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30 tips bij het plaatsen van een ledstrip update 2020

11: Voor ronde vormen kan het 
plooibaar profiel type SLB  
gebruikt worden.

20: Solderen is steeds aanbevolen. 
Onze IP20 connectoren zijn 
betrouwbaar. De mini versie kan 
zelfs in 7mm diepe profielen 
gemonteerd worden.

21: Onze ledstrips kunnen jullie 
gebruiken voor accentuaties en als 
alternatief aan algemene verlichting. 
Tot 4500lm/m excl. plexi (25% 
verlies)

22: Onze controllers hebben een 
uitgangsvermogen van 120W per 
kanaal op 24VDC.

23: Rechtstreeks aansluiten op 
schakelaar kan indien je niet hoeft te 
dimmen of in zones indelen. 
m.a.w geen controller vereist.

24: Gebruik een SR-1009PD in 
master/slave opstelling, of een 
power repeater wanneer je over 
meerdere zones beschikt die 
synchroon moeten gestuurd worden.

25: Gebruik steeds een extra 
controller wanneer je verschillende 
zones apart wenst te bedienen. Je 
kan 2 controllers op één voeding 
aansluiten maar niet andersom

26: Ideaal is steeds 1 ontvanger en 1 
voeding per zone.

27: Gebruik geen warmtepistool om 
krimpkous rond ledstrips te 
bevestigen. Dit leidt tot beschadiging 
van de componenten.

28: Voor de definitieve montage 
moet elke ledstrip steeds afgerold en 
grondig getest worden.

29: Bescherm ledstrips tijdens de 
werffase. Producten zoals verf 
beschadigen de fosforlaag op de leds.

30: Geen leddots zichtbaar bij 
Integratech vanaf 7mm diepte. 
Raadpleeg ons overzicht aan de 
ommezijde.

12: Oefen nooit mechanische 
belasting uit op een ledstrip.

13: Gebruik IP20 voor montage 
in droge binnen ruimtes. Gebruik 
IP67C strips in vochtige lokale of 
externe toepassingen.

14: Onze Neon Curve/Neon Wave 
worden steeds op maat geleverd 
in IP68 uitvoering.

15: De Neon oplossingen zijn niet 
geschikt voor toepassingen waar 
chloor of andere bijtende zuren 
aanwezig zijn zoals bv. bij car wash 
producten treedt verkleuring op. 
Informeer u bij Integratech.

16: Het inkorten van ledstrips valt 
steeds onder de verantwoordelijk-
heid van de installateur. Maatwerk 
voor projecten is mogelijk.

17: Gebruik steeds onze 
kwaliteitsprofielen om te voldoen 
aan de garantievoorwaarden.

1: Monteer ledstrips op 
bereikbare plaatsen zodat je er 
gemakkelijk aankan.

2: Voorkom beschadiging door 
statische elektriciteit.

3: Raak de elektronische 
componenten niet aan.

5: Plaats de voeding bij voorkeur 
zo dicht mogelijk bij de ledstrips.

6: Gebruik bij voorkeur meerdere 
kleinere voedingen ipv 1 grote voeding 
om zware kabelsecties te vermijden.

7: Met integratech kan je tot 20 
meter (24VDC) aansluiten met 
voeding aan één zijde en zelfs tot 50 
meter met onze 48VDC strip. 
Raadpleeg ons overzicht aan de 
ommezijde

8: Belast de voeding steeds voor 
minimum 50%. Reken 10 tot 15% 
reserve vermogen

9: Gebruik soepele kabels voor de 
aansluiting, geen XVB.

10: Na het kleven mag de ledstrip niet 
losgetrokken worden met 
mechanische kracht.

4: Hou rekening met spanningsverliezen,
raadpleeg onderstaand schema.

18: Gebruik steeds een geschikt 
profiel met voldoende koelcapaciteit 
(zie catalogus).

19: Voorzie voldoende 
luchtcirculatie of vraag ons naar 
specifieke oplossingen voor gebruik 
in gesloten ruimtes.



Overzicht Ledstrips

INDIRECTE VERLICHTING

LEDSTRIPS

Watt/m Max lm/m** Artikel Vervangt Omschrijving Voorbeelden van Toepassingen Inkortbaar mm Max Lengte * m

2,8 430 64LED 60LED/64HLED Kleine accenten Achter haard, in gordijnkasten, achter tv, in meubels 125 12m

13,5 420 60RGB Spelen met kleuren Kinderkamer 100 5m

4,8 460 60BLED  NEW Plooibare ledstrips, vormen volgen Meubels, ideaal om 90° hoeken, traplijnen, lichtkoepel 100 5m

4,3 500 50M NEW 50m met maar 1 voedingspunt op 48Vdc Gangen, garages, shoppingcentra 166 50m

28,8 600 120RGB Spelen met kleuren, High power, brede profielen 100 6m

9,6 800 120SIDE NEW Side emitting, laterale verlichting, asymetrisch Rond ramen of vensters, door glazen schappen 50 11m

7,6 840 120LED Sfeer of nisverlichting Trapverlichting, woonkamer, plinten, boven kasten 50 15m

14,4 900 120MLED 120LED Sfeer of nisverlichting met zeer kleine secties 16 10m

19,2 900 60RGBW 60RGBWS RGB+Wit 50 5m

9,6 960 20M 20m met maar 1 voedingspunt Gangen, garages, shoppingcentra 50 20m

8,6 1200 128LED 128HLED Sfeerverlichting Onder afdak, onder toog 62 10m

13 1245 10M 10m met maar 1 voedingspunt Gangen, garages, shoppingcentra 100 10m

24 1350 60RGBWW NEW RGB+warmwit+koudwit (RGB:500lm,WW:800lm/W) Cinema (inkom, zalen...) kamers, woonkamers 100 5m

DIRECTE VERLICHTING (geen puntjes zichtbaar bij inbouwhoogte van min. 7mm) met matte plexy

LEDSTRIPS

Watt/m Max lm/m** Artikel Vervangt Omschrijving Voorbeelden van Toepassingen Inkortbaar mm Max Lengte * m

6 280 NEONS NEON 5W Neon small IP67 Reclame borden, gevel nachtwinkels 35 (op maat) 10m max

12 350 NEONC NEONFLEX 12W Neon curve IP68 Oprit, tuinen, rond maar niet in zwembaden, verticaal in douche 83 (op maat) 10m max

18 525 336RGB 120RGB RGB dotsfree (vanaf 15mm diepte) Toonbank, bank kantoren 62 5m

12 680 NEONC-RGB NEON 12W Neon wave IP68 (R:lm, G:lm B:lm) Gevels van winkels, boten, vlieghaven 50 (op maat) 10m max

8,1 750 196SDOT NEW Voor smalle profielen van 5mm CRI90 Keukenkasten, schappen 35 15m

10 790 240DOT-BIC NEW Human centric lighting-BICOLOR Ziekenhuizen, rusthuizen 50 15m

5,7 840 120DOT 120LED Sfeerverlichting dotsfree CRI90 (bij 15mm diepte) Trapverlichting, keukenkasten, horizont boven douche, liften, onder schappen 33 15m

11,5 1200 240DOT 240LED/300LED Lokale verlichting dotsfree CRI90 Kleerkast, boekenrekken of schappen uitlichten 33 9m

14,4 1400 140FSLED NEW Full spectrum CRI>97 Diamentair kledingwinkels museum schilderijen uitlichten, showroom garages 50 8m

13 1730 160LED 168S STRING Lokale verlichting Bedrijfs en residentiële gang rechtstreeks 50 8m

26 2400 350DOT 5730-120HLED Algemene verlichting dotsfree CRI90 Werkplaatsverlichting 20 8m

32 4100 160POW NEW Hoofd verlichting (met aangepaste profiel) Pendel armaturen, algemene verlichting 50 4m

* Maximale lengte = max lengte ledstrips in serie verbonden met voeding aan 1 zijde (spanningval max 10%)

** Hou rekening  met verlies te danken aan matte plexy (25%) en bij transparente plexy (3%)

Waarom Integratech

Gold wire connection Langere levensduur en efficiëntie, voor de interne elektrische verbinding naar de PN junctie wordt goud gebruikt. Betere thermische/elektrische geleiding, betere reflectie en lumenoutput alsook minimale oxidatie.

Levensduur bij Ta 55C° L70B50: 121.000u, L80B20: 77.000u, L90B10: 38.000u

Koperdikte 3 Ounce Stevige printbanen, kleinere spanningsval 

Dotsfree versie Geen punten zichtbaar vanaf inbouwhoogte van 7mm bij 120 DOT/m

Kleine secties Vergemakkelijkt maatwerk

Voorraad 95% is onmiddelijk leverbaar. Op het Integratech portal kan je de beschikbaarheden 24/7 opvragen.

Waarborg 5 jaar. Gebruik steeds onze led profielen.

Ra/Cri Dotsfree versie is standaard CRI90,  full spectrum CRI>97 




