
Pásy série PROFESSIONAL 

Pásy tejto série patria k TOP produktom predávaným na našom trhu. Riešenie osvetlenia 

prostredníctvom týchto pásov je to najlepšie čo vám môžeme ponúknuť. Pásy série PROFESSIONAL sú 

napájané výlučne  napätím 24V čo prispieva k polovičnému zaťaženiu LED čipov elektrickým prúdom 

oproti pásom napájaných 12V. Navyše pásy tejto série majú integrované prúdové drivre pre 

zabezpečenie  rovnakých podmienok pre všetky LED čipy nachádzajúce sa na páse bez rozdielu v akej 

vzdialenosti od napájania sa nachádzajú. Prúdové drivre zabezpečujú rovnomernú distribúciu 

elektrickej energie po celej dĺžke pásu, čo podmieňuje rovnomernú degradáciu všetkých LED čipov 

a tak dosiahnutie lepšej konzistencie svietivosti LED čipov počas celej doby prevádzkovania. 

Inštalácia pásov  

Dokonalé chladenie je dôležite tak ako pri LED žiarovkách tak aj pri LED pásoch. Preto 

odporúčame dôkladné vlepenie pásov do hliníkových profilov. Takto inštalované pásy majú 

podstatne nižšiu prevádzkovú teplotu a tak dosiahnutie maximálnej životnosti. 

**Index podania farieb CRI 

Hodnota tochto indexu nám udáva, ako prirodzene sa správajú farby pod konkrétnym zdrojom svetla. 

Hodnoty indexu sú odvodené od denného svetla, keďže denné svetlo vnímame ako prirodzený zdroj 

svetla. Čím je hodnota indexu nižšia, tým aj farby predmetov pôsobia neprirodzene, 

skreslene(červená farba sa javí ako hnedá...).  Pre inštaláciu svetelných zdrojov v interiéry sa 

odporúča použiť svetelné zdroje s indexom Ra>80 a vyšším. Pásy série Prémium majú extra vysoký 

index podania farieb CRI Ra>90! 

Povrchové krytie pásov 

Pásy tejto série sú vyrábané výhradne bez vyššieho povrchového krytia, to znamená bez 

povrchového  silikónu alebo epoxidu. Tieto materiály v priebehu prevádzkovania žltnú, tvrdnú 

a značne obmedzujú chladenie celého pásu. Navyše, pri menej kvalitných LED pásoch je samozrejme 

použitá aj menej kvalitná samolepiaca páska, ktorá váhu pásu krytého silikónom alebo epoxidom 

nemá šancu udržať a začne sa odliepať. Po inštalácií pásov série Professional sa odporúča povrch 

pásu prestriekať ochranným antikoróznym sprejom, ktorý na povrchu pásu vytvorí priehľadný film 

odolný voči vlhkosti a vniknutiu malých častí do pásu. Takáto povrchová úprava výrazne neovplyvňuje 

flexibilnosť ani pokles svietivosti pásu a navyše neobmedzuje chladenie, ako bolo spomínané pri 

vyššie uvedených krycích materiáloch. 

Náš sortiment     

Pásy série Professional ponúkame v týchto farebných prevedeniach: RGB,                           

*Warm white (WW, 2700°K), *Pure white (CW, 5000°K), Natural white (NW,4000°K). Séria 

Professional  má osadené špičkové SMD LED od popredných výrobcov ako sú Samsung a Epistar. 

 LED pás s SMD LED 5630 Samsung s počtom LED 70ks/m a výkonom 15W/m  ponúka 

ohromujúci svetelný výkon až 1750lm/m! Tento pás ponúkame vo farbách svetla *WW, NW, CW 

a s veľmi vysokým **indexom podania farieb (CRI) Ra>90. Pás je deliteľný každých 10cm.  



Led pás s SMD LED 2835 Epistar s počtom LED 60ks/m a výkonom 14,4W/m vas prekvapí 

svojím svetelným výkonom až 1100lm/m čo je približne o 75% vyšší svetelný výkon ako pri bežne 

predávaných pásoch s SMD LED 5050(14,4W/m). Tento pás ponúkame vo farbách svetla *WW a NW 

a samozrejme s vysokým **indexom farebného podania Ra>90. Pás je deliteľný každých 10cm. 

LED pás s SMD LED 2835 Epistar s počtom LED 120ks/m a výkonom 19,2W/m Vám vyrazí 

dych svojím svetelným výkonom až 1850lm/m. Tento pás ponúkame vo farbách svetla *WW a NW 

a samozrejme s vysokým **CRI Ra>90. Tieto pásy majú o 200% vyšší svetelný výkon ako bežne 

predávané 120-ledkové pásy s SMD LED 3528(9,6W/m)! 

*  

 

** index podania farieb CRI 

Ra>90      Ra>70 

 


