
Zasada montażu 
akcesoriów LED 

w ogrodzeniach Silvadec

Przed rozpoczęciem montażu zalecamy lekturę całego dokumentu w celu zapoznania się ze wszystkimi zagadnieniami 
związanymi z montażem. Akcesoria LED do ogrodzeń SILVADEC należy montować WYŁĄCZNIE z użyciem słupków 
i akcesoriów z oferty ogrodzeń SILVADEC. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania 
poniższych instrukcji. 
Cała taśma rozpraszająca, elastyczne pasmo LED, przedłużacz elektryczny i transformator (w tym przewody i złącza) są 
przeznaczone do użytku na zewnątrz. 

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW LED DO OGRODZENIA SILVADEC

OŚWIETLENIE LED SŁUPKÓW DO OGRODZEŃ, LISTWA LED.

Zasilacza LED można używać do zasilania do 3 pasm LED o długości 2 m. W razie potrzeby do podłączenia pasów do transformatora należy użyć przedłużaczy 
o długości 4,00 m z zestawu. 
Elementy te należy BEZWZGLĘDNIE łączyć ze sobą zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszym dokumencie. 
Uwaga: Kiedy zasilacz LED zasila jedynie 1 lub 2 pasma LED, należy pamiętać o umieszczeniu zaślepek uszczelniających (dostarczonych razem z zasilaczem) na 
każdym nieużywanym wyjściu gniazda wielokrotnego.
Ten element dodatkowy LED jet przeznaczony do montażu w ogrodzeniach SILVADEC w dwóch możliwych konfiguracjach:

Listwa LED składa się z elastycznego pasma LED o długości 2,00 m, przedłużacza o długości 4,00 m, taśmy 
rozpraszającej i profilu aluminiowego do listwy LED o długości 1,73 m. Uwaga, w przypadku montażu listwy 
w położeniu górnym (nad ostatnią deską) należy nabyć zestaw 2 złączy sprzedawany oddzielnie (patrz 
strona 5).

SCHEMAT ELEKTRYCZNY MONTAŻU LISTWY LED DO OGRODZEŃ

ELASTYCZNE PASMO LED 2,00 m, 12 V, 5 W/m
(z przewodem 2,00 m i szczelnym złączem)

ZASILACZ LED
36 W, 220 V / 12 V 

(z przewodami i złączami)
TAŚMA

ROZPRASZAJĄCA 1835 mm
(z białego tworzywa sztucznego)
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Przedłużacz elektryczny 4,00 m 
(ze szczelnymi złączami męskim i żeńskim)

Wtyczka elektryczna Transformator IP 67

Przedłużacz IP 68, 4,00 m

2,00 m

Złącza IP 68
Pasmo LED

1,50 m
1,00 m
Złącza IP 68
1 wejście / 3 wyjścia



ZAŁOŻYĆ zaślepkę na słupek.    

Po docięciu taśmy rozpraszającej na taką samą długość jak listwa LED ZATRZASNĄĆ LUB WSUNĄĆ taśmę rozpraszającą do przewidzianego 
w tym celu otworu.

W zależności od wybranej konfiguracji ogrodzenia stosować się do następujących wskazówek: 

2.2

3.1

ETAP 3 — MONTAŻ NA LISTWIE LED

LUB

3.2

Listwa LED w położeniu dolnym

Patrz Etap 3.3 Patrz Etap 3.4 Patrz Etap 3.5

Listwa LED w położeniu pośrednim Listwa LED w położeniu górnym

Po zmontowaniu podzespołu ZATRZASNĄĆ lub WSUNĄĆ taśmę rozpraszającą do jednego z dostępnych rowków. Element ten można montować 
zarówno w słupkach odpornych na silny wiatr 70 x 70, jak i w słupkach narożnych (patrz poniższe schematy) lub w słupkach odpornych na silny wiatr 3 w 1.   

ETAP 2 — MONTAŻ NA SŁUPKU

2.1 

UWAGA: W przypadku asortymentu akcesoriów aluminiowych z wykończeniem gładkim taśma rozpraszająca dochodzi do gruntu.  
Przechodzi więc ona wewnątrz mocowania słupka. W przypadku asortymentu akcesoriów aluminiowych z wykończeniem piaskowanym 

taśma rozpraszająca opiera się o mocowanie słupka, a zatem należy ją dociąć na odpowiednią długość.

LUB

WSUNĄĆ
SŁUPEK ODPORNY  

NA SILNY WIATR

SŁUPEK 
NAROŻNY

TAŚMA STYKAJĄCA  
SIĘ Z GRUNTEM 

WŁOŻYĆ pasmo LED do wnętrza taśmy rozpraszającej. Aby ułatwić wprowadzanie pasma LED do taśmy rozpraszającej, konieczne może być użycie smaru 
silikonowego. UWAŻAĆ, aby diody były SKIEROWANE w stronę powierzchni rozpraszającej (patrz schematy).   

Aby zamontować akcesoria LED na słupku, przejść do etapu 2, aby zamontować je na listwie, 
przejść bezpośrednio do etapu 3. 

1.3

TAŚMA STYKAJĄCA SIĘ Z 
MOCOWANIEM SŁUPKA

Montaż odbywa się ręcznie. W razie potrzeby dokończyć wprowadzanie zaślepki za pomocą pobijaka (lub młotka i drewnianej 
podkładki) (stanowczo odradzamy używanie narzędzi ostrych, które mogłyby uszkodzić lakier). 
Nie mocować zaślepki do słupka mechanicznie.
UWAGA: zaślepki na słupkach należy montować w określonym kierunku. Cztery zaczepy mocujące zaślepkę muszą nachodzić 
na środkowe żeberko profilu.
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Akcesoria LED do ogrodzeń zostały opracowane w sposób umożliwiający dostosowanie ich do wszelkich możliwych 
konfiguracji. Po określeniu długości elementu można więc docinać pasmo LED oraz taśmę rozpraszającą na żądaną 
długość. Na przykład, w przypadku montażu w listwie taśmę rozpraszającą należy dociąć na długość listwy (1,73 m).  

ETAP 1 — PRZYGOTOWANIE AKCESORIÓW LED 

1.1 Regulacja długości 

ODCIĄĆ nożycami w miejscu wskazanym przez logo  (co 5 cm) część pasma LED wystającą poza taśmę, 
tak aby jego końcówka znajdowała się równo z taśmą rozpraszającą.

Za pomocą piłki do drewna lub do metalu 
dociąć taśmę rozpraszającą.

ZDJĄĆ elastyczną przezroczystą zaślepkę pasma LED (NIE WYRZUCAJĄC JEJ).1.2

1.4

WAŻNA UWAGA: Podczas czynności z użyciem pasma LED należy zastosować wszelkie środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu wypełnienia 
silikonowego. Uszkodzenie takie może spowodować zmianę koloru sąsiadujących diod LED.

Dioda

Powierzchnia rozpraszająca

Zaczepy 
mocujące

Żeberko 
centralne



Aby skompensować wysokość listwy, zmniejszyć głębokość osadzenia o 45 mm względem standardowej głębokości 500 mm.

Aby skompensować wysokość listwy, zmniejszyć wysokość deski o 45 mm, odcinając jej dolną część w kierunku długości.

Zdjąć demontowany wypust:

Oba końce listwy muszą się opierać na mocowaniach słupków.

SŁUPKI OSADZANE

SŁUPKI MONTOWANE ZA POMOCĄ MOCOWAŃ SŁUPKÓW3.3 Ciąg dalszy

3.4 Listwa LED w położeniu pośrednim

 

 Demontowany 
wypust 
do usunięcia 

Zdjąć demontowany wypust:  

3.3 Listwa LED w położeniu dolnym
 

Wprowadzenie zestawu „listwa LED” do panelu ogrodzenia zmienia wysokość układania desek. Aby wysokość układania nie przekroczyła wysokości słupków, należy 
skompensować tę zmianę wysokości. W zależności od sposobu montażu słupków (osadzane lub montowane za pomocą mocowania słupków) możliwe są dwa sposoby. 

W przypadku słupków osadzanych należy zmniejszyć głębokość osadzenia, aby zwiększyć całkowitą wysokość słupków, kompensu-
jąc w ten sposób zmianę spowodowaną grubością listwy(-ew) LED. Dla każdego sposobu montażu listwy 
(etapy 3.3, 3.4 i 3.5 niniejszego dokumentu) zostanie podana wymagana zmiana głębokości osadzenia.

W przypadku montażu za pomocą mocowania zwiększenie wysokości słupka nie jest możliwe. W związku z tym konieczne jest 
docięcie deski kompozytowej w kierunku podłużnym, aby zmniejszyć wysokość desek montowanych w panelu. 
Dla każdego sposobu montażu listwy (etapy 3.3, 3.4 i 3.5 niniejszego dokumentu) zostanie podana wysokość, na jaką należy dociąć deskę.

WAŻNE 

SŁUPKI OSADZANE

SŁUPKI MONTOWANE 
ZA POMOCĄ MOCOWAŃ 

SŁUPKÓW

Należy pamiętać, że w przypadku panelu z kilkoma listwami LED, podczas obliczania wymaganego zmniejszenia głębokości osadzenia należy 
uwzględnić liczbę listew. Tę metodę dostosowania wysokości słupków zalecamy w przypadku montażu maksymalnie dwóch listew w jednym panelu. 
W przypadku większej liczby listew zalecamy stosowanie metody docinania desek opisanej poniżej. W przypadku zastosowania metody zmniejszania 
głębokości osadzenia dla trzech i więcej listew nie możemy zapewnić odporności panelu ogrodzenia na wiatr. 

Nieprawidłowo

Prawidłowo

Deska docięta w kierunku długości Deska NIEDOCINANA 
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Wysokość słupka nad 
gruntem: 1,86 m



3.5 Listwa LED w położeniu górnym
 

UWAGA: W przypadku montażu listwy LED nad ostatnią deską należy umieścić złącze + wkręt (zestaw 2 złączy sprzedawany oddzielnie) w każdej końcówce listwy i włożyć 
całość do rowków słupków. 

Aby skompensować wysokość listwy, zmniejszyć 
głębokość osadzenia o 45 mm względem standar-
dowej głębokości 500 mm.

Aby skompensować wysokość listwy, zmniejszyć szerokość deski o 45 mm, 
odcinając jej górną część w kierunku długości.

SŁUPKI OSADZANE

SŁUPKI MONTOWANE ZA POMOCĄ MOCOWAŃ SŁUPKÓW3.4 Ciąg dalszy
 

 

Aby skompensować wysokość listwy, zmniejszyć wysokość deski o 34 mm, odcinając w kierunku długości dolną część 
deski górnej i górną część deski dolnej.
Aby idealnie wyśrodkować listwę, należy pamiętać o odcięciu po 17 mm z szerokości deski dolnej i górnej.

Aby skompensować wysokość listwy, zmniejszyć głębokość osadzenia o 34 mm względem standardowej głębokości 500 mm. SŁUPKI OSADZANE
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SŁUPKI MONTOWANE ZA POMOCĄ MOCOWAŃ SŁUPKÓW

Wysokość słupka nad 
gruntem: 1,849 m

Wysokość słupka nad 
gruntem: 1,86 m



KONSERWACJA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA  

CHARAKTERYSTYKI ŚWIETLNE AKCESORIÓW LED DO OGRODZENIA SILVADEC

USUWANIE ODPADÓW  

• Przed czyszczeniem zawsze WYŁĄCZAĆ urządzenie i ODŁĄCZAĆ je od zasilania.
• Taśma rozpraszająca jest produktem na bazie polimerów i nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji. 
  Jednakże w przypadku warunków powodujących poważne zabrudzenia możliwe jest czyszczenie taśmy za pomocą klasycznego, nieżrącego 

środka czyszczącego. 
W tym celu wymontowanie taśmy ze słupka nie jest konieczne.

• Nie używać myjki wysokociśnieniowej.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt jest objęty dyrektywą europejską 2002/96/WE. Elementy elektryczne należy usuwać 
oddzielnie do specjalnie przeznaczonych w tym celu pojemników. Usuwanie zgodne ze wskazówkami pomoże w ograniczeniu negatywnych skutków 
i ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Więcej informacji dotyczących usuwania urządzenia oświetleniowego można uzyskać 
od władz lokalnych, w zakładzie gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Usuwanie starego urządzenia 

 

 

Typ diod LED SMD 3528 

Kolor Biały 

Temperatura barwowa (CCT) 6000–6500 K 

Nominalny strumień świetlny  7–8 lm

Nominalna wydajność świetlna 90 lm/W 

Klasa efektywności energetycznej A 

Zużycie energii 10 kWh/1000 godz. 

Żywotność modułu LED 25 000 godz. 
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