
Osvětlení pracovní desky v kuchyni - jak udělat sám?
Power Light a Deco Light je univerzální liniový LED 
osvětlovací systém, jehož hlavním účelem je osvětlení 
kuchňských pracovních ploch, polic a skříní. Námi vyrobené 
systémy jsou navrženy tak, aby instalace byla maximálně 
jednoduchá.  Následující článek, ukazuje montáž pod 
kuchyňské skříňky krok za krokem. 

.... Přečtěte si prosím níže.

Osvětlení bude dělat v typické kuchyni, kde jsou umístěny 
čtyři závěsné skříně o běžných velikostech, 60 cm, 30 cm, 
80 cm a 60 cm. Pod tyto skříňky nainstalujeme osvětlení 
Power Light LED universal - NEO-LED.
 Předtím, než jpřistoupíme k výběru a montáži osvětlení, 
chceme Vás upozornit na velmi důležitou věc a to že ideání 
by bylo použít jedno  dlouhé LED svítidlo, které si můžete u 
nás objednat na míru dle Vaší kuchyně. Stačí zaslat 
poptávku na email info@leduniversal.cz. Další možnost je, 
pokud jste zručný kutil, objednat připravenou hobby sadu, 
kterou najdete v sekci „hobby sety“. Zde si můžete vybrat 
délku, svítivost LED diod a barvu světla. Vše pro sestavení 
svítidla je již součástí této sady.  Instalace tohoto typu 
osvětlení je určena do rohu, mezi stěnu na které jsou 
skříňky připevněny a skříňky. Musíte však vzít v úvahu, aby 
plocha spodních částí skříněk byla rovná bez zasahujících 
výstupků 
viz obrázky č. 3-4-5. Tyto výstupky a nerovnosti významně 
komplikují montáž jednoho dlouhého svítidla.
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http://www.neoled.pl/technika-led/artykuy/202-montaz-oswietlenia-w-kuchni.html
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.. A to je důvod, proč jsme vytvořili systém Power LIGHT a Deco LIGHT, tedy snadný a rychlý  a který Vám umožní 
osvětlit pracovní prostor v kuchyni a jinde. 

1 - Výběr komponentů
Musíme tedy vybrat svítidla pro dvě skříně o šířce 60 cm, jednu skříňku 30 cm a jednu 80 cm dlouhou. Pro tyto skříňky 
tedy vybíráme dvě svítidla Power Light 56 cm, jedno  26 cm  a jedno o délce 76 cm. Délky svítidel byly vybrány tak, aby 
dokonale odpovídaly typizovaným rozměrům skříněk. Délky svítidel rvycházejí na rovnou plochu a nezasahují do 
vyčnívajících bočních stěn skříněk. Při výběru tedy změřte šířky skříněk a vyberte délku svítidla dle níže připojené 
tabulky. 



Šířka korpusu [cm] Délka svítidla Power Light [cm]

30 26

40 36

50 46

60 56

80 76

90 86

100 96

Níže je vyobrazená kompletní osvětlovací Power Light, kterou namontujete na Vaše skříňky. Kromě LED svítidla (1) ještě 
potřebujeme napájecí zdroj (trafo) (2), napájení šňůru (kabel) (3) a propojovací sběrnici (kabeláž) (4).Napájecí zdroj by 
měl být zvolen tak, aby jeho výkon byl vyšší, než je výkon odebraný svítidly, které jsou k němu připojeny. Sběrnice – 
kabeláž, je potřebná pro snadné připojení svítidel s napájením – jedna sběrnice může připojit k napájecímu zdroji až 4 
svítidla. V  případě většího počtu svítidel než 4, na jednom zdroji napájení, použijte další sběrnici. Musíte však počítat s 
tím, že u první sběrnice musíte ponechat 1 výstup pro připojení další sběrnice. Při takovém propojování tedy k jedné 
sběrnici připojíte vždy jen 3 svítidla a až ke druhé, nebo poslední, připojíte 4 svítidla.  

 

2. Volba nástrojů
- Jak je vidět na obrázku níže, budete potřebovat následující nástroje: vrtačku, vrták o průměru 10 mm, metr a lepicí 
pistole pro tavné lepidlo. Pokud tavnou pistoli nemáte, můžete nahradit např. Silikonovým tmelem apod. .



3 Instalace osvětlení Power LIGHT
- Vyvrtejte otvor o průměru 10 mm ve spodní části skříně - v našem případě jsme se rozhodli, že konec svítidla bude 4,5 
cm od okraje spodní desky

- Přes předvrtané díry protáhnout kabel vycházející ze svítidla Power Light

 

- Odmastíme suchým hadrem nebo iným vhodným materiálem spodní části skříně a poté sejmeme ochranný papír z 
oboustranně lepícího pásku, ve spodní části svítidla. Svítidlo přilepíme ke spodní části skříně - v tomto kroku postupujte 
pečlivě a přilepte svítidlo tak , aby  svítidlo bylo stejnoměrně vzdálené od okraje skříňky a aby zakralo otvor vyvrtaný pro 
protažení přívodního kabelu svítidla. 



 

- Další vrt o průměru 10 mm, proveďte na rohu v horní desce skříně

- V dalším kroku, protáhněte přes vyvrtaný otvor kabel od svítidla. Tento krok provedete po vyjmutí poličky ze 
skříňky.  



- Nalepte přívodní kabel ve vnitřní hraně skříně tak, aby nepřekážel při používání skříňky a nedošlo k jeho 
poškození. 

 

– Napájecí kabely svítidel vyvedené v horní části skříněk , propojíme pomocí sběrnice Power Light a 
konektor připojíme k napájecímu zdroji. Zástrčku až po úplném ukončení montáže zasuneme do zásuvky 230 V.
– K ovládání (zapínání a vypínání) lze vybrat jeden ze čtyř systémů zapíníní – manuální, pohybový, 
přibližovací a nebo bezdotykový. 



 

Po zapnutí máme krásně osvětlenou pracovní desku



Montážní čas cca 1 hod.
Spotřeba energie  <30W

Power Systems a Deco Light lze objednat na následujících  odkazech:

http://www.leduniversal.cz/leduniversal/osvetleni-kuchyne-html

Systém hobby pro sestavení svítidla v ucelené délce do 2 m najdete na tomto odkazu: 

http://www.leduniversal.cz/leduniversal/LU-Hobby-sada-Kutil-LED-pro-vyrobu-osvetleni-povrchove-rohove-9-8-
14-4W-1-2-m-d1441.htm

 nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení na tel.: 739 11 88 33 a emailu : info@leduniversal.cz
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