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1.8 SURSE DE ILUMINAT CU LED-uri. 
CONSTRUCȚIE. 

LED-ul este un dispozitiv optoelectronic care emite lumină când este parcurs de un 

anumit curent (transformă energia electrică în radiații luminoase vizibile). 

Deoarece fluxul luminos al unui LED este mic, pentru construcția unei lămpi se 

utilizează mai multe LED-uri dispuse pe un singur suport. În funcție de destinația și 

puterea electrică a lămpii numărul LED-urilor variază de la 3 la ordinul sutelor. 

O lampă cu LED—uri (fig. 1.15) este formată din următoarele elemente principale: 

 Soclu filetat – prevăzut cu două contacte de alimentare cu tensiune; 

 Corpul lămpii – construită din aluminiu sau plastic; 

 Modul electronic de alimentare LED-uri – este un alimentator care asigură 

funcționarea corectă a modului cu LED-uri; 

 Modul LED-uri – este un dispozitiv pe care sunt montate mai multe LED-uri, 

conectate între ele atât serie cât și paralel, care produc radiațiile luminoase; 

 Balon din sticlă – amplifică și uniformizează radiațiile luminoase produse de 

LED-uri.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.15 Elemente constructive lampă cu LED-uri 
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O altă categorie de lămpi cu LED-uri utilizată des este becul cu filament din LED-

uri (fig. 1.16) care este formată din următoarele elemente principale: 

 Balon din sticlă – în interiorul căruia se află filamentul becului și un amestec 

de gaze (azot și heliu) pentru disiparea căldurii; 

 Filamentul din LED-uri – este format dintr-o bară metalică pe care sunt 

aliniate mai multe LED-uri conectate între ele și la electrozii de la capetele 

barei. LED-urile sunt acoperite cu un strat din sticlă sau safir care permite 

disiparea uniformă a luminii emise de către acestea. Peste statul din sticlă se 

depune un strat din rășină siliconică care creează diferite nuanțe și 

temperaturi de culoare pentru lumina emisă de LED-uri; 

 Modul alimentare LED-uri – este un dispozitiv electronic care asigură 

alimentarea LED-urilor; 

 Soclu filetat – este prevăzut cu contacte electrice care permit alimentarea cu 

tensiune a lămpii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1.16 Elemente constructive bec cu filament din LED-uri 
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FUNCȚIONARE. 

Prin intermediul soclului filetat al lămpii, modulul electronic de alimentare din 

interiorul corpului lămpii este alimentat cu tensiune. Acest modul este un regulator de 

tensiune și de curent care alimentează cu tensiunea necesară modulul LED-urilor. 

LED-urile transformă energia electrică furnizată de către modulul electronic de 

alimentare în radiații luminoase.  

 

PARAMETRII. 

 Tensiunea de alimentare – 12 V ; 220 V ; 

 Puterea electrică –între 2 W și 1000 W; 

 Randamentul – între 60 și 120 lm/W (lumen/watt; 

 Durata de funcționare – până la 50.000 ore. 

 

AVANTAJELE SURSELOR DE LUMINĂ CU LED-uri. 

 Eficacitate luminoasă ridicată; 

 Puteri absorbite mici (de ordinul waților); 

 Durată de viață mare; 

 Dimensiuni reduse; 

 Oferă o gamă largă de culori și lumină albă cu diferite temperaturi; 

 Timpul de aprindere/stingere este foarte redus (de ordinul microsecundelor); 

 Sunt rezistente la șocuri, intemperii și agenți chimici. 

 

DEZAVANTAJELE SURSELOR DE LUMINĂ CU LED-uri. 

 Cost ridicat; 

 Aria de iluminare limitată; 

 Necesitatea unui circuit electronic integrat în structura lămpii pentru adaptarea 

tensiunii rețelei la tensiunea de alimentare a LED-urilor. 

 

 

 

 


