
Installationsanvisning
LED-stripes  

LED-stripes är mycket enkelt att installera, men några punkter är värda att notera.

Den självhäftande tejpen fäster på de flesta släta och torra ytor.

Stripe behöver kylning! De bör monteras på värmeledande underlag, typ 
aluminiumprofil. Detta gäller i synnerhet de kraftigare modellerna med mer än 
5W/m effekt.

 Ytorna måste vara rena och torra.
 Ytorna får inte vara oljade.
 Undvik att montera på feta plaster. Dessa kan behövas slipas eller på annat sätt 

förbehandlas för att tejpen skall fästa. Prova gärna med en liten bit av stripen för att 
konstatera att tejpen fäster ordentligt innan hela skyddsfolien tas bort.

 Undvik att pressa direkt på komponenterna på stripen. De är relativt ömtåliga.

Tänk på att fixera kabeln så att stripen inte utsätts för dragkrafter vid anslutningen. 

Om stripen är försedd med röd/svart kabel:
Röd kopplas till +12V (+24V beroende på typ)
Svart kopplas till - (GND)

Om stripen är försedd med svart eller transparant kabel:

Tips! Om stripen skall fästas på skrovliga eller ojämna ytor kan det vara lämpligt att 
först placera en tjockare dubbelhäftande tejp och sedan placera stripen på den.

Tips! Om stripen skall placeras på ledande metall bör också ett extra tejplager placeras 
först för att minska risken för kortslutning mot metallen. Stripen skyddas enbart av det 
tunna tejpskiktet mot underliggande material. Eloxerad aluminium behöver normalt 
inget extra skydd eftersom eloxeringen ger en isolerad yta. Om profilen är skarvad bör 
dock skarven isoleras med en tejpbit

+12V - (GND)
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LED-stripes av modell IP20 och IP65 har en känslig baksida. Den skyddas 
enbart genom den tunna dubbelhäftande tapen.
Vid montering mot metall är det därför viktigt att se till att inga metallspån 
eller grader finns som kan gå igenom tapen.
Placeras LED-stripe över exempelvis aluminiumprofil-skarvar är det lämpligt att 
lägga en liten extra tapebit över skarven innan stripen appliceras. Detta för att 
undvika risk för kortslutning.

Viktig information!
LED-stripe i aluminiumprofiler

5. Tryck huven över silikon-
tuben. Låt härda.

4. Klipp vid behov upp 
tuben något för att komma
åt lödpunkterna

6. Fyll i silikonlim i silikon-
huven.

7. Löd fast kabeln.
Tänk på polariteten!
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IP67 Vattenskyddad stripe
Extra ändhylsor ingår vid köp av hel rulle stripe
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Kapning av LED-stripe
LED-stripen kan kapas efter var tredje LED. (Vid 24V-stripe normalt var 6:e led) Tydliga 
anvisningar syns på stripen.
Stripen kapas enkelt med en vanlig sax. Stripen skall vid detta tillfälle vara urkopplad från 
spänningsmatning.

Stripen som blir över kan användas för belysning på annat håll. Inkoppling av denna bör göras 
med lödning eller med en speciell kontakt. 

Inkapslad stripe: Änden som skall kontakteras måste noggrant  rengöras från gummimassa. 
Detta görs enklast med en vass liten kniv eller skalpell. 
Gör ett snitt i gummihöljet ca 5 mm in från kanten. Skrapa sedan från snittet ut åt kanten tills det 
flexibla kretskortet är rent från gummirester.
Löd på nya kablar och försegla lödstället med gummimassa, byggsilikon, krympslang, vulktejp 
eller smältlim så att ett fukttätt förband erhålls.
Efter kapning bör den kapade änden också förseglas för att undvika fuktinträngning. 

IP67-stripe: Klipp rätt igenom silikontuben och stripen vid ett klippmärke. Tuben måste kanske 
klippas upp något för att komma åt att löda. Täta lödstället med silikon och en skyddshuv. Se 
sista sidan för bilder.

Undvik att koppla längre än 5 meter i serie. Skall längre längder användas bör de kopplas 
parallellt till spänningsmatningen. (Vid 24V gäller max 10 meter)

Material som kan behövas vid tillkapning av stripe.
1. Stripe
2. Kabel
3. Lödtenn
4. Lödkolv /lödpenna

5. Avbitare
6. Kniv / skalpell
7. Sax









 

Så här gör man (varianter kan förekomma)

2. Klipp stripen mitt i
saxmärket.

5. Förtenn lödpunkterna.

1. Lokalisera det sax-
märke du vill klippa vid.

4. Skrapa noggrant
bort gummiresterna från
lödpunkterna

3. Skrapa bort gummihöljet med en kniv eller
skalpell. (behövs givetvis inte vid IP20-stripe)

6. Skala och förtenn
kabeln.

7. Löd fast kabeln.
Tänk på polariteten!

+12V*
Varmvit
Kallvit

*)eller 24V 
beroende på typ

Stripe med justerbar 
färgtemperatur

RGB-stripe ansluts 
med fyra kablar.

Det kan förekomma stripe som inte har någon
polaritetsmärkning vid klippmärkena.
Då får man leta upp en skarv (var 50:de cm).
Där brukar det då finnas märkning
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Glöm inte att skydda lödstället med lite silikon, fogmassa eller
annat fuktskydd. Speciellt viktigt vid vattenskyddad stripe.

Varianter
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