
NGUỒN DÂY NỐI DÀI BỘ CHIA NGUỒN NẸP DÂY ĐIỆN
DÂY CẤP NGUỒN CHO 

LED DÂY
CẢM BIẾN CÔNG TẮC

1
Đèn LED tròn

 Không được cắt

- Tính công suất tổng: số lượng * 

công suất 1 pc.

- Công suất nguồn >= công suất 

tổng * 1.2

- Dây của đèn 

1500mm, chọn dây 

nối khi dây theo đèn 

không đủ chiều dài 

- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên 

sử dụng chung bộ nguồn.

- Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 

thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không 

cần.

-Tăng tính thẩm 

mỹ và làm gọn dây
-Không sử dụng

Chọn điều khiển đèn tùy theo loại cửa

-Cửa mở cánh bản lề: công tắc cơ mở cửa đóng mở 

đèn, cảm biến mở cửa đóng mở đèn.

- Cánh cửa trượt: cảm biến mở cửa đóng mở đèn.

- Tắt mở bằng tay: Cảm biết gạt tay đóng mở đèn, công 

tắt đóng/mở, công tắt tăng giảm độ sáng đèn.

2
Đèn LED dây

Cắt được

- Tính công suất tổng: số mét* 

công suất trên mét.

- Công suất nguồn >= công suất 

tổng * 1.2

- Đối với sử dụng nhiều đèn LED 

dây để trang trí có thể sử dụng 

nguồn tổ ong ngoài thị trường vì 

công suất lớn (nếu sử dụng cảm 

biến Imundex thì bắt buộc phải sử 

dụng nguồn Imundex)

- Dây của đèn 

1500mm, chọn dây 

nối khi dây theo đèn 

không đủ chiều dài 

- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên 

sử dụng chung bộ nguồn.

- Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 

thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không 

cần.

-Tăng tính thẩm 

mỹ và làm gọn dây
-1 pc / 1 đoạn cắt ra

Chọn điều khiển đèn tùy theo loại cửa

-Cửa mở cánh bản lề: công tắc cơ mở cửa đóng mở 

đèn, cảm biến mở cửa đóng mở đèn.

- Cánh cửa trượt: cảm biến mở cửa đóng mở đèn.

- Tắt mở bằng tay: Cảm biết gạt tay đóng mở đèn, công 

tắt đóng/mở, công tắt tăng giảm độ sáng đèn.

3

Đèn LED thanh 

lắp âm, led 

thanh trang trí, 

led kệ kính

Cắt được

- Tính công suất tổng: số mét* 

công suất trên mét.

- Công suất nguồn >= công suất 

tổng * 1.2

- Đối với sử dụng nhiều đèn LED để 

trang trí có thể sử dụng nguồn tổ 

ong ngoài thị trường vì công suất 

lớn (nếu sử dụng cảm biến 

Imundex thì bắt buộc phải sử dụng 

nguồn Imundex)

- Dây của đèn 

1500mm, chọn dây 

nối khi dây theo đèn 

không đủ chiều dài 

- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên 

sử dụng chung bộ nguồn.

- Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 

thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không 

cần.

-Tăng tính thẩm 

mỹ và làm gọn dây

-1 pc / 1 đoạn cắt ra được 

tái sử dụng

Chọn điều khiển đèn tùy theo loại cửa

-Cửa mở cánh bản lề: công tắc cơ mở cửa đóng mở 

đèn, cảm biến mở cửa đóng mở đèn.

- Cánh cửa trượt: cảm biến mở cửa đóng mở đèn.

- Tắt mở bằng tay: Cảm biết gạt tay đóng mở đèn, công 

tắt đóng/mở, công tắt tăng giảm độ sáng đèn.

4

Đèn LED đợt tủ, 

led ngăn kéo

Cắt được

- Tính công suất tổng: số mét* 

công suất trên mét.

- Công suất nguồn >= công suất 

tổng * 1.2

- Không được cắt dây để đấu (vì sẽ 

không được bảo hành)

- Dây của đèn 

1500mm, chọn dây 

nối khi dây theo đèn 

không đủ chiều dài 

- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên 

sử dụng chung bộ nguồn.

- Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 

thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không 

cần.

-Tăng tính thẩm 

mỹ và làm gọn dây
-Không sử dụng - Đã tích hợp sẵn cảm biến, khi mở cửa thì đèn sẽ sáng

5

Đèn LED phía 

dưới tủ treo

Không được cắt

- Tính công suất tổng: số mét* 

công suất trên mét.

- Công suất nguồn >= công suất 

tổng * 1.2

- Không được cắt dây để đấu (vì sẽ 

không được bảo hành)

- Dây của đèn 

1500mm, chọn dây 

nối khi dây theo đèn 

không đủ chiều dài 

- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên 

sử dụng chung bộ nguồn.

- Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 

thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không 

cần.

-Tăng tính thẩm 

mỹ và làm gọn dây
-Không sử dụng

- Đã tích hợp sẵn cảm biến, khi gạt tay ngang cảm biến 

thì đèn sẽ sáng, gạt lần nữa đèn sẽ tắt



6

Đèn LED thanh 

treo tủ áo

Cắt được

- Tính công suất tổng: số mét* 

công suất trên mét.

- Công suất nguồn >= công suất 

tổng * 1.2

- Không được cắt dây để đấu (vì sẽ 

không được bảo hành)

- Dây của đèn 

1500mm, chọn dây 

nối khi dây theo đèn 

không đủ chiều dài 

- Chọn bộ chia khi có từ 2 đèn trở lên 

sử dụng chung bộ nguồn.

- Đối với bộ nguồn 7 602 903,904,905 

thì đã tích hợp sẵn 5 bộ chia nên không 

cần.

-Tăng tính thẩm 

mỹ và làm gọn dây
-Không sử dụng

- Đã tích hợp sẵn cảm biến, khi chuyển động ngang cảm 

biến đèn sẽ sáng, ngưng chuyển động sau 30s đèn sẽ 

tắt


