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Bílé standardní - napěťově buzené s předřadnými odpory – CRI>80 
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RGB a RGBW standardní - napěťově buzené s předřadnými odpory 

LED pásky jsou seriózní LED světelný zdroj 

LED pásky jsou nejjednodušším typem LED světelné výzbroje. Jejich nepřekonatelnou výhodou je nízká cena, univerzálnost a jednoduchost použití, snadná 
montáž nalepením do LED hliníkových profilů a vysoká variabilita a jednoduchost návrhu LED světelného řešení. Pro lineární světelné aplikace s nízkou a střední 
svítivostí a pro profily malých rozměrů je LED pásek jako světelný zdroj ideální řešení. Jestliže se ale do profilu lepí pro vysoký světelný výkon pásků více a také u 
plošných aplikací, pracnost montáže prudce narůstá. Pro výrobu sofistkovaných svítidel použijte pevnou LED světelnou výzbroj, pro plošné podsvícení (reklama 
aj.) použijte LED podsvětky. 

Životnost LED pásků je dána především použitými LED diodami, resp. jejich čipem a jejich správným použitím. Používáme LED a LED čipy renomovaného výrobce. 
Naše LED osvětlovací sestavy s pásky WIRELI navrhujeme pro plánovanou životnost 50.000 provozních hodin. 

Spolehlivost LED pásku je dána především osazovací technologií výrobce pásků a šetrností při následném zpracování. Zatímco LED diody na pružný plošný spoj 
osazují stroje a osazovací technologie seriózních výrobců LED pásků je dnes na vysoké technické úrovni, do fáze dalšího zpracování vstupuje lidský faktor a často 
problematický a LED pásek je možno při nešetrné manipulaci a montáži snadno poškodit. Poškození se nemusí projevit ihned a může být příčinou pozdějších a 
občasných problematicky řešitelných závad. 

Použijte LED pásky renomovaného dodavatele, správně navrhěte LED osvětlovací sestavu a šetrně pásky zpracujte a pak se není třeba LED pásků jako seriózního 
světelného zdroje s dlouhodobou stabilitou a životností obávat. 

Parametry LED pásků 

Každý LED pásek je konstrukčně navržen pro účel, pro který je určen. Podle toho mohou být preferována různá kritéria návrhu – mechanická (šířka pásku, 
dělitelnost), elektrická (způsob napájení, napájecí napětí, počet LED v úseku, příkon, elektrická účinnost), optická (počet LED na metr, barevná teplota, CRI, 
svítivost, účinnost LED) nebo jiná (universálnost, snadná montáž aj.) … a samozřejmě cena. Ideální LED pásek a na všechno a aby byl levný neexistuje. 

 

LED pásky WIRELI vs. OPTIMA 

LED pásky WIRELI považujeme za náš firemní standard. Patří z hlediska parametrů, spolehlivosti a dlouhodobé životnosti k nejlepším páskům na trhu. 

LED pásky OPTIMA vznikly na základě požadavků našich zákazníků na cenovou optimalizaci technických parametrů. Ne každý uživatel ocení vynikající 
technické vlastnosti našich standardních LED pásků WIRELI, velmi úzké rozmezí jejich parametrů a jejich vysokou stabilitu. Nebo se realizují dočasné 
časově omezené projekty, po jejichž skončení jsou použité LED sestavy zlikvidovány. Všem těmto požadavkům vycházejí vstříc naše LED pásky řady 
OPTIMA určené pro nenáročné nebo dočasné osvětlovací aplikace. Nelze říci, že by tyto pásky byly oproti našim standardním páskům WIRELI horší. 
Jsou jen prostě jiné. I u nich je poměr cena/výkon vynikající. Záleží jen na Vás, jaké parametry u Vaší LED osvětlovací sestavy preferujete - jestli 
technické, nebo cenové. Na rozdíl od konkurence ale „naléváme čistého vína“. Pro technicky pokročilé aplikace, náročné zákazníky, dlouhodobou 
životnost a minimalizaci nákladů na servis použijte naše standardní pásky typové řady WIRELI. 
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