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ما هو رشيط  اإلضاءة الليد ؟ 

Strip Light

مثبتة SMDهو رشيط ضوئى مصنوع من مجموعة رشائح داخلية 
و هى إختصار لكلمةFPCBعىل قطاع من  

Flexible Printed Circuit Board
و هى ألواح صغرية و رفيعة و مرنة لتثبيت الليدات عليها  و

ة مجموعة مقاومات محاطة بطبقة من انبوب السيليكون أو ماد
 PVCالــ 

دة و ألن الشكل الخاجى له يشبة الرشيط  لذلك ُأطلق عليه ع
أسماء منها 

led strip light /led tape/led ribbon/led light bar.

ب هذا الرشيط قابل للقص من أماكن معينة حسب الطول المرغو
بالستيكية و يحتوى عىل الصق من الخلف للتثبيت أو مقاطع تثبيت

إلمكانية التثبيت عىل الحائط



Strip Light

ما هى أنواع الليد الُمستخدمة فى رشائط الليد ؟ 

و هى إختصار لكلمة SMDيتم إستخدام رشائح بتقنية 
Surface Mounted Diode

تة عىل و هى مثب( صمام ُثنائى ُمثبت عىل سطىح الرشيحة ) 
-ركزية من األلومنيوم

ُتعىن أبعاد الرشيحة  SMDو األرقام الىت تأتى بعد الــ 
(  بــ الميلىل ميرت ) نفسما كما هو موضح فى الجدول 



Strip Light
ما هى أنواع رشائط الليد وفقًا لمقاومة 

العوامل الجوية و الخاجية ؟ 

ىت تختلف مدى ُمقاومة رشائط الليد للعوامل الخارجية ال
من الممكن أن تتعرض لها من خالل مياة األمطار أو رزاز 
الماء فى الحدائق العامة أو الُغبار و األتربة و غريها من 

يار و مع–العوامل الىت قد تؤثر عىل كفاءة رشيط الليد 
المقاومة عامة ألى جهاز كهربى أو إلكرتونى يكون 

و هو إختصال لكلمة IPبإستخدام الــ 
Ingress Protection

و IPو يتم كتابة رقمني بعد الحروف –أى معيار الحماية 
ليد ضد هى تشري إىل مدى الحماية الىت يتمتع بها رشيط ال

العوامل الخارجية 
IP xx

لألجزاء إىل مدى ُمقاومة الرشيط الرقم األول ُيشري 
–األتربة و–مثل اللمس باليد ) الىت قد يتعرض لها الصلبة 

.من األجزاء الحادة ( و الرمال الصلبة و غريها 

اة إىل مدى ُمقاومة الرشيط للميالرقم الثانى و ُيشري 
ى بصفة عامة بداية من رزاز الماء إىل ماء المطر ثم الغمر ف 

مرت 1حوض مائى لعمق 
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Strip Light
IP 68إىل IP 00يبدأ معيار الحماية بداية من 

IP 00 هو يكونNon Protection  أى ال يتمتع بأى حماية
.خارجة ضد أى عوامل ُيمكن أن يتعرض لها 

– IP 11ثم  22 – 33 – 44 – 55 – 66 – 67 – 68 

إىل الحماية من األجزاء الصلبة والرقم األول و ُيشري 
ا الرمال و اللمس باألصابع و غريها و كلما زاد الرقم كلم

6إىل 1و يبدأ من كانت درجة الحماية أكرث 

ئل اىل الحماية من الماء و السواالرقم التانى و ُيشري 
بصفة عامة بداية من الرزاز الضعيف و الذى 

4إىل الرقم 1و يبدأ من الرقم 
و ثم الماء المكسوب بصورة ُمتقطعة مثل مياه األمطار

مياة الرش فى الحدائق العاملة و هو من 
6إىل الرقم 5الرقم 

و هو غمر فى 7الرقم ثم إىل الغمر فى الماء بداية من 
مرت 1سم إىل 15لعمق من ( حمام سباحة مثال ) الماء 

اعة فقط و يكون الغمر بصورة مؤقتة ال تتعدى النصف س
مرت بحد 4مرت إىل 1ثم الغمر المستمر فى أعماق تزيد عن 

8بالرقم أقىص و هو ُيشري إليه 

يختلف تصنيع الرشيط و المواد IPو بناءا عىل معيار ال 
و المستخدمة فى تغليفه و حماية الرشائح الداخلية

المقاومات و غريها من األجزاء األخرى 
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و درجات -SMDمثال لشكل ألبعاد الرشيحة 

.لألجزاء الداخلية لرشيط الليد IPالحماية

–رشيحة الليد 
و من فوقها 

الرشيط 
بدون –الخارجى 

أى حماية 

–رشيحة الليد 
و من فوقها 

طبقة
Silicone Glue 

–رشيحة الليد 
-و من فوقها

فراغ ثم  طبقة 
Silicone Tube 

–رشيحة الليد 
-و من فوقها

Silicone Glue
فراغ ثم  طبقة 
Silicone Tube
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ى و من المواصفات الهامة الىت يتم البحث عنها ف 
ة رشائط الليد ما يسمى بــ درجة األلوان المتداخل

CCTأو ما يطلق عليه 
Correlated Color Temperature

 يتم تختلف رشائط الليد عن بعضها فى اللون الصادر منها و الىت
التعبري عنها بــ 

Color Temperatures
و يتم إختصارها  Kelvinsإى درجة اللون و يتم قياسة بالوحدة 

. كرمز لدرجة اللون Kإىل 
أى شديد اإلصفرار و يبدأ من  Very Warmو تبدأ درجة اللون من 

1000K و هو لون شديد اإلصفرار و ُمدعم باللون األحمر
(  مثل ضوء كشافات إضاءة الشوارع القديمة ) 

3200Kأو  3000Kإىل 1000Kثم ترتفع درجة اللون من 
كل درجات اللون فى هذا المدى هو أصفر و يتدرج من اللون ) 

(  األصفر الغامق جدا إىل اللون األصفر الفاتح 
 Wormو كل درجات هذا اللون تسمى 

أى اللون األبيض  Day Lightثم يأتى المستوى الثانى و هو اللون 
 Day Lightمثل إضاءة اللمبات الليد البيضاء و تبدأ درجة اللون ال 

ار إىل و هو اللون األبيض غامق يميل إىل بداية اإلصفر4000Kمن 
6000Kاللون األبيض الفاتح 

ع البياض ثم يأتى المستوى الثالث و هو مختص باللون األبيض ناص
و يبدأ من ( يكاد يكون شفاف )  Crystal Whiteو هو اللون ال 

6500K 7000إىلK
ل إىل ثم يأتى المستوى األخري و هو مختص باللون األبيض المائ

و هو أبيض فيه نسبة من   20000Kإىل 7500Kاألزرق و يبدأ من 
 Cool Lightو يسمى حىت يكاد يكون أزرق–األزرق الفاتح 
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توضيح لدرجات اللون 
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هو مؤرش يدل عىل مدى جودة الضوء عن طريق إنعكاسه 
. عىل السطح 

و هو ُمصطلح موجود فى كل أنواع اإلضاءات و عادة ما 
ءة يكون مصحوب برقم ليمثل مقياس جودة إنعكاس اإلضا

100إىل 0و يرتاوح من 

مدى جودة أى مصدر ضوء فى CRIو يوضح لك مقياس 
ية إظهار ألوان السطح الُمنعكس عليه عىل حقيقتها الفعل

وان بالمقارنة بضوء النهار الساطع الذى يحتوى عىل كل أل
. الطيف بالكامل 

كلما كانت جودة 100أقرب إىل CRIو كلما كانت قيمة ال 
دة لذلك فإن اإلضاءات الربتقالية عىل أعم–اإلضاءة أعىل 

(ضعيفة جدا ) CRI 20الشوارع تحمل قيمة أقل من 

فيما فوق فهو 90يبلغ  CRIأى مصدر ضوء يحمل تصنيف 
يكون مصدر ضوء نقى إلظهار األلوان عىل حقيقتها 

 CRIالفرق فى درجات الــ الحـــظ

Color Rendering Indexمقياس التجسيد اللونى أو 
CRIو يخترص اىل الحروف 
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سههى زاوية ُتشري إىل إنتشار الضوء من مصدر الضوء نف
من شعاع ضوء ضيق يعطى ضوء مركز إىل شعاع عريض) 

(يعطى ضوء أكرب عمومية 

درجة60إىل درجة 15ترتاوح زاوية اإلشعاع من 
( فى مصباح الليد ) 

إنتشار فإذا كنت تريد إضاءة أكرث إنتشارا فعليك إختيار زاوية
درجة 60لشعاع الضوء بصورة أكرب من

2.7إىل 2.4اإلرتفاع األمثل لألسقف القياسية ترتاوح من 
درجة و يفضل 60فإن المناسب لها زاوية عىل األقل –مرت

أن تكون أكرب 

 Beam Angel ( Luminous Angel )زاوية اإلشعاع أو 
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 Beam Angel ( Luminous Angel )زاوية اإلشعاع أو 



Strip Light

2001501
EL71302012001

Neon 2835 120led 8*16 18-20lm/led PVC aluminum  50m/roll

White Worm White Blue

2001502
EL71302022001

2001503
EL71302042001

Technical Specifications

Strip Light 50M. Neon 8mm. 20L.
7W./M. 120 Led/M. 220V. IP 65



Strip Light
Data Sheet 

Strip Light :- MG-Neon – Single Side –Worm   

Notice Information
Input Voltage AC220V.
Rated Power 7W.
CCT 3000K.
CRI >=84.5
Operating Temp : -25°C-50°C.
Life Time >=50000 hrs.
IP 65 
Beam Angel 120°

LED Type/Qty. SMD 2835 ( 120LED/M.) 
Strip Length 50M/Roll
Dimensions 8*16mm.
PCB Width/PCB Color 8mm/Worm White
Weight 7.5Kg.
LED Source / LED Lumen Mulinsen / 24-26lm/LED



Strip Light
Data Sheet 

LED Strip Light Instructions 
1- The LED Strip light only suitable for our special wire with 
transformer, avoid to use it without transformer .
2- The LED Strip light have two poles anode and cathode, So 
please pay attention to the 3 different of poles when install 
the strip light . If the poles is not suitable for wire’s, the 
lamps would be not lighted, then please reverse pin.
3- Please do not use any metal tools beat and clamp strips, 
do not overstretch and bend excessively.
4-Please confirm whether the supply voltage of the strip 
corresponds before use .
5- Turn-On the strip light for a few Minute before install, 
make it preheat especially in the winter .
6- Only the space where print with scissors can be cut, 
otherwise would be result in a part failure .
7- Please full the silicone sealant in the front wire, contact 
and end cap while install the strip light in outdoor.
8- Don’t Turn-On the strip light when it in the carton, and 
don’t light it for long time when it rolled on the circle.
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R G B
10*19 RGB  10w/M - 220V neon 5050 80 led/M. 10*19 RGB 

led PVC aluminum  50m/roll RGB
2001504

EL71305062001

Strip Light 50M. RGB  SMD 5050 Neon 8mm. 
10W./M. 80 Led/M. 220V. IP 65



Strip Light :- LED Neon Strip 10W. 220V 10*19 RGB

Notice Information
Input Voltage AC220V.
Rated Power 10W.
CCT 100000K.
CRI >=62.4
Operating Temp : -25°C-50°C.
Life Time >= 50000 hrs.
IP 65 
Beam Angel 120°

LED Type/Qty. SMD 5050 ( 80 LED/M.) 
Strip Length 50M/Roll
Dimensions 10*19mm.
PCB Width/PCB Color 8mm/RGB
Weight 14.3Kg.
LED Source Mulinsen 

Strip Light
Data Sheet 
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2001514
EL71203012001

Neon 2835 144 led 16mm. 20Lm . PVC aluminum  50m/roll

White Worm White Blue

2001515
EL71203022001

2001516
EL71203042001

Strip Light 50M. Rope Strip ,SMD 2835  16MM.
20L/M. 7W./M. 144Led/M. 220V. IP 65
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2001517
EL71203052001

Red Golden Yellow 

2001518
EL71203032001

Neon 2835 144 led 16mm. 20Lm . PVC aluminum  50m/roll

Strip Light 50M. Rope Strip ,SMD 2835  16MM.
20L/M. 7W./M. 144Led/M. 220V. IP 65



Strip Light :- LED Neon Strip ( 16*16mm. ) - Worm

Notice Information
Input Voltage AC220V.
Rated Power 7W.
CCT 3000K.
CRI >=68.5
Operating Temp : -25°C-50°C.
Life Time >= 50000 hrs.
IP 65 
Beam Angel 360°

LED Type/Qty. SMD 2835 ( 144 LED/M.) 
Strip Length 50M/Roll
Dimensions 16mm*16mm.
PCB Width/PCB Color 8mm /Worm White
Weight 10.5Kg.
LED Source Mulinsen 18-20lm/Led

Strip Light
Data Sheet 
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2001523
EL71101012001

White 

2001524
EL71101022001

Dotted 1Line 6MM.5W.220V SMD2835-120Led/M.

Worm White 

Strip Light 50M. SMD 2835 6mm. 6W./M. 220V. IP 65



Notice Information
Input Voltage AC220V.
Rated Power 6W.
CCT 3000K.
CRI >=70.0
Operating Temp : -25°C-50°C.
Life Time >=50000hrs.
IP 65 
Beam Angel 120°

LED Type/Qty. SMD 2835 ( 120LED/M.) 
Strip Length 50M/Roll
Dimensions 8mm.
PCB Width/PCB Color 6mm / Worm White
Weight 3.8Kg.
LED Source Mulinsen /14-16lm/Led

Strip Light 50M. SMD 2835 MM. 6W./M. 220V. IP 65

Strip Light
Data Sheet 




