
Uchycení LED profilu a instalace 
 
Ke zprovoznění LED pásků je zapotřebí stejnosměrný stabilizovaný zdroj 12V nebo 24V (záleží na provozním napětí LED 
pásku), ke kterému se připojí LED pásek. Při zapojení LED pásku bez zdroje dojde k nenávratnému poškození pásku. Při 
zapojení je potřeba dbát na dodržení správné polarity vodičů. Pokud by došlo po delší dobu k přepólování, může dojít 
poškození LED. 
Na schématu níže vidíte jednoduché zapojení LED pásku se stmívačem v profilu.  
LED ovladač (stmívač) je zapojený mezi zdroj a LED pásek. Při tomto zapojení je nutné dodržet polaritu (+-) od zdroje k LED 
ovladači a polaritu od ovladače k LED pásku.  
Od zdroje může vést kabeláž do přívodu nebo flexo šňůra s vidlicí. 
 
 

   
 
 
 

Dvojlinka (kabeláž): označení + a - 
obrázek 1.   Černá dvojlinka  červeným pruhem je značené + 
obrázek 2.  Červenočerná (červenošedá) dvojlinka je černá – a červená + 
obrázek 3.  Bílá dvojlinka má + označené na boku izolace drážkou (vroubkem) 

                
 
 
K propojení LED pásku a zdroje, ale i k přívodu je nejvhodnější použit Wago svorky (popřípadě čokoládky) – vždy je v jedné 
svorce stejná polarita kabelů viz obrázek níže. Používáme páčkové wago svorky, kdy se kabeláž jednoduše připevní 
zaklapnutím páčky. 

         
 



 
Zdroj (trafo) – u zdroje je nutné vždy dodržet vstup (AC IN nebo INPUT) a výstup (DC OUT nebo OUTPUT) 
Vstup (AC IN nebo INPUT) – připojení k přívodu nebo flexo šňůry (230V) 
Výstup (DC OUT nebo OUTPUT) - připojení k LED pásku se stejným provozním napětím 
 

            
 
 
 
1.Montáž profilu lepením - Nejrychlejší a nejsnazší způsob montáže, provádí se nejčastěji obsoustrannou samolepící páskou 
nebo montážním lepidlem Mamut. Nejlepší je prvně nalepit pásek do ALU profilu a následně montujete již osazenou lištu s 
difuzorem. 
 
2.Montáž profilu přišroubováním - Náročnější způsob instalace, jelikož je potřeba předem provést dobré rozměření a 
předvrtání otvorů do ALU profilu. Výhodou je snadnější případná demontáž svítidla. 
 
3.Montáž profilu pomocí úchytek - Výhodou je snadná instalace, ale nevýhodou je omezená dostupnost úchytek pro 
všechny typy lišt. Instalace je stejná jako v prvním případě, po osazení lišty páskem a difuzorem nasadíte profil do již 
předchystaných úchytu. 
 
 
 
 

INSTALUJE VŽDY ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA 
 

 


