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LDT518-035
Zvyšující LED driver
konstantního proudu pro výkonové LED
350 mA - boost LED driver

VLASTNOSTI:
•vhodné pro LED svítidla v automobilech a motocyklech
•konstantní výstupní proud 350 mA
•vysoká účinnost do 92 %
•soft-start při zapnutí
•odolný vůči odpojení a opětovnému připojení LED
•automatická ochrana proti teplotnímu přetížení 
•vysoká životnost a odolnost vůči vysokým teplotám 
 je zaručena použitím kvalitních keramických kondenzátorů 
• malé rozměry a snadná montáž
• podle místa montáže je možné vybrat verzi s krytím IP20 nebo 
 verzi s vysokým krytím IP67

Technické parametry
Napájecí napětí (VIN) 3.5 ~ 18 V DC

Výstupní napětí (VOUT) 5.5 ~ 26 V DC

Výstupní proud (IN) 350 mA

Přesnost výstupního proudu -7 %  ~ +3 %

Účinnost 92 % 

Max. výstupní výkon 9 W

Pracovní frekvence 1.2 MHz

Zvlnění výstupního proudu max. 20% IN

Stupeň krytí IP20 (nebo IP67)

Provozní teplota okolí - 10 ~ +45 °C (- 40 ~ +65 °C)

Max. povrchová teplota 60 °C (80 °C)

LDT518-035 je vhodný všude tam, kde vstupní napájecí napětí je nižší než napětí 
potřebné pro buzení LED.

Jmenovité napětí na LED řetězci MUSÍ BÝT VŽDY VYŠŠÍ než napájecí napětí driveru!
Nedodržením tohoto pravidla může dojít k zničení LED, popř. driveru.
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Další možnost napájení je ze zdroje 
konst. napětí: na jeden zdroj může 
být zapojeno více driverů 
(i pro různé proudy), důležitou 
podmínkou je výkon hlavního 
zdroje PS1!

PPS1= PZ1+...PZ14+PZx+...PZy+20%
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VIN[V]
min

VIN[V]
max VLED[V] počet LED

á 3.2 V

3.7 6.4 6.4 2

4.8 9.5 9.6 3

6 12.5 12.8 4

6.7 14 16 5

8 17.5 19.2 6

9.5 18 22.4 7

11.8 18 25.6 8

12.5 18 28.8 9

LDT518-035
Schéma zapojení
a použití v praxi

LEDISCON s.r.o., Bulharská 82, Brno 612 00

tel.: +420 777 626 797, www.lediscon.cz, info@lediscon.cz

ROZMĚRY: ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ:

POUŽITÍ V PRAXI:

Standardní zapojení s baterií.  

Upozornění: Není dovoleno spojovat 
výstupy driveru určené pro LED 
s jakýmkoliv jiným potenciálem 
instalace (+ /- zdroje, PE, N atd.), jinak 
může dojít k okamžitému zničení LED 
i driveru!
Výstupy není možné spojovat paralelně!

350 mA

Zakázková výroba
Jste výrobci LED svítidel a máte jiné požadavky na zdroj přímo pro Vaše aplikace? 
Neváhejte a kontaktujte naší společnost LEDISCON s.r.o., která nabízí vývoj a výrobu inteligentních stmívatelných zdrojů pro 
výkonové LED. Ke každému zákazníkovi přistupujeme s individuálním řešením a snažíme se vyhovět jak technickým 
požadavkům, tak i ekonomické situaci.

Doporučujeme montáž na 
chladič nebo zaručit 

dostatečné odvětrání prostoru 
v místě instalace driveru !

Typ s IP20 Typ s IP67

POZOR! 
MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY

VIN  < 18 V 
VIN   <   VLED

Měření pro LED: LED XPEHEW-L1-7D3-Q4-G-01


