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Czy potrzebuję 
sterownika?

Sterowników wymagają tylko produkty 
z wbudowaną diodą LED. Jeśli produkt 
z diodą LED posiada oznaczenie Klasy 
III albo jest oznaczony powyższym 
symbolem     nie wolno go podłączać 
bezpośrednio do zasilania sieciowego. 
Spowoduje to trwałe uszkodzenie 
diody i konieczność wymiany całej 
oprawy oświetleniowej LED. Między 
zasilaniem sieciowym a lampą LED 
należy zamontować kompatybilny 
sterownik LED. 

110 / 230V AC Driver LED
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Którego sterownika potrzebuję?

Typy ściemniaczy
1. Ściemnianie krawędzi wiodącej lub tylnej 

(zwane także cięciem fazy, TRIAC lub zasilaniem 
sieciowym) to najpopularniejsza i najprostsza 
w instalacji metoda ściemniania. Ściemnianie 
z zasilania sieciowego może dotyczyć krawędzi 
wiodącej lub tylnej. Ściemnianie krawędzi tylnej 
zapewnia doskonałe wyniki, prostsze sterowanie 
i cichą pracę. Należy sprawdzić producenta 
przełącznika, aby upewnić się, że ściemniacz jest 
odpowiedni do oświetlenia LED.

2. Ściemnianie 1-10 V (zwane też 0-10 V) to metoda 
ściemniania analogowego, która wymaga 
zasilania sieciowego oraz przewodów sterujących 
czy sygnałowych między przełącznikiem a 
sterownikiem. Ten rodzaj sterownika może nie 
pasować do opraw modernizowanych – proszę 
skonsultować się z elektrykiem.

3. Ściemnianie DALI to metoda programowania 
cyfrowego, stosowana zwykle w dużych 
nieruchomościach komercyjnych. Wymaga 
instalacji i odbioru przez specjalistę. 
Ściemnianie DALI wymaga zasilania sieciowego 
oraz przewodów sterujących czy sygnałowych 
między przełącznikiem a sterownikiem.

W przypadku specjalistycznych systemów 
ściemniania, jak Lutron, Rako lub iLight, proszę 
skontaktować się z producentem w celu 
uzyskania informacji na temat zalecanych 
typów sterowników LED oraz potwierdzenia 
typu ściemniacza. W przypadku wątpliwości 
co do potrzebnego lub już posiadanego 
rodzaju ściemniania proszę skontaktować się 
z elektrykiem lub producentem przełącznika/
systemu ściemniającego.

Na naszej stronie internetowej 
zamieszczamy proste w obsłudze 
narzędzie do obliczania, które sterowniki 
LED są zgodne z naszymi lampami LED 
klasy III. To narzędzie znajduje się na 
każdej stronie produktu LED klasy III. 
Wystarczy wpisać liczbę lamp LED i 
wybrać rodzaj ściemniania.

Astro oferuje sterowniki LED do użytku 
z nieściemnianymi i ściemnianymi 
obwodami. W kalkulatorze sterowników 
wymienione są wszystkie kompatybilne 
sterowniki LED sprzedawane przez Astro 
wraz z podaniem potrzebnej liczby sztuk.

Kalkulator sterowników >
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Parametry znamionowe prądu stałego
Produkty LED można podzielić na 2 główne kategorie:

 X Stałoprądowe
 X Stałonapięciowe

Produkty stałoprądowe obejmują zwykle diody LED 
o dużej jasności, np. reflektory LED. W produktach 
stałonapięciowych stosuje się zwykle kilka diod LED o 
małej jasności, np. taśmę LED. Konieczna jest znajomość 
wartości prądu stałego produktu LED. Jest podawana jako 
prąd znamionowy w miliamperach, np. 350 mA czy 700 
mA. Ta wartość jest podana na karcie produktu. Parametry 
znamionowe prądu stałego produktu LED muszą pasować 
do prądu znamionowego sterownika LED.
W tym przewodniku skupimy się na produktach 
stałoprądowych.

Przed określeniem sterownika, 
który zostanie użyty w 
oświetleniu LED, warto poznać 
specjalistyczną terminologię i 
zasady, co pomoże w wybraniu 
odpowiedniego modelu. W 
kolejnych częściach omawiamy 
najważniejsze aspekty.

Specyfikacja 



Zmierzony spadek napięcia
W przypadku LED stałoprądowych sterownik zwiększy 
napięcie podawane do lamp LED, aby skompensować 
spadek napięcia na przewodach do maksymalnego 
napięcia wyjściowego. W większości przypadków 
spadek napięcia jest znikomy, jednak w przypadku 
przewodów o długości przekraczającej 40 metrów lub 
gdy sterownik LED pracuje w zakresie bliskim swojej 
maksymalnej mocy wyjściowej, może spowodować 
zmniejszenie maksymalnej mocy wyjściowej 
sterownika i konieczność ograniczenia liczby 
zasilanych lamp.

Do obliczania spadku napięcia stosuje się 
następujący wzór: spadek napięcia = łączna 
długość przewodów (m) x prąd (a) x oporność 
przewodów(Ω/m)

W przypadku prądu przyjmuje się wartość prądu 
stałego w miliamperach podaną na sterowniku LED i 
lampach i przelicza na ampery, np. dla 350 mA wartość 
wynosi 0,35 A.
Oporność przewodów jest podana w ich specyfikacjach. 
Typowa oporność jest podana w tabeli.

Napięcie przewodzenia
Wartość napięcia przewodzenia produktu LED 
jest podana na stronie produktu w naszej witrynie 
internetowej. Dla sterownika LED podany jest 
zakres napięcia wyjściowego (zwykle nadrukowany 
na sterowniku, oznaczenie SEC, Vout, Uout lub VF 
min – VF max) i wartość dla produktu musi mieścić 
się w tym zakresie. W przypadku sterowników 
LED sprzedawanych przez Astro, te informacje 
są podane na naszej stronie internetowej i 
w karcie produktu każdego sterownika. W 
sprawie sterowników LED proszę kontaktować 
się z producentem lub dostawcą. W przypadku 
podłączania wielu produktów LED do jednego 
sterownika należy zsumować wartości napięcia 
przewodzenia wszystkich produktów. Wartość 
musi mieścić się w zakresie napięcia przewodzenia 
sterownika LED. Warto nie zbliżać się do minimalnej 
i maksymalnej wartości napięcia wyjściowego 
sterownika LED o mniej niż 10%, gdyż przedłuży to 
jego trwałość.

Na przykład:
Zakres napięcia przewodnika: Min. 2 V maks. 10 V
Napięcie przewodzenia (Vf) lampy LED: 2,85 V
Liczba potrzebnych opraw: 3
Zatem, łącznie Vf = 8,55 V (3x 2,85 V)

Maksymalne napięcie wyjściowe sterownika 
wynosi 10 V, czyli wartość o 10% niższa od 
maksimum to 9 V. W tym przypadku wystarczy to 
na zasilanie trzech opraw.

AWG
Cross-sectional area 
(mm²)

Resistance 
(Ω / m)

12 3.31 0.005211

- 2.5 -

- 1.5 0.01210

16 1.31 0.01317

- 1.0 0.01810

18 0.823 0.02095

- 0.5 0.03620

22 0.326 0.05296

Należy pamiętać, że im cieńszy przewód, 
tym większa oporność, a co za tym idzie – 
większy spadek napięcia. W sytuacjach, gdy 
oprócz okablowania sieciowego prowadzone 
jest okablowanie niskonapięciowe, należy je 
odpowiednio ekranować lub rozdzielić, aby 
uniknąć zakłóceń i indukcji.

Na przykład:
Instalowane jest 8 lamp LED z typowym 
napięciem przewodzenia 2,85 V i prądem 
stałym 700 mA, używając przewodu 18AWG o 
oporności 0,02095 Ω/m i łącznej długości 40 m

Maksymalne napięcie wyjściowe sterownika 
LED wynosi 23 V.

Spadek napięcia = łączna długość przewodu 
(m) x prąd (a) x oporność przewodu (Ω/m) = 
40 x 0,7 x 0,02095 = 0,5866 v

Łącznie napięcie przewodzenia lamp LED 
wynosi 8 x 2,85 = 22,8 V Dodać spadek napięcia 
do łącznego napięcia przewodzenia: 22,8 + 
0,5866 = 23,3866 V.

Widać, że łączne napięcie przekracza teraz 
maksymalne napięcie wyjściowe sterownika LED. 
Aby temu zapobiec, należy zmniejszyć liczbę 
lamp LED, by obniżyć napięcie, użyć przewodu 
o mniejszej oporności lub sterownika LED o 
wyższym maksymalnym napięciu wyjściowym.
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Dodatkowe parametry 

Zalecenia dotyczące długości przewodów 
Spadek napięcia w obwodzie nie powinien 
przekraczać 3% maksymalnego napięcia 
wyjściowego sterownika. Aby zapewnić spełnienie 
tego warunku, należy wprowadzić odpowiednie 
zmiany do projektu instalacji. Zgodnie z dyrektywą 
EMC maksymalna długość okablowania 
pomocniczego dowolnego okablowanego 
urządzenia, które może zachowywać się jak źródło 
EMF, wynosi 2 metry. Obowiązkiem instalatora 
jest zapewnienie, aby wykonywana instalacja nie 
generowała zakłóceń elektromagnetycznych ani im 
nie ulegała.

Prąd rozruchowy
Prąd rozruchowy, wejściowy prąd udarowy lub 
udarowy prąd włączania to maksymalny chwilowy 
prąd wejściowy pobierany przez urządzenie 
elektryczne w chwili włączenia. Parametry 
bezpieczników należy dobierać do prądu 
rozruchowego, a nie roboczego sterowników.

Współczynnik mocy sterownika LED
Wszystkie sterowniki LED posiadają współczynnik 
mocy, który jest stosunkiem mocy rzeczywistej 
(W) dostarczanej do lamp LED do mocy pozornej 
(VA) zużywanej przez obwód (sterownik plus 
lampy LED) i powinien wynosić od 0 do 1. Im 
wyższy współczynnik mocy, tym wydajniejszy 
sterownik LED.
Chociaż konsument pokrywa tylko koszt 
mocy rzeczywistej, moc pozorna wpływa na 
zabezpieczenie obwodu, wielkość i długość 
przewodów, dlatego trzeba brać ją pod uwagę.
Potrzebne dane znajdują się w karcie sterownika.

Przełączniki
W przypadku stosowania wielu przełączników 
w obwodzie oświetleniowych, tylko jeden może 
posiadać ściemniacz.
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Montaż 
Lokalizacja sterowników 
Możliwie wcześnie należy określić lokalizację sterownika/
sterowników LED. Sterowniki LED muszą być umieszczone 
w łatwo dostępnym miejscu celem wymiany i 
konserwacji. Jeśli sterownik ma być zamontowany we 
wnęce sufitowej lub ściennej, czy musi być wbudowany 
w otwór montażowy produktu celem ułatwienia dostępu, 
czy też powinien znajdować się w pewnej odległości? 
Większość produktów Astro jest zaprojektowana tak, by 
do sterownika po instalacji był dostęp. Wielkości otworów 
montażowych podane są w kartach danych produktów i 
sterowników. W przypadku instalacji na zewnątrz należy 
ustalić, czy będzie potrzebna wodoodporna obudowa 
sterownika i gdzie go ulokować.

Podłączanie „na krótko”
Lampy LED muszą być podłączane do sterownika z 
wyłączonym zasilaniem. Podłączanie przy włączonym 
zasilaniu tzw. „na krótko” spowoduje trwałe 
uszkodzenie diody LED. W przypadku gdy do sterownika 
LED było wcześniej doprowadzone zasilanie, należy 
odczekać parę minut przed instalacją, aby napięcie 
szczątkowe uległo rozproszeniu. Wszystkie przewody 
wychodzące ze sterownika muszą być solidnie 
zamocowane, gdyż luźne przewody i niedociśnięte 
złącza także spowodują uszkodzenie diody. Firma Astro 
nie będzie rozpatrywać reklamacji gwarancyjnych w 
przypadku podłączenia diod LED „na krótko”.



Osobne okablowane sieciowe i LED 
Aby unikać zakłóceń elektromagnetycznych albo indukcji, wpływających 
na działanie LED, warto poprowadzić okablowanie sieciowe i 
niskonapięciowe osobno.

Złącza 
Używać złączy odpowiednich do okablowania. W przypadku podłączeń do 
pomocniczej (LED) strony sterownika zalecamy użycie złączy odpornych 
na działanie wilgoci (6007002) oraz przewodów 19-26AWG.

Przełączanie dwukierunkowe
W przypadku stosowania wielu przełączników w jednym obwodzie 
oświetleniowym, obwód należy zaprojektować tak, aby zapobiec 
powstawaniu napięć szczątkowych po wyłączeniu wszystkich 
przełączników. Napięcie szczątkowe może powodować nieprawidłowe 
działanie lamp LED, np. przyćmione świecenie mimo wyłączenia wszystkich 
przełączników.

PIR / mikrofale / przełączniki zbliżeniowe
Sprawdzić u producenta przełącznika, czy ten nadaje się do stosowania z 
lampami LED.

Obsługa
Unikać dotykania powierzchni LED palcami, narzędziami, substancjami 
zanieczyszczającymi czy produktami myjącymi. Mogą spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie LED.

Otoczenie 
Wszystkie lampy i sterowniki LED należy montować w otoczeniu 
odpowiednim do ich klasy IP, z odpowiednimi przewodami i złączami. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku instalacji produktów w otoczeniu 
tropikalnym lub arktycznym; należy unikać skrajnej wilgotności, gorąca 
lub zimna albo ograniczyć ich wpływ poprzez zastosowanie odpowiedniej 
klimatyzacji lub ogrzewania.

Biegunowość i podłączanie wielu lamp LED 
Diody LED posiadają przewody dodatnie (+, zwykle czerwone) 
i ujemnie (-, zwykle czarne). Należy je podłączyć do 
odpowiednich zacisków na sterowników LED.

Jeśli oprawa Astro wymaga osobnego sterownika, jego rodzaj 
zostanie podany w informacji dołączonej do produktów i w 
instrukcji montażu.

Przeważająca większość wymaganych sterowników to 
sterowniki stałoprądowe. NIE wolno stosować ich zamiennie 
z modelami stałonapięciowymi. Użycie nieodpowiedniego 
sterownika spowoduje trwałe uszkodzenie diod LED.

W przypadku podłączania kilku opraw do jednego 
sterownika, produkty stałoprądowe TRZEBA 
okablować szeregowo, a stałonapięciowe – równolegle. 
Niezastosowanie się do tej zasady spowoduje wadliwe 
działanie albo uszkodzenie diod LED w produktach.
 

Sterownik stałego napięcia

okablowanie równoległe 
napięcia stałego 

okablowanie szeregowe 
prądu stałego

Sterownik prądu stałego

 9



10

Wykrywanie usterek 
Wszystkie produkty LED 
Astro zostały rygorystycznie 
przetestowane w fabryce przed 
zapakowaniem, powinny zatem 
być pozbawione wad. Czasem 
mogą pojawić się jakieś usterki 
lub problemy, wynikające głownie 
z nieprawidłowej specyfikacji 
lub instalacji. W tej części 
opisujemy najczęstsze problemy 
i ich przyczyny. W przypadku 
innych nieprawidłowości proszę 
kontaktować się z naszym działem 
technicznym.



Brak światła
 X Nieprawidłowe okablowanie – sprawdzić 

wszystkie połączenia elektryczne między 
diodami a sterownikiem LED; produkty 
stałoprądowy należy podłączać szeregowo 
z prawidłową biegunowością; okablowanie 
wykonywać przy wyłączonym zasilaniu

 X Uszkodzona dioda LED – jeśli dioda LED jest 
widoczna lub wyeksponowana, sprawdzić czy 
żółta plastikowa wytłoczka nie jest uszkodzona 
ani odbarwiona

 X Uszkodzony sterownik – sprawdzić, czy sterownik 
jest prawidłowo okablowany i został podłączony 
przy wyłączonym zasilaniu

Odbarwiona LED/niebieskie światło
 X Skrajne temperatury mogą niekorzystnie 

wpłynąć na działanie i trwałość LED. W 
przypadku instalacji wpuszczanej upewnić się, 
że izolacja nie znajduje się zbyt blisko oprawy

 X Uszkodzona dioda LED – jeśli dioda LED jest 
widoczna lub wyeksponowana, sprawdzić czy 
osłona zabezpieczająca nie jest uszkodzona ani 
odbarwiona

Różna jasność opraw LED
 X Nieprawidłowe okablowanie – sprawdzić, czy 

oprawy są połączone ze sterownikiem LED 
szeregowo

 X W przypadku produktów klasy III sprawdzić, czy 
okablowanie sieciowe nie jest poprowadzone 
wzdłuż okablowania LED, gdyż może to zakłócać 
pracę oświetlenia

Migotanie lub błyskanie
 X Nieprawidłowe napięcie zasilania
 X Nieodpowiedni ściemniacz – w przypadku montażu 

obwodu ściemniającego należy sprawdzić, czy 
sterownik LED jest kompatybilny z przełącznikiem 
ściemniającym

 X Zbyt małe obciążenie przełącznika lub sterownika 
LED – w przypadku stosowania przełącznika 
ściemniającego, PIR czy innego czujnika, 
sprawdzić, czy minimalne obciążenie jest 
przekroczone

 X Zbyt duże obciążenie przełącznika lub sterownika 
LED – w przypadku stosowania przełącznika 
ściemniającego, PIR czy innego czujnika, 
sprawdzić, czy maksymalne obciążenie nie jest 
przekroczone

 X  Obwody dwukierunkowe – w obwodach z więcej 
niż jednym przełącznikiem, tylko jeden może być 
ściemniaczem; przestrzegać instrukcji montażu 
przełącznika ściemniającego

 X Obwody ściemniające – niektóre przełączniki 
ściemniające są przeznaczone do pracy z tylko 
jednym obciążeniem ściemniającym; przestrzegać 
instrukcji montażu przełącznika ściemniającego

 X W przypadku produktów klasy III sprawdzić, czy 
okablowanie sieciowe nie jest poprowadzone 
wzdłuż okablowania LED, gdyż może to zakłócać 
pracę oświetlenia

LED świeci się lub miga po wyłączeniu zasilania
 X Wiele przełączników – w przypadku stosowania 

wielu przełączników, zapewnić ekranowanie 
przewodów, aby w obwodzie nie powstawały 
napięcia indukowane

Ściemnione światło opraw LED
 X Nieprawidłowe okablowanie – sprawdzić, czy 

oprawy są połączone ze sterownikiem LED 
szeregowo

 X Nieprawidłowy sterownik – sprawdzić czy sterownik 
ma takie same znamionowe natężenie prądu 
stałego co produkty; jeśli ma niższe, produkty będą 
świecić z mniejszym natężeniem

 X Usterka sterownika – jeśli oprawy działały wcześniej 
prawidłowo, być może uszkodzony jest sterownik

 X Wysoka temperatura – sprawdzić temperaturę 
otoczenia w pomieszczeniu oraz czy izolacja 
nie znajduje się zbyt blisko oprawy w przypadku 
montażu wpuszczanego; wysoka temperatura 
może niekorzystnie wpływać na działanie i trwałość 
LED

 X Ustawienia ściemniacza – w przypadku 
niektórych przełączników ściemniających można 
skonfigurować poziom minimalny i maksymalny. 
Sprawdzić, czy zostało to wykonane prawidłowo

 X W przypadku produktów klasy III sprawdzić, czy 
okablowanie sieciowe nie jest poprowadzone 
wzdłuż okablowania LED, gdyż może to zakłócać 
pracę oświetlenia

Obciążenie
Większość przełączników ściemniających ma 
znamionowe obciążenie minimalne i maksymalne. 
Wiele ściemniaczy jest przeznaczonych do pracy 
z żarówkami, w związku z czym mogą mieć 
znamionowe obciążenie minimalne o wiele wyższe 
niż mogą osiągnąć lampy LED. Należy to uwzględnić, 
wybierając ściemniacz
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Astro poleca

Zalecenia
 % Skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
 % Rozważyć zasadność instalacji ściemniania, które 
może podwyższyć koszty i zwiększyć złożoność 
montażu.

 % Zapoznać się z kartami produktu i instrukcjami 
dostępnymi do pobrania z naszej strony 
internetowej.

 % Sprawdzić instrukcje instalacji przełącznika 
lub systemu ściemniającego przed wybraniem 
produktu i sterownika LED w przypadku instalacji 
do istniejącego okablowania.

 % Użyć naszego kalkulatora sterowników do wyboru 
sterowników LED odpowiednich dla wybranych 
produktów i trybu ściemniania.

 % Zapewnić, by ściemniacz i ściemniający sterownik 
LED były zgodne.

 % Lampy LED muszą być podłączane do sterownika 
z wyłączonym zasilaniem. Podłączanie przy 
włączonym zasilaniu tzw. „na krótko” spowoduje 
trwałe uszkodzenie diody LED.

 % Przed instalacją należy wykonać test «na sucho» 
obwodu, aby wykryć i naprawić ewentualne 
problemy

Zakazy
 X Produktów elektrycznych nie może 
instalować osoba nieposiadająca 
odpowiednich kwalifikacji.

 X Nie łączyć produktów różnych rodzajów, np. 
lamp halogenowych, fluorescencyjnych i LED 
w tym samym obwodzie.

 X Nie wybierać innych sterowników LED niż 
zalecane przez nasz kalkulator sterowników, 
o ile nie posiada się pełnej znajomości 
specyfikacji i wymogów dotyczących 
zgodności każdej części obwodu 
oświetleniowego.
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