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INTRODUÇÃO

Você sabe o que é Fita
LED? Como usá-la e
adequá-la da melhor forma
ao ambiente?
Neste e-Book falaremos
tudo sobre Fita de LED, a
fim de difundir o assunto
por completo e sanar de
vez, todas as suas dúvidas.

Acompanhe agora o guia
definitivo da Fita LED!
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O QUE É FITA LED E COMO FUNCIONA
Chamamos de fita LED um conjunto de
LED’s agrupados linearmente e formando
uma tira. Ou seja, cada ponto de luz é um
LED. Ela é vendida em metro e com um
material adesivo no verso, para facilitar a
fixação em qualquer lugar.

Falando tecnicamente, esse artigo é feito
com uma placa eletrônica flexível, onde
estão inseridos os LED. Eles operam em
baixa tensão, 12V e 24V, dependendo do
tipo do produto, se LED 5050 ou 3528,
sendo que o primeiro é mais potente.

Para funcionar, elas precisam de uma fonte
que, geralmente, já vem junto com a
fita. São fontes convencionais ou fontes
chaveadas, que mudam de amperagem de
acordo com o modelo da fita e metragem.
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MODELOS E
DIFERENÇAS
Existem 2 modelos de potência de Fita LED:
3528 e 5050 , sendo o segundo o modelo
mais forte. Quanto às cores, você pode
optar pelas tonalidades de branco
— frio, morno ou quente — , sendo que a fria
é mais clara e a quente apresenta tons
dourados. Existem as de
cor verde, vermelha e azul e as RGB , que
têm essas três cores em uma mesma fita e
mais 13 cores possíveis.

A escolha dependerá do lugar a ser
iluminado e do projeto luminotécnico. Além
disso, elas apresentam variações quanto à
proteção contra água e poeira. Leia sempre
as especificações, já que existem algumas
que protegem apenas contra respingos e
outras que podem ser instaladas
completamente submersas.

_
4



FITA LED 3528 E 5050
A fita LED 3528 possui medida de 8mm de
largura e geralmente 5m de comprimento e
300 LEDs. Seu consumo médio é de 5w por
metro, o que gera aproximadamente
220lm/m.
Pode ser cortada no tamanho que você
desejar e costuma ter espaços para corte a
cada três LEDs. Seus LEDs são menores,
com cerca de 3,5mm por 2,8mm e são os
mais econômicos do mercado. Você pode
encontrá-los em cores neutras, coloridas e
RGBs.

3528

5050
A fita LED 5050 possui medida de 10mm de
largura e é consideravelmente mais potente
em relação ao modelo anterior, pois além de
ter LEDs triplos, seus LEDs são maiores,
medindo 5mm por 5mm.

A fita LED 5050, assim como a fita LED
3528, está disponível em versões RGB, ou
seja, coloridas. Mas também pode ser
adquirida em versões monocromáticas.
Seu consumo médio é de cerca de 15w por
metro, três vezes maior do que a fita LED
3528 e outros modelos similares. A fita LED
5050 é indicada para quem deseja que
sua iluminação seja destacada mesmo em
ambientes com muita luz.

_
5



COMO CORTAR E
EMENDAR Os LEDs são materiais semicondutores que

podem transformar pequenas quantidades
de energia em luz.

ENTENDA O FUNCIONAMENTO DA
FITA DE LED
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As fitas de LED nada mais são do que
diversos desses materiais conectados em
uma corrente contínua de energia, o que
quer dizer que a corrente energética só
segue em um único sentido. Como as
tomadas residenciais possuem uma tensão
alternada, essa característica faz com que
seja necessária a instalação de um driver,
que funcionará como uma espécie de
“conversor” para esse problema.

COMO CORTAR A FITA LED
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Na hora de instalar a sua fita de LED, defina
qual metragem será necessária. Para caber
perfeitamente, ela pode ser cortada, mas
apenas em pontos precisos. Os LEDs são
agrupados em módulos e, caso o corte
interrompa algum deles no lugar errado,
aquele grupo específico não vai funcionar.
 
De modo geral, os módulos são compostos
por três ou seis LEDs. Em muitos casos, é
possível identificar o ponto de corte com o
desenho de uma tesourinha, ou por meio de
uma ligação metálica.

Ao finalizar o corte, é recomendável soldar
os terminais da extremidade externa para
evitar a oxidação do produto.

COMO EMENDAR A FITA DE LED
Por outro lado, também é possível aumentar
o comprimento da sua fita de LED. Você
deve separar duas fitas que sejam do mesmo
tipo e juntar as extremidades que deseja
unir. Então, é só deslizar a ponta do ferro de
solda sobre os dois terminais e eles se
unirão. Ou ainda, adquirir emendas para fita
LED facilmente encaixáveis, disponíveis no
site iluminim.com.br, e uni-las.



SEPARE O MATERIAL NECESSÁRIO
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A montagem depende do tipo de produto
escolhido. Para a fita de LED
monocromática de 5 metros, uma das mais
comuns, você precisará de:

COMO INSTALAR A FITA LED

fonte compatível com a configuração da
fita — a de 12 V é a mais utilizada, mas
sempre confira na embalagem ou com um
profissional habilitado;
conector tipo P4;
emenda para fita LED ou ferro de
solda — caso queira emendar duas fitas;
ferramentas e materiais elétricos, como
chave de fenda, tesoura, alicate e fita
isolante.

Mesmo tendo em vista que todas as Fitas de
LED comercializadas pela Iluminim vem com
manual de instalação, separamos um passo a
passo para que você aprenda como instalar
fita de LED!

CONECTE A FITA À FONTE
Faça a ligação do conector P4 com a fonte.
Ligue, então, o conector à fita de LED com o
auxílio de uma chave de fenda. Nesse
momento, fique atento à polaridade.
 
O fio vermelho deve ser ligado ao terminal
positivo. Já o fio preto, ao terminal
negativo.
 
A ligação de fitas em série exige mais
cuidado. Especialistas não recomendam
conectar mais de duas fitas, já que a cada
10 metros é necessário um novo ponto de
alimentação para que não haja diferentes
níveis de luminosidade.
 
Para emendar duas fitas de LED, utilize uma
emenda para fita led, ou um ferro de solda.
 
Agora, sua fita de LED está pronta para ser
ligada na rede elétrica, conectando a fonte à
tomada.



APLIQUE A FITA DE LED A UMA SUPERFÍCIE
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Antes de mais nada, limpe bem a superfície
onde você pretende instalar a fita. Com um
pano úmido, elimine todo pó e sujeira. Espere
secar.
 
Em seguida, meça a fita e corte-a, se
necessário. Toda fita de LED pode ser cortada.
Há pontos de corte marcados na própria fita,
geralmente a cada 3 ou 6 LEDs.

Mas não faça isso com ela ligada na tomada!
Lembre-se de desconectá-la da rede elétrica
para não causar acidentes.
 
Chegou a hora de colar a fita de LED: observe
que no seu verso há um uma fita dupla face
exatamente para essa finalidade. Posicione no
local desejado e finalize a aplicação.



SUGESTÕES DE
AMBIENTES PARA USO
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Luzes nas paredes e rodapés conferem maior
contraste ao espaço e, quando discretas, podem
deixar o imóvel com um ar muito mais
sofisticado.
 
Outra vantagem das fitas de LED são
as variadas opções de cores. Mas em
residências, exceto em projetos muito
específicos, o ideal é utilizar as tradicionais
luzes brancas ou amarelas, pois são menos
cansativas. A luz branca ajuda a visualizar os
objetos do espaço, já a amarela cria uma
sensação mais íntima e aconchegante.

FITAS DE LED EM PAREDES E
RODAPÉS

FITA DE LED EM SANCA
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Fitas de LED instaladas em sanca (molduras de
gesso ou madeira feitas para acomodar a
iluminação em tetos e paredes) oferecem um
requinte a mais no cômodo, além de
modernizarem o espaço por completo.
 
Você pode acomodar as luzes mais
internamente para criar uma iluminação indireta
ou deixá-las expostas com a luz direta. Modelos
de fita mais simples podem ser alimentadas por
pilhas ou baterias, mas, nesse tipo de
instalação, o mais recomendável é conectar as
fitas à rede elétrica da casa, um trabalho que
precisa ser feito por um profissional para evitar
danos no equipamento.

FITAS DE LED EM ESTANTES E
PRATELEIRAS
As fitas de LED também são excelentes para
valorizar prateleiras e estantes, pois conferem
maior contraste a livros, porta-retratos,
arranjos e demais objetos.

Da mesma forma que as lâmpadas de LED, as
fitas também são muito econômicas e, por
serem de silicone e possuírem dupla face,
podem ser coladas facilmente em prateleiras
para decorar e iluminar o espaço.

FITA DE LED EM MÓVEIS E OBJETOS
Se você gostaria de dar mais contraste aos
móveis e objetos da casa, as fitas LED
também podem lhe ajudar. Da mesma forma
que as luminárias, a fita de LED pode ser
usada para realçar móveis,
quadros, aquários e outros objetos da
decoração, com a vantagem de serem
muito maleáveis.
 
A paleta de cores disponível é bastante
ampla: branco neutro, quente ou frio, âmbar,
azul, amarelo, verde, vermelho, entre outras
tonalidades. Tantas opções permitem
trabalhar as cores dos ambientes e objetos
de diferentes formas, criando sensações e
experiências variadas que atendem a todos
os gostos.
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Esse tipo de luz pode ser usado de diversas
maneiras diferentes. O estilo e a versatilidade,
somados ao seu baixíssimo consumo de
energia, tornam as fitas de LED excelentes
opções para os mais variados projetos de
iluminação e decoração, atendendo residências,
escritórios, condomínios, empresas e eventos.

CONCLUSÃO



VOCÊ GOSTOU DESTE CONTEÚDO?
VISAMOS ESCLARECER AS

MAIORES DÚVIDAS DE NOSSOS
CLIENTES.

E, SE VOCÊ AINDA NÃO É CLIENTE,
NÃO PERCA MAIS TEMPO E

CONFIRA AGORA MESMO TODOS
NOSSOS MODELOS DE FITA LED

EM NOSSO SITE:
WWW.ILUMINIM.COM.BR

PARA MAIS CONTEÚDOS, NOS SIGA NAS REDES
SOCIAIS E TAMBÉM ACOMPANHE NOSSO BLOG,

ONDE POSTAMOS CONTEÚDO NOVO TODA
SEMANA!


