
 

          
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ   ΤΙΣ    ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ   ΤΩΝ    LED     5mm 

 
1.  Χρησιμοποιούμε  κολλητήρι  30W με γείωση  και Kόλληση (καλάι) με χαρακτηριστικά   

1mm-Pb40%-Sn60%-FLUX2% 
2.  Αν έχουμε κολλητήρι με ρύθμιση θερμοκρασίας τότε η θερμοκρασία μύτης  δεν πρέπει 

να ξεπερνά τους 350 βαθμούς κελσίου. 
3.  Η διάρκεια της κάθε συγκόλλησης δεν πρέπει να ξεπερνά τα  2  δευτερόλεπτα. 
 
4. Τα συρμάτινα ποδαράκια των led λειτουργούν σαν ψύκτρες θερμότητας. Προσπαθούμε 

να τα αφήνουμε όσο το δυνατόν μακρύτερα σε μήκος.  
     Αν είναι δυνατόν να τα αφήσουμε στο μήκος του εργοστασίου. 
 
5.Συγκολούμε με το κολλητήρι τα ποδαράκια , όσο το δυνατόν πιό μακριά από το πλαστικό 
σώμα  των led.   Αν είναι δυνατόν στις άκρες των ποδιών του. 

 
6.Τα led πρέπει να μπαίνουν στις τρύπες του plexglass ή του Etalbond με το χέρι (όχι με 
πένσα) και να σφηνώνουν στο τέρμα της διαδρομής τους και όχι στην μέση. Μεγάλη 
μηχανική πίεση κατά την σφήνωση ή  όταν έχουμε συστολές -διαστολές του plexi glass 
φόντου το καλοκαίρι καταστρέφει τον "μηχανισμό" στο εσωτερικό του LED 

 
7.Ο μεγαλύτερος "εχθρός " των led είναι: 
       α. η απευθείας έκθεση στον ήλιο. 
       β. η μεγάλη θερμοκρασία του γύρω χώρου . 
   Αποφεύγουμε την χρήση ώς φόντου το μαύρο plexglass ή σκούρες επιφάνειες γιατί το 
καλοκαίρι αναπτύσουν πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και καταστρέφουν τα led που 
βρίσκονται πάνω τους. 

 
8. Τα πιό ανθεκτικά χρώματα στην διάρκεια ζωής και στην διατήρηση της φωτεινότητας 

είναι κατά σειρά: 
          α. Κόκκινο - Πορτοκαλί 
          β. Πράσινο 
          γ . Μπλέ 
          δ. Λευκό  
Προτείνετε στους πελάτες σας το Κόκκινο και το Πορτοκαλί χρώμα, για πολλά χρόνια 

διάρκεια ζωής. 
 
9.Προστατέυουμε τα led από στατικό ηλεκτρισμό. Υπάρχει κίνδυνος να καούν όλα τα led  
μίας επιγραφής σε ένα δευτερόλεπτο. Ρωτήστε μας σχετικά. 

 
10. Προστατεύουμε τις κολήσεις μας και τα συρμάτινα ποδαράκια των led από την οξείδωση 

που είναι ραγδαία στα 12V.Βάφουμε με βερνίκι μετάλλου ή λαδομπογιά όλα τα 
μεταλλικά σημεία των κολλήσεων ,των ποδιών των  led και των αντιστάσεων. 


