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Ф - Ознака за дијаметар.
L  - Ознака за должина.
H - Ознака за висина.

W - Ознака за ширина. 
C - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.
D - Ознака за длабочина на бушење. 

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се 
    однесува при купување на голема количина.

Шифра Ф

100000         10 mm 100 1000

Идент на артиклот
Количина на 
пакување во кутија

Количина на 
пакување во пакет

Универзални ознаки за димензија >Артикли со ознака 
(Шифра *) во табела 
се со азиско потекло.

Пример на спецификации во табела

> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа 
брошура.

Легенда

Осветлување

220-240V напојување AC

110-240V напојување AC

Дозволено напојување DC

Max. Моќност

Max. Моќност

Должина на кабел

IP 20 заштита - За суви 
области со нормални услови 
на животната средина.
Сензор на движење 

Сензор на допир со 
подесување на светлина.

Подесување на светлина.

Должина на кабел со 
приклучок

Max. оддалеченост 

IP 65 заштита - Целосна 
заштита од прашина и 
влажни простории.

Заштитно заземјување - 
3-та класа заземјување

12V - излез на трафо.

Max. Јачина на струја

Mini AMP - тип на 
приклучок.

Заштитно заземјување

https://shop.novomak.com/
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LED ленти и додатоци10
Изберете ја правилната боја на светлина

Видови на еднобојни LED ленти
LED лента со јачина

 4.8 W/m
LED лента со јачина

9.6 W/m

RGB LED лента со јачина 7.2 W/m

LED лента со јачина
14.4 W/m

Доколку сакате да креирате поинаква атмосфера 
можете да изберете RGB LED ленти. Тие не се погодни 
за класично осветлување, нивниот спектар на бои и 
нијанси има значително отстапување од природните 
светлина.

2700–3500 K 3500–5000 K 5000–6700K

Топла бела Неутрална бела Ладна бела

Креира чувство на сигурност, 
топлина и релаксираност. 
Спектарот на бојата е слична 
на зајдисонце или на свеќа. 
Најчесто се користи во: 
спални соби, детски соби, соби 
за релаксирање, библиотеки.

Оваа нијанса е многу слична на 
дневната сончева светлина. 
Најчесто се користи во:              
кујна, дневна, ходници, скали 
купатила.

Оваа  нијанса има плава светлина 
и влијае во подобрување на 
концентрацијата. 
Најчесто се користи во:
канцеларии, изложбени салони, 
работилници, јавно осветлување, 
болници.

Со LED светилките можете да изберете различна боја на светлина. Во просториите во кои најчесто 
престојуваме се користи популарната топла бела светлина. Бојата на LED осветлувањето се мери 
во Келвини и колку пониска е вредноста толку пожолто свети, а колку е повисока свети поладно 
бело. На фотографијата можете јасно да ги видите нијансите на најпопуларните бои на светлина 
кај LED светилките.

3200K 3200K 3200K

4000K

6500K

6500K 6500K

https://shop.novomak.com/
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LED ленти и додатоци 10
Што се е потребно за поврзување на единечна LED лента

Предлог комбинации за поврзување на LED ленти

Трафо

Конектор

Конектор Разводник за 
LED ленти

конектор за 
разводник

Конектор за поврзување на 
две LED ленти

Аголен конектор 90o 

за поврзување на две LED ленти.

Сензор за 
вклучување/исклучување 

на LED лента 

LED лента

220-240V кабел 12V трафо

Контролер 
за RGB LED 

лента 

Сензор за 
LED лента 

Конектор за 
LED лента LED лента

off/
on

12V220 -
240V

220 -
240V

12V

+L +
-N -

Конролер се поставува при употреба на RGB 
LED лента.
Сензор се поставува по сопствен избор.
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LED ленти и додатоци10
LED лента COB 8W/m

>>>
>

50mm
3200K 4000K 6500K

8mm

IP20 Заштита - За суви области со нормални услови на животната средина.
IP65 Заштита - Целосна заштита од прашина и влажни простории.
COB (chip on board) - предноста кај овие LED ленти е тоа што повеќе LED чипови 
(9 или повеќе) се врзани директно на подлогата за да формираат еден модул, со 
што се добива непрекината светлина,односно не се гледаат LED чиповите.

COB LED

Стандарден LED

Шифра *
Јачина на 
LED лента

Боја на светло
Јачина на 

светло
Заштита

1000308

8W/m

3200K   топло бела 750 lm / m

IP 20 5m1000307 4000K   неутрална бела 800 lm / m

1000306 6500K   ладна бела 830 lm / m

https://shop.novomak.com/
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LED ленти и додатоци 10

Шифра * Јачина Приклучок

1000330 max. 9W 3 конектори

1000331 max. 15W
4 конектори

1000332 max. 20W

1000333 max. 30W
6 конектори

1000334 max. 60W

трафо

LED лента

LED конектор

200-240V

DC 12V

Шифра * Јачина

1000238 max.150 W

1000239 max. 350 W

• Пресметка на јачина на трафо:
Јачината на потребното трафо се пресметува: 
L x W x Y 
L - должина на лед лента
W - јачина на лед 
Y - плус мин. 20% резерва на јачината.
Пример: 5m x 7.2W x 1.2 = 43.2W
Се употребува трафо со јачина од 43.2W или појако.

Трафото за LED ленти Easyclick овозможува брзо и 
лесно конектирање на повеќе LED ленти без употреба 
на разводник. Бројот на конектори зависи од јачината 
на трафото.

трафо

LED лента

LED конектор

220-240V

DC 12V

Додатоци за LED лента 8W/m

Трафо за LED лента

Конектор за разводник за LED лентa

Шифра L

1000266 2000 mm

• Конектор за  разводник се употребува при поврзување на 
разводникот со LED лента.

• Не е потребно лемење.

Разводник за 
LED ленти

LED ленти Конектор за разводник за 
LED ленти

Трафо за 
LED ленти
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LED ленти и додатоци10
LED лента Neon Flex 12W/m

Шифра *
Јачина на 
LED лента

Боја на светло
Јачина на 

светло
Заштита

1000311

12W/m

3200K  топло бела

200 lm / m IP 651000310 4000K   неутрална бела

1000309 6500K   ладна бела

3200K 4000K 6500K

>>>
>

25mm

8mm

• Предвидено место каде што 
се пресекува LED лентата за 
повторно поврзување.

IP20 Заштита - За суви области со нормални услови на животната средина.
IP65 Заштита - Целосна заштита од прашина и влажни простории.

Со скенирање на QR кодот можете да 
го погледнете видеото за LED лентата 
Neon Flex.

https://shop.novomak.com/
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LED ленти и додатоци 10

Шифра * Јачина Приклучок

1000330 max. 9W 3 конектори

1000331 max. 15W
4 конектори

1000332 max. 20W

1000333 max. 30W
6 конектори

1000334 max. 60W

трафо

LED лента

LED конектор

200-240V

DC 12V

Шифра * Јачина

1000238 max.150 W

1000239 max. 350 W

• Пресметка на јачина на трафо:
Јачината на потребното трафо се пресметува: 
L x W x Y 
L - должина на лед лента
W - јачина на лед 
Y - плус мин. 20% резерва на јачината.
Пример: 5m x 7.2W x 1.2 = 43.2W
Се употребува трафо со јачина од 43.2W или појако.

Трафото за LED ленти Easyclick овозможува брзо и 
лесно конектирање на повеќе LED ленти без употреба 
на разводник. Бројот на конектори зависи од јачината 
на трафото.

трафо

LED лента

LED конектор

220-240V

DC 12V

Додатоци за LED лента 12W/m

Трафо за LED лента
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LED ленти и додатоци10
LED лента 4.8W/m

Шифра *
Јачина на 
LED лента

Боја на светло
Јачина на 

светло
Заштита

1000178

4.8W/m

3200K   топло бела

300 lm / m IP 20

5m

1000179 4000K   неутрална бела

1000180 6500K   ладна бела

1000181 3200 K   топло бела
280 lm / m IP 65

1000182 6500 K   ладна бела

>>>
>

50mm

3200K 4000K 6500K 8mm

• Предвидено место каде што 
се пресекува LED лентата за 
повторно поврзување.

Додатоци за LED лента 4.8W/m

Шифра * Јачина

1000238 max.150 W

1000239 max. 350 W

Трафо за LED лента

IP20 Заштита - За суви области со нормални услови на животната средина.
IP65 Заштита - Целосна заштита од прашина и влажни простории.

трафо

LED лента

LED конектор

220-240V

DC 12V

Шифра * Јачина Приклучок

1000330 max. 9W 3 конектори

1000331 max. 15W
4 конектори

1000332 max. 20W

1000333 max. 30W
6 конектори

1000334 max. 60W

Трафото за LED ленти Easyclick овозможува брзо и лесно конектирање на 
повеќе LED ленти без употреба на разводник. Бројот на конектори зависи од 
јачината на трафото.

трафо

LED лента

LED конектор

200-240V

DC 12V

• Пресметка на јачина на трафо:
Јачината на потребното трафо се пресметува: 
L x W x Y 
L - должина на лед лента
W - јачина на лед 
Y - плус мин. 20% резерва на јачината.
Пример: 5m x 7.2W x 1.2 = 43.2W
Се употребува трафо со јачина од 43.2W или појако.

https://shop.novomak.com/
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LED ленти и додатоци 10

Конектор за поврзување на LED лента со трафо

Конектор за поврзување на две LED ленти

Шифра * L

1000276 2000mm

Шифра * Димензија

1000283 8 x 12mm

• Не е потребно лемење.

• Конекторот служи за продолжување на две 
LED ленти.

• Не е потребно лемење.

Конектор за поврзување на две LED ленти

Аголен конектор 90о за поврзување на две LED ленти 

Шифра * L

1000296 135mm

Шифра * Димензија

1000277 28 x 28mm

• Конекторот служи за поврзување на две LED 
ленти, каде што има потреба лентите да бидат 
разделени.

• Не е потребно лемење.

• Не е потребно лемење.

конектор за 
LED лента.

конектор за 
две LED ленти.

конектор за 
LED ленти.

LED лента

LED лента 2

LED лента 2

LED лента 1

LED лента 1

трафо

LED лента 1 LED лента 2

+

+

+

+

!

!

!

!

>

>

аголен конектор 90О 

за LED ленти.

>>

Додатоци за LED лента 4.8W/m
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LED ленти и додатоци10
LED лента 9.6W/m

Шифра *
Јачина на 
LED лента

Боја на светло
Јачина на 

светло
Заштита

1000183

9.6W/m

3200K топло бела
550 lm / m IP 20

5m
1000184 6500K ладна бела

1000185 3200K топло бела
520 lm / m IP 65

1000186 6500K ладна бела

3200K 6500K

>>>
>

25mm

8mm

• Предвидено место каде што 
се пресекува LED лентата за 
повторно поврзување.

IP20 Заштита - За суви области со нормални услови на животната средина.
IP65 Заштита - Целосна заштита од прашина и влажни простории.

Додатоци за LED лента 9.6W/m

Шифра * Јачина

1000238 max.150 W

1000239 max. 350 W

Трафо за LED лента

трафо

LED лента

LED конектор

220-240V

DC 12V

Шифра * Јачина Приклучок

1000330 max. 9W 3 конектори

1000331 max. 15W
4 конектори

1000332 max. 20W

1000333 max. 30W
6 конектори

1000334 max. 60W

Трафото за LED ленти Easyclick овозможува брзо и лесно конектирање на 
повеќе LED ленти без употреба на разводник. Бројот на конектори зависи од 
јачината на трафото.

трафо

LED лента

LED конектор

200-240V

DC 12V

• Пресметка на јачина на трафо:
Јачината на потребното трафо се пресметува: 
L x W x Y 
L - должина на лед лента
W - јачина на лед 
Y - плус мин. 20% резерва на јачината.
Пример: 5m x 7.2W x 1.2 = 43.2W
Се употребува трафо со јачина од 43.2W или појако.

https://shop.novomak.com/
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LED ленти и додатоци 10

Конектор за поврзување на LED лента со трафо

Конектор за поврзување на две LED ленти

Шифра * L

1000288 2000mm

Шифра * Димензија

1000289 8 x 12mm

• Не е потребно лемење.

• Конекторот служи за продолжување на две LED 
ленти.

• Не е потребно лемење.

Конектор за поврзување на две LED ленти

Аголен конектор 90о за поврзување на две LED ленти 

Шифра * L

1000265 135mm

Шифра * Димензија

1000290 28 x 28mm

• Конекторот служи за поврзување на две LED 
ленти, каде што има потреба лентите да 
бидат разделени.

• Не е потребно лемење.

• Не е потребно лемење.

конектор за 
LED лента.

LED лента

трафо

конектор за 
две LED ленти.

LED лента 2

LED лента 1

конектор за 
LED ленти.

LED лента 2LED лента 1

LED лента 1 LED лента 2

++ !!

>

>

аголен конектор 90О 

за LED ленти.

++ !!
>>

Додатоци за LED лента 9.6W/m
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LED ленти и додатоци10
LED лента 14.4W/m

Шифра *
Јачина на 
LED лента

Боја на светло
Јачина на 

светло
Заштита

1000187

14.4W/m

3200K   топло бела
900 lm / m IP 20

5m
1000188 6500K   ладна бела

1000189 3200K   топло бела
850 lm / m IP 65

1000190 6500K   ладна бела

3200K 6500K

>>>
>

50mm

10mm

• Предвидено место каде што 
се пресекува LED лентата за 
повторно поврзување.

IP20 Заштита - За суви области со нормални услови на животната средина.
IP65 Заштита - Целосна заштита од прашина и влажни простории.

Додатоци за LED лента 14.4W/m

Шифра * Јачина

1000238 max.150 W

1000239 max. 350 W

Трафо за LED лента

трафо

LED лента

LED конектор

220-240V

DC 12V

Шифра * Јачина Приклучок

1000330 max. 9W 3 конектори

1000331 max. 15W
4 конектори

1000332 max. 20W

1000333 max. 30W
6 конектори

1000334 max. 60W

Трафото за LED ленти Easyclick овозможува брзо и лесно конектирање на 
повеќе LED ленти без употреба на разводник. Бројот на конектори зависи од 
јачината на трафото.

трафо

LED лента

LED конектор

200-240V

DC 12V

• Пресметка на јачина на трафо:
Јачината на потребното трафо се пресметува: 
L x W x Y 
L - должина на лед лента
W - јачина на лед 
Y - плус мин. 20% резерва на јачината.
Пример: 5m x 7.2W x 1.2 = 43.2W
Се употребува трафо со јачина од 43.2W или појако.

https://shop.novomak.com/
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LED ленти и додатоци 10

Конектор за поврзување на LED лента со трафо

Конектор за поврзување на две LED ленти

Шифра * L

1000278 2000mm

Шифра * Димензија

1000291 14 x 15mm

• Не е потребно лемење.

• Конекторот служи за продолжување на две 
LED ленти.

• Не е потребно лемење.

Конектор за поврзување на две LED ленти

Аголен конектор 90о за поврзување на две LED ленти 

Шифра * L

1000279 135mm

Шифра * Димензија

1000292 32 x 32 mm

• Конекторот служи за поврзување на две LED 
ленти, каде што има потреба лентите да бидат 
разделени.

• Не е потребно лемење.

• Не е потребно лемење.

конектор за 
LED лента.

LED лента

трафо

конектор за 
две LED ленти.

LED лента 2

конектор за 
LED ленти.

LED лента 2LED лента 1

LED лента 1 LED лента 2

++ !!

>

>

аголен конектор 90О 

за LED ленти.

++ !!
>>

Додатоци за LED лента 14.4W/m
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Разводник за LED лента

Конектор за разводник за LED лентa

Шифра * L
Приклучоци 
за LED лента

1000274
2000mm

3

1000275 6

Шифра Тип на LED лента L

1000266 4.8W/m
2000 mm

1000297 9.6 W/m

1000298 14.4W/m 1000 mm

• Разводникот служи за поврзување на повеќе 
LED ленти во едно трафо.

• Конектор за  разводник се 
употребува при поврзување на 
разводникот со LED лента.

• Не е потребно лемење.

2.5m

2.5m

+

• Напомена: При приклучување на повеќе 
LED ленти, потребно е да се постави 
трафо со соодветна јачина. 

• Пресметка на јачина на трафо:
  Во овој случај се собира вкупната должина    
  на сите приклучени LED ленти.

Јачината на потребното трафо се 
пресметува: 
L x W x Y 
L - должина на лед лента
W - јачина на лед 
Y - плус мин. 20% резерва на јачината.
Пример: (2.5m + 2.5m) x 7.2W x 1.2 = 43.2W
Се употребува трафо со јачина од 43.2W 
или појако.

Разводник за 
LED ленти

Разводник за 
LED ленти

LED ленти

LED ленти

Конектор за разводник 
за LED ленти

* разводникот треба да се пресече 
   при поврзување со трафото.

Конектор за разводник за 
LED ленти

Трафо за 
LED ленти

Трафо за 
LED ленти

Додатоци за LED лента

https://shop.novomak.com/
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Трафо за 
LED ленти

Разводник за 
LED ленти

220V

Сензор за вклучување/исклучување 
LED ленти

Вградлив профил
за поставување на профилот 
потребно е да се направи 
жлеб на долниот дел од 
полицата.

Едностран профил 
се поставува на кантот од елементот 
со дебелина на материјал од 18mm.

Потребно е да се направи отвор 
во кантот на полицата и грбот на 
плакарот, со цел да се поврзе LED 
лентата со разводникот, а притоа 
кабелот да не се гледа.

Пример за поставување и поврзување на LED ленти во елемент
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LED лента RGB

Шифра *
Јачина на 
LED лента

Боја на светло
Јачина на 

светло
Заштита

1000191
7.2W/m

RGB - red, 
green, blue

450 lm / m
IP 20

5m
1000192 IP 65

• Со LED лентата RGB oсвен стандардните бои 
( црвена, плава и зелена ) преку контролерот 
за LED лента можете да добите широк 
спектар на бои.

>>>
>

50mm

10mm

• Предвидено место каде што 
се пресекува LED лентата за 
повторно поврзување.

IP20 Заштита- За суви области со нормални услови на животната средина.
IP65 Заштита - Целосна заштита од прашина и влажни простории.

Додатоци за LED лента RGB

Шифра * Јачина

1000238 max.150 W

1000239 max. 350 W

Трафо за LED лента

трафо

LED лента

LED конектор

220-240V

DC 12V

Шифра * Јачина Приклучок

1000330 max. 9W 3 конектори

1000331 max. 15W
4 конектори

1000332 max. 20W

1000333 max. 30W
6 конектори

1000334 max. 60W

Трафото за LED ленти Easyclick овозможува брзо и лесно конектирање на 
повеќе LED ленти без употреба на разводник. Бројот на конектори зависи од 
јачината на трафото.

трафо

LED лента

LED конектор

200-240V

DC 12V

• Пресметка на јачина на трафо:
Јачината на потребното трафо се пресметува: 
L x W x Y 
L - должина на лед лента
W - јачина на лед 
Y - плус мин. 20% резерва на јачината.
Пример: 5m x 7.2W x 1.2 = 43.2W
Се употребува трафо со јачина од 43.2W или појако.

https://shop.novomak.com/
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Додатоци за LED лента RGB

Конектор за поврзување на LED лента RGB со трафо

Конектор за поврзување на две LED ленти

Шифра * L

1000295 2000mm

Шифра * Димензија

1000284 14 x 15mm

• Не е потребно лемење.

• Конекторот служи за продолжување на две 
LED ленти.

• Не е потребно лемење.

Аголен конектор 90о за поврзување на две LED ленти RGB 

Шифра * Димензија

1000281 32 x 32 mm

• Конекторот служи за поврзување на две LED 
ленти, каде што има агол од 90о.

• Не е потребно лемење.

LED лента

трафо

LED лента 1 LED лента 2

+
+ !!

>

>

аголен конектор 90О 

за LED ленти.

конектор за 
LED ленти.

LED лента 2LED лента 1

++ !!
>>

конектор за 
LED лента.
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WI-FI контролер за LED лента

Шифра *

1000294

• Wi-fi контролерот се употребува за 
контрола на LED лента преку Вашиот 
паметен телефон.

• Потребно е да ја имате инсталирано 
апликацијата Freecolor ( достапна за IOS/
App Store и Android/Google Play.

• Може да се користи за контрола на: 
  - RGB LED ленти.
  - Mонохроматски LED ленти.
  - LED ленти со променлива 
    бела температура.
  - Исто така може да се користи 
    за контрола на две или повеќе LED 
    ленти.

• Начин на поврзување на три еднобојни LED ленти : 
R → V-, G → V-, B → V-, V+ → V+.

• Начин на поврзување на LED лента RGB : 
R → R, G → G, B → B, V+ → V+.

Со скенирање на QR 
кодот можете да го 
погледнете видеото 
за контролерот за 
LED лента RGB.

Freecolor Freecolor

трафо
220/240V

v+
v-

LED лента

Начин на поврзување на Wi-FI контролер

+ +

+ +

+ +

- -

- -

- -

Додатоци за LED лента

https://shop.novomak.com/
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Мини контролер за LED лента RGB

Контролер за LED лента RGB

Шифра * Јачина

1000280 max. 72 W

Шифра * Јачина

1000293 max. 216 W

трафо

контролер за 
LED лента RGB.

контролер за 
LED лента RGB.

LED лента

LED лента конектор за 
LED лента

220-240V

Со скенирање на QR 
кодот можете да го 
погледнете видеото 
за контролерот за 
LED лента RGB.

• Мини контролерот се употребува за контрола на LED лента 
преку далечински управувач.

• Може да се користи за контрола на: 
  - Една или повеќе LED ленти RGB.

• Сетот се состои од 
  - Трафо 72W.
  - Далечински управувач.
  - Конектор за трафо.
  - Конектор за LED лента. 

• Контролерот се употребува за контрола на LED лента 
преку далечински управувач.

• Може да се користи за контрола на: 
  - RGB LED ленти.
  - Исто така може да се користи 
    за контрола на две или повеќе LED  
    ленти RGB.
• Сетот се состои од 
  - Трафо 216W.
  - Далечински управувач.

трафо

Начин на поврзување на контролерот

Начин на поврзување на контролерот

Додатоци за LED лента RGB
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LED лента Neonlynx

Новата флексибилна LED лента, NEONLYNX 
е изработена од високo квалитетен силикон 
и е дизајнирана да создаде криви и прави 
форми со 4 mm ширина и 11 mm длабочина 
при интеграција во мебелот.
Се издвојува со нејзината ефикасност и 
леснина при монтирање. 
Лентата NEONLYNX има два кабли за 
напојување од 1,5m на двете страни од лентата, 
за да ја олесни монтажата и оптимизирање на 
отпадот. Може да биде  пресечена лентата и 
да се користат двата дела, без дополнителни 
кабли или лемење. 

https://shop.novomak.com/
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Силиконска LED лента Neonlynx - Emuca

Шифра
Јачина на 
LED лента

Боја на светло
Јачина на 

светло
Заштита

1000299
7.6W/m

2700K топло бела 370 lm / m
IP 65 5m

1000300 4000K неутрална бела 375 lm / m

• Предвидено место каде што 
се пресекува LED лентата за 
повторно поврзување.

IP65 Заштита - Целосна заштита од прашина и влажни простории.

Шифра Јачина

1000301 max. 50 W

Шифра Јачина

1000302 max.100 W

Трафо за LED лента

app

WATT: 100W
INPUT: 100-240V AC - 50-60Hz
OUTPUT: 24V DC - 4,2A - Max. 100W

3097

12
9

L N

OUTPUTINPUT

+
(1)

+
(2)

-
(1)

-
(2)

Подесување на јачина 
         21,6 ~ 28,8V- +

INPUT: 

100-240V AC - 5
0-60Hz

OUTPUT: 

24V DC - 4
,2A - M

ax. 100W

TER 100 W / CONVE R TITORE LED 100 W / CONVE R TIDOR LED 100 W / CONVERTISSEUR LED 100 W / CONVERSOR LED 100 W /  PRZETWORNICA LED 100 W

app

WATT: 100W
INPUT: 100-240V AC - 50-60Hz
OUTPUT: 24V DC - 4,2A - Max. 100W

3097

12
9

L N

OUTPUTINPUT

+
(1)

+
(2)

-
(1)

-
(2)

Подесување на јачина 
         21,6 ~ 28,8V- +

INPUT: 

100-240V AC - 5
0-60Hz

OUTPUT: 

24V DC - 4
,2A - M

ax. 100W

TER 100 W / CONVE R TITORE LED 100 W / CONVE R TIDOR LED 100 W / CONVERTISSEUR LED 100 W / CONVERSOR LED 100 W /  PRZETWORNICA LED 100 W

100-240V AC - 5
0-60Hz

24V DC - 2
,08A

Додатоци за LED лента Neonlynx

• Трафо со разводник со можност за 
приклучување на max.6 LED ленти.

• Пресметка на јачина на трафо:
Јачината на потребното трафо се пресметува: 
L x W x Y 
L - должина на лед лента
W - јачина на лед 
Y - плус мин. 20% резерва на јачината.
Пример: 5m x 7.2W x 1.2 = 43.2W
Се употребува трафо со јачина од 43.2W или појако.
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Разводник за LED лента

Шифра * L
Приклучоци 
за LED лента

1000274
2000mm

3

1000275 6

• Разводникот служи за поврзување на повеќе 
LED ленти во едно трафо.

2.5m

2.5m

+ Разводник за 
LED ленти

LED ленти Конектор за разводник 
за LED ленти

* разводникот треба да се пресече 
   при поврзување со трафото.

Трафо за 
LED ленти

Додатоци за LED лента Neonlynx

Конектор за разводник за LED лентa

• Конектор за  разводник се 
употребува при поврзување на 
разводникот со LED лента.

• Не е потребно лемење.

Разводник за 
LED ленти

LED ленти Конектор за разводник за 
LED ленти

Трафо за 
LED ленти

Шифра L

1000303 2000mm

• Напомена: При приклучување на повеќе 
LED ленти, потребно е да се постави 
трафо со соодветна јачина. 

• Пресметка на јачина на трафо:
  Во овој случај се собира вкупната должина    
  на сите приклучени LED ленти.

Јачината на потребното трафо се 
пресметува: 
L x W x Y 
L - должина на лед лента
W - јачина на лед 
Y - плус мин. 20% резерва на јачината.
Пример: (2.5m + 2.5m) x 7.2W x 1.2 = 43.2W
Се употребува трафо со јачина од 43.2W 
или појако.

https://shop.novomak.com/
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Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk28

Сензори за LED ленти10
Сензори за вклучување/исклучување на LED лента

Сензорите служат за контрола на осветлувањето. 
Компатибилни се  за сите видови на  LED ленти. 
Можат да се употребуваат за осветлување на 
плакари, кујни, скали, ходници и тн. 

https://shop.novomak.com/
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Сензор на движење за вклучување/исклучување на LED лента

Шифра * Опис Боја

1000247
разводник за 

сензор
бела

1000248
сензор

црна

1000249 бела

1000247 1000249

Опција: Hand mode Опција: Door mode

сензор 1

сензор 1

сензор 2

сензор 2 сензор 3

сензор 3

се поврзува 
со трафо

се поврзува 
со LED лента

1000248

Со скенирање на 
QR кодот можете 
да го погледнете 
видеото за сензорот 
на движење за LED 
лента.

- -+ +

разводник 
за сензор

разводник за сензор

трафо за LED лента

LED лента

• Можност за поставување до max. 3 
сензори на еден разводник.

• 2 опции на прилагодување на 
сензорот:

 - Hand mode - сензорот се вклучува/
    исклучува при секое движење на 
    раката. 
  - Door mode - сензорот се вклучува/
    исклучува при секое движење на 
    вратата.
• Сензорот реагира до max. 10cm 

оддалеченост.
• Компатибилен за сите типови на 

LED лента ( 12V ).

Hand mode - сензорот се 
вклучува/исклучува при 
секое движење на раката.

Door mode - сензорот се 
вклучува/исклучува при 
секое движење на вратата.

Начин на поврзување на сензорот

Приказ на сензор поставен во плакар со три лизгачки врати.
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• Светлото се вклучува кога е регистрирано 
движење, се исклучува после 40sec. кога 
нема да има движење.

• Сензорот реагира до max. 2m 
оддалеченост.

•  Може да се користи за осветлување на 
простории, гардеробери, скалила и др.

• Компатибилен за сите типови на 
  LED лента ( 12V).

Сензор на движење за вклучување/исклучување на LED лента

Шифра * Боја

1000250 бела

Сензор на движење за вклучување/исклучување на LED лента

Шифра * Тип Боја

1000148 еднополен
црна

1000253 двополен

сензор

2m
трафо за 
LED лента

220V

220V

се поврзува 
со LED лента

• Сензорот може да се монтира во кантот 
или на површината на плочестиот 
материјал.

• При вградување во кант потребно е да се 
внимава на дебелината на материјалот  
( min. 16mm )

• Потребна димензија за вградување Ф 
12mm.

• Компатибилен за сите типови на LED 
лента.

се поврзува 
со LED лента

-- ++

Начин на поврзување на сензорот

се
нз

ор

се поврзува 
со трафо

се поврзува 
со LED лента

Input
Output

-

-

+

+

сензор

трафо за LED лента

LED лента

Начин на поврзување на сензорот

Приказ на сензор поставен во плакар.

https://shop.novomak.com/
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Сензор на допир за вклучување/исклучување на LED лента

Шифра * Боја

1000254 бела

1000255 црна

Прилагодување 
на светлината.

Touch mode

Hand mode

• Може да се постави во кантот или долниот 
дел на плочестиот материјал.

• 2 опции на прилагодување на сензорот:
 - Touch mode - сензорот се вклучува/
    исклучува при секој допир со
    раката.
  - Door mode - сензорот се вклучува/
    исклучува при секое движење на 
    вратата.
• Сензорот реагира до max. 5cm 

оддалеченост.
• Можност за прилагодување на светлината.
• Компатибилен за сите типови на LED лента.

Сензор на допир за LED лента, за вградување во профил

Шифра *

1000245

• Сензорот може да се постави во алуминиумски LED 
профил.

• Компатибилен за сите типови на LED лента ( 12V ).

трафо за LED лента сензор на допир

сензор на допир

LED лента

LED лента

LED лента

алуминиумски 
LED профил

покривна 
пластика

при поврзување 
потребно е сензорот 
да се залеми со LED 
лентата.

сензор на движење

трафо за LED лента

220/240V 12V
-

-

+

+

Начин на поврзување на сензорот

+ +
- -

Начин на поврзување на сензорот

1000255

1000254
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• Сензорот има самолеплива лента и се 
поставува на внатрешната страна од 
мебелот.

• Сензорот е предвиден исклучиво за 
дрвени површини, доколку го поставите 
на метална површина нема да работи.

• Max.  дебелина на материјалот за 
поставување на сензорот е 38mm.

• Компатибилен за сите типови на LED 
лента ( 12V ).

Сензор на допир за вклучување/исклучување на LED лента

Шифра * Боја

1000246 транспарента

Сензор на допир за вклучување/исклучување на LED лента

Шифра * Боја
Димензија за 
вградување

1000258 бела
Ф 18mm

1000259 црна

Прилагодување 
на светлината.

се поврзува 
со трафо

се поврзува 
со LED лента

• За поставување на прекинувачот 
потребно е да се изработи отвор  
Ф 18mm.

• Можност за прилагодување на 
светлината.

• Компатибилен за сите типови на 
LED лента ( 12V ).

Начин на поврзување на сензорот

-
-

+
+

1000258 1000259

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за сензорот на 
движење за LED лента.

Начин на поврзување на сензорот

трафо за LED лента

LED лента

сензор на допир
за LED лента

невидлив

https://shop.novomak.com/
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Алуминиумски профили за LED ленти 10Прекинувачи за LED ленти

Прекинувач за вклучување/исклучување на LED лента

Прекинувач за вклучување/исклучување на LED лента

Шифра * Боја
Димензија за 
вградување

1000104 бела
Ф 20mm

1000105 црна

Шифра * Боја

1000251 бела

1000252 црна

• Прекинувачот се поставува во  
внатрешноста на елементот.

• Прекинувачот се вклучува/исклучува 
при отворање/затворање на вратата од 
елементот.

• Компатибилен за сите типови на LED 
лента.

• За поставување на прекинувачот 
потребно е да се изработи 
отвор Ф 20mm.

• Компатибилен за сите типови 
на LED лента.

LED лента

трафо за LED лента

разводник за LED лента

прекинувач за 
LED лента

трафо за LED лента

разводник за LED лента LED лента

прекинувач за 
LED лента

Начин на поврзување на сензорот

+ +
+ +

+ +
+ +

Начин на поврзување на сензорот
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Алуминиумски профили за LED ленти10
Алуминиумски профили за LED лента

Алуминиумските профили служат за поставување на LED лента во самиот профил и се достапни во 
повеќе типови и димензии.
LED лентата има самолеплива трака што овозможува брза и едноставна монтажа во профилот со кој 
што се овозможува насочување на светлината според потребите.

Видови на алуминиумски профили за LED лента:

1. Трафо за LED лента. 
2. Конектор за LED лента.
     ( не е потребно лемење за поврзување на трафото со     
     LED лентата).
3. Покривно капаче.
     ( се поставува на краевите од профилот ).
4. Алуминиумски профил.
5. LED лента.
     ( на долниот дел од LED лентата има самолеплива     
     трака, која се лепи во предвидениот дел од профилот).
6. Покривна пластика.
     -Транспарентна - се употребува кога е потребно повеќе  
     светлина.
     -Млечна мат - се употребува за амбиентално осветлување.

1

2
3

4

5

3

6

• Површински профил

• Универзален профил

стр: 42-46стр: 38-41 стр: 47-49

• Вградлив профил

• Профил за кант

• Аголен профил

• Профил за полици

Начин на поставување на LED лента во профил

стр: 32-33 стр: 34 стр: 35-37

https://shop.novomak.com/
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Алуминиумски профили за LED ленти 10

Сите алуминиумски профили за 
LED лента си имаат соодветна 
покривна пластика која е достапна 
во две бои:

- Транспарентна покривна 
  пластика.

- Млечна мат покривна 
  пластика.

ИСКЛУЧЕНО LED СВЕТЛО

транспарентна
покривна пластика

млечна мат
покривна пластика 

ВКЛУЧЕНО LED СВЕТЛО



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk36

Алуминиумски профили за LED ленти10
Универзален алуминиумски профил за LED лента

Шифра * Опис Димензија Материјал Боја

1000215 профил за LED лента Ф 25mm x 2000mm алуминиум алуминиум

1000162 покривна пластика 
за профил

2000mm пластика
млечна мат

1000163 транспарентна

• Алуминиумскиот профил може да се користи како :
  - Светлечка оклагија во плакар.
  - Осветлување за работно биро.
  - Осветлување за приемни пултови.
  - Декоративно осветлување.

Шифра * Опис Димензија Материјал Боја

1000216 држач  за профил Ф 25mm алуминиум сива

1000285 сајла за профил 1500mm челик хром сјај

1000286
завршеток за 

профил
Ф 25mm пластика сива

Додатоци за универзален алуминиумски профил

Алуминиумскиот профил 
искористен за декоративно и 
функционално осветлување на 
дневен простор. 

1000162

1000216 1000285 1000286

1000215

1000163

се поставува со 
притиснување

Клик !
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Алуминиумски профили за LED ленти 10

Примена во плакар како светлечка оклагија

Примена како подна ламба

Примена како висечка ламба над приемен пулт

Примена како ѕидна ламба



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk38

Алуминиумски профили за LED ленти10
Алуминиумски профил за LED лента за полици

Шифра * Опис L Материјал Боја

1000158 профил за LED лента

2000mm

алуминиум алуминиум

1000228 покривна пластика 
за профил

пластика
млечна мат

1000230 транспарентна

• Можност за поставување на 3 лед ленти.
• Се поставува на стаклена или дрвена полица.
• За поголема ефикасност профилот се поставува на 

задниот дел од полицата.

LED лента 1

LED лента 2

LED лента 3

стаклена или дрвена полица

( се поставува само кога има стаклена полица )

1000162

1000158

1000163

се поставува со 
притиснување

Клик !
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Алуминиумски профили за LED ленти 10
Алуминиумски профил за LED лента за висечки елементи

Шифра * Опис L
Дебелина на 

материјал
Материјал Боја

1002001 профил за LED лента

2000mm

16/18mm алуминиум алуминиум

1000162 покривна пластика 
за профил

/ пластика
млечна мат

1000163 транспарентна

Се поставува гума за да не дојде до 
оштетување на вратите од елементот.

• Се применува кај висечки елементи во кујна.
• Профилот се поставува на кантот од елементот 

со дебелина на материјал од 16/18mm.

1000162

1002001

1000163

се поставува со 
притиснување

Клик !
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Алуминиумски профили за LED ленти10
Едностран алуминиумски профил за LED лента

Шифра * Опис L
Дебелина на 

материјал
Материјал Боја

1000156
профил со поставување 

на кант трака

3000mm

18mm алуминиум алуминиум
1000155

полн без поставување 
на кант трака

1000160 покривна пластика за 
профил

/
пластика

млечна мат

1000161 / транспарентна

• Профилите се поставуваат на кантот од 
елементот со дебелина на материјал од 18mm.

• Алуминиумскиот профил ( шифра 1000156 ) 
има можност за поставување на кант трака со 
широчина од 22mm во предниот дел на профилот.

профил за LED лента
( без кант трака )

профил за LED лента
( со кант трака )

покривна пластика покривна пластика 

плочест материјал 18mm
плочест материјал 18mm

LED лентаLED лента

кант 
трака

Шифра 1000156 Шифра 1000155

1000160

1000155

1000156

1000161

се поставува со 
притиснување

Клик !
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Алуминиумски профили за LED ленти 10

LED лента

Двостран алуминиумски профил за LED лента

Шифра * Опис L
Дебелина на 

материјал
Материјал Боја

1000217
профил со поставување 

на кант трака

3000mm

18mm алуминиум алуминиум
1000170

полн без поставување 
на кант трака

1000160 покривна пластика за 
профил

/
пластика

млечна мат

1000161 / транспарентна

• Профилите се поставуваат на кантот од 
елементот со дебелина на материјал од 18mm.

• Алуминиумскиот профил (шифра 1000217) 
има можност за поставување на кант трака 
со широчина од 22mm во предниот дел на 
профилот.

• Можност за поставување на две LED ленти.

Шифра 1000217 Шифра 1000170

покривна пластика покривна пластика 

профил за LED лента
( без кант трака )

профил за LED лента
( со кант трака )

LED ленти

плочест материјал 18mm

плочест материјал 18mm

кант трака

1000160

1000170

1000217

1000161

се поставува со 
притиснување

Клик !
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Алуминиумски профили за LED ленти10
Аголен алуминиумски профил за LED лента (Тип 1)

Шифра * L Материјал Боја

1000008 1000mm

алуминиум

алуминиум1000009 2000mm

1000122 3000mm

1000199 2000mm
црна мат

1000200 3000mm

1000201 2000mm
бела

1000202 3000mm

1000008

1000199

1000201

https://shop.novomak.com/
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Алуминиумски профили за LED ленти 10

Шифра * L Боја

1000013         1000mm
млечна мат

1000014         2000mm

1000015         1000mm
транспарентна

1000016         2000mm

Шифра * L Боја

1000124         
3000mm

млечна мат

1000123         транспарентна

Покривна пластика за аголен алуминиумски профил 

Завршетоци за аголен алуминиумски профил

1000013/1000014

1000124

1000015/1000016

1000123

Додатоци за аголен алуминиумски профил

Шифра * Опис Материјал Боја

1000010

завршетоци пластика

алуминиум

1000203 црна мат

1000204 бела

1000012 клипс за профил алуминиум алуминиум
1000010 1000012

• Сетот се состои од 
два завршетоци.

• Сетот се состои од два 
клипса за прицврстување 
на профилот.

се поставува со 
притиснување

се поставува 
со лизгање

Клик !
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Алуминиумски профили за LED ленти10

Шифра * Опис Материјал Боја

1000209 завршетоци пластика алуминиум

Аголен алуминиумски профил за LED лента (Тип 2)

Шифра * Опис L Материјал Боја

1000151
профил за LED лента

2000mm
алуминиум алуминиум

1000171 3000mm

1000162

покривна пластика 
за профил

2000mm

пластика

млечна мат
1000160 3000mm

1000163 2000mm
транспарентна

1000161 3000mm

Завршетоци за алуминиумски профил 

1000162/1000160 1000163/1000161

1000151

се поставува со 
притиснување

Клик !

Додатоци за аголен алуминиумски профил

https://shop.novomak.com/
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Алуминиумски профили за LED ленти 10

1000218

Аголен алуминиумски профил за LED лента (Тип 3)

Шифра * Опис L Материјал Боја

1000218
профил за LED лента

2000mm
алуминиум алуминиум

1000157 3000mm

1000162

покривна пластика 
за профил

2000mm

пластика

млечна мат
1000160 3000mm

1000163 2000mm
транспарентна

1000161 3000mm

Завршетоци за алуминиумски профил 

Шифра * Опис Материјал Боја

1000219 завршетоци пластика алуминиум

се поставува со 
притиснување

Клик !

1000162/1000160 1000163/1000161

Додатоци за аголен алуминиумски профил
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Алуминиумски профили за LED ленти10
Вградлив алуминиумски профил за LED лента (Тип 1)

Шифра * L Материјал Боја

1000005 1000mm

алуминиум

алуминиум1000006 2000mm

1000121 3000mm

1000193 2000mm
црна мат

1000194 3000mm

1000195 2000mm
бела

1000196 3000mm

1000005

1000193

1000195

• Потребна димензија за жлебање: 
18 x 6mm.

https://shop.novomak.com/
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Алуминиумски профили за LED ленти 10

Шифра * L Боја

1000013         1000mm
млечна мат

1000014         2000mm

1000015         1000mm
транспарентна

1000016         2000mm

Шифра * L Боја

1000124         
3000mm

млечна мат

1000123         транспарентна

Покривна пластика за вградлив алуминиумски профил 

Завршетоци за вградлив алуминиумски профил

Додатоци за вградлив алуминиумски профил

Шифра * Опис Материјал Боја

1000007

завршетоци пластика

алуминиум

1000197 црна мат

1000198 бела

• Сетот се состои од два 
завршетоци.

се поставува со 
притиснување

се поставува 
со лизгање

Клик !

1000013/1000014

1000124

1000015/1000016

1000123
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Алуминиумски профили за LED ленти10
Вградлив алуминиумски профил за LED лента (Тип 2)

Шифра * Опис L Материјал Боја

1001001 профил за LED лента

2000mm

алуминиум алуминиум

1000162 покривна пластика 
за профил

пластика
млечна мат

1000163 транспарентна

1001001

1000162 1000163

• Потребна димензија за жлебање: 
25 x 10mm.

Подесување на агол
се поставува со 
притиснување

Клик !

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 49

Алуминиумски профили за LED ленти 10

1000162 1000163

Вградлив алуминиумски профил за LED лента (Тип 3)

Шифра * Опис L Материјал Боја

1000153 профил за LED лента

2000mm

алуминиум алуминиум

1000162 покривна пластика 
за профил

пластика
млечна мат

1000163 транспарентна

1000153

• Потребна димензија за жлебање: 
18 x 10mm.

се поставува со 
притиснување

Клик !
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Алуминиумски профили за LED ленти10
Вградлив алуминиумски профил за LED лента (Тип 4)

Шифра * Опис L Материјал Боја

1000226
профил за LED лента

2000mm
алуминиум алуминиум

1000159 3000mm

1000162

покривна пластика 
за профил

2000mm

пластика

млечна мат
1000160 3000mm

1000163 2000mm
транспарентна

1000161 3000mm

• Потребна димензија за жлебање: 
15 x 5mm.се поставува со 

притиснување

Клик !

1000162/1000160 1000163/1000161

1000226
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Површински алуминиумски профил за LED лента (Тип 1)

Шифра * Опис L Материјал Боја

1000221
профил за LED лента

2000mm
алуминиум алуминиум

1000222 3000mm

1000228

покривна пластика 
за профил

2000mm

пластика

млечна мат
1000229 3000mm

1000230 2000mm
транспарентна

1000231 3000mm

Завршетоци за алуминиумски профил 

Шифра * Опис Материјал Боја

1000223 завршетоци пластика алуминиум

1000228/1000229 1000230/1000231

се поставува со 
притиснување

Клик !

Додатоци за површински алуминиумскипрофил

1000221
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Алуминиумски профили за LED ленти10
Површински алуминиумски профил за LED лента (Тип 2)

1000027

1000205

1000207

Шифра * L Материјал Боја

1000027 1000mm

алуминиум

алуминиум1000028 2000mm

1000120 3000mm

1000205 2000mm
црна мат

1000206 3000mm

1000207 2000mm
бела

1000208 3000mm

https://shop.novomak.com/
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Шифра * L Боја

1000013         1000mm
млечна мат

1000014         2000mm

1000015         1000mm
транспарентна

1000016         2000mm

Шифра * L Боја

1000124         
3000mm

млечна мат

1000123         транспарентна

Покривна пластика за површински алуминиумски профил

Покривно капаче за површински алуминиумски профил

Додатоци за површински алуминиумски профил

Шифра * Опис Материјал Боја

1000029

покривни капачиња пластика

алуминиум

1000267 црна мат

1000268 бела

1000012 клипс за профил алуминиум алуминиум
1000029 1000012

• Сетот се состои 
од две покривни 
капачиња.

• Сетот се состои од два 
клипса за прицврстување 
на профилот.

се поставува со 
притиснување

се поставува 
со лизгање

Клик !

1000013/1000014

1000124

1000015/1000016

1000123
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Забелешки

https://shop.novomak.com/
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Забелешки



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk56

Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
Република Македонија

+389 2 2461-664 
+389 2 2461-089

Сите права се заштитени © 2022 Новомак ДООЕЛ

Вашите идеи во акција

www.novomak.com
shop.novomak.com


