
CATÁLOGO REDUÇÃO CORRENTE DE LED Tvs
By   TECTED

TV TOSHIBA DL4844 PHILCO 48 – Baixando tensão da blacklinght. Olá 
pessoal para quem  pegou essa tv para trocar os led's ou vai pegar acho ela um
pé no saco para abrir o painel, arrumei uma Semp DL4844 no final do ano 
passado e ela me retornou agora, na época tinha feito atualização para baixar 
corrente dos led's e uma Philco que não marquei o modelo mais são a mesma 
merda de tv!! na época tinha 2 leds ruins coloquei dois da Samsung de 3V no
lugar de cada um deles pois são de 6V, agora veio com outro ruim, mais dessa 
eu tinha comprado uns led's de 6V no aliexpress mais ainda não tinha tido 
oportunidade de testalos, e para minha surpresa são iguaizinhos ao delas vou 
colocar aqui em baixo o link de onde achei o esquema da parte da fonte e 
alimentação dos led's, e onde adicionei um resistor de 4k7 na posição R778 
que tentei de um monte de jeito sem sucesso mas com esse
resistor deu certo e baixou a alimentação dos deles de 42V para 36V e ficou 
bom, boa sorte a todos!!

TV LED SEMPE TOSHIBA DL4844AF – Redução da corrente dos leds: 
ALTERAÇAO DE CORRENTE DOS BARRAMENTOS PARA TV SEMP DL4844 A F.
Esta tv usa o ci OZ9916 controlador PWM dos leds, este CI gera através do pino
2 um pulso para excitar um conversor DC DC stepp up que gerara a tensão 
VBOOST para o +B das barras LEDs, este circuito não deve ser alterado, já 
tenho visto alterações neste circuito mas não vai resolver o problema.
O circuito a ser alterado será o controle de corrente que neste CI se da através
de 6 pinos um para cada BARRA LED através de suas resistências Isense, com 
isso sabemos que esta resistência ira limitar a corrente máxima fornecida a 
cada barra por igual os pinos ISENSE deste CI ligados internamente ao source 
de um Transistor FET, 6 no total um para cada barra e devem receber a mesma 
alteração pois se existir diferença nestes valores o Ci desarma acionando a 
proteção OCP, e o que acontece quando queima um led por exemplo
e a OCP atuando.
Então vamos lá os pinos Isense são: 19,24,26,28,30,32 são os pinos que vão 
aos Sources dos transistores FETs internos.
Originalmente vem com 2 resistores de 1R0 ligados em paralelo mas na pci tem
lugar para 3, mas isso e questão de configuração do fabricante, neste modelo 
dá uma resistência equivalente de 0,5R para cada um dos 6 circuitos de 
controle A queda de tensão em cima de cada resistor fica em torno de 0,140mV
com backlight a 100% o que nos da uma corrente de 280mA que e a muito 
próxima da corrente máxima destes LEDs de 6V usados neste modelo por isso 
a queima e tão frequente os retornos, e não adianta por barras de alumínio, que
pode ocorrer queima do led do mesmo jeito RESUMO:Vou pegar o valor de 
exemplo do pino 19 mas deve ser feito o mesmo processo para os outros 5 
circuitos por igual:
RESISTENCIA ORIGINAL p/ circuito pino 19 : R780 = 1R0 e R782 = 1R0 que nos 
dá 0,5R e vai dar uma corrente em 100% de 280mA.



ALTERAÇAO:
Retirar o R782 deixando assim o valor de 1R0 que vai dar uma corrente em 
100% de 140mA R780 = 1R0 e R782 = NC (retirar do circuito)
ISSO DEVE SER FEITO IGUALMENTE PARA OS OUTROS 5 CIRCUITOS dos pinos
24,26,28,30,32 Esta TV tem um painel muito bom e com esta redução de 
corrente não há perda nenhuma na qualidade da imagem. Alterar o R766 de 
5K1 para 6K8. Fica próximo ao conector que alimenta os leds. Adicione resistor
4K7 R778 baixando a tensão dos leds de 42V pra 36V.

TV LED TOSHIBA 48L2400 – Alteração dacorrente dos leds: Esta TV usa 
o CI OZ9916 controlador PWM dos leds, este CI gera através do pino 2 
um pulso para excitar um conversor DC DC stepp up que gerara a tensão 
VBOOST para o +B das barras LEDs, este circuito não deve ser alterado, 
já tenho visto alterações neste circuito, mas não vai resolver o
problema. O circuito a ser alterado será o controle de corrente que 
neste CI se da através de 6 pinos um para cada BARRA LED através de 
suas resistências Isense, com isso sabemos que esta resistência ira 
limitar a corrente máxima fornecida a cada barra por igual Os pinos 
ISENSE deste CI ligados internamente ao source de um Transistor FET, 6
no total um para cada barra e devem receber a mesma alteração pois se 
existir diferença nestes valores o Ci desarma acionando a proteção OCP,
e o que acontece quando queima um led, por exemplo, e a OCP atuando. 
Então vamos lá os pinos Isense são: 19,24,26,28,30,32 são os pinos
que vão aos Sources dos transistores FETs internos.
Originalmente vem com 3 resistores de 1R0,2R7,2R2 ligados em paralelo
mas isso e questão de configuração do fabricante, neste modelo dá uma 
resistência equivalente de 0,56R para cada um dos 6 circuitos de 
controle. A queda de tensão em cima de cada resistor fica em torno
de 0,150mV com backlight a 100% o que nos da uma corrente de : 
300mA que e a muito próxima da corrente máxima destes. Verificando 
os pinos do 19,24,26,28,30,32 do CI N-7201 OZ9916 tem os resistores 
(788,787,789) (790,791,792) (793,794,795) (797,796,798) (799,724,723) 
(780,782,783), tem três resistores ligados em paralelo ex. 788,787,789 
SERIA 2,2R-1R-2,7R, retire o resistor de 2,7R, faça isto para todos os 
demais conjunto de resistores .
Caso a TV esteja desligando e a barra de Leds esteja OK você pode 
melhorar a proteção.
Para melhorar a proteção é só colocar um resistor de 100K do pino 41 do
CI N 7201 OZ9916 à terra. Se quiser desativar a proteção de vez é só 
colocar um resistor de 10K do pino 41 à terra, mas isto seria só para 
testes.



TV LED LG 47LN5400 - Com audio sem imagem, solução : Dois leds 
abertos . Foi feito a troca dos leds e feito modificação na corrente de 
alimentação das barras. Sendo: oito vias divididas em dois circuitos.
Cada via de resistores tem os valores: 4R3 + 3R9 = 8,2R Retirei das oito 
vias de resistores , todos os oito de valor 4R3 e substitui por resitores 
de 10r ficando valor = 10R + 3R9=13,9R ficando cada via com valor de 
13,9 baixando assim a corrente quase pela metade .

TV LED PHILCO PH48S61DG – Corrente dos leds: Resistor R766 de 5K1 
próximo ao ci pwm controlador dos leds, trocar por 6K8 ou 15k. Baixar 
tensão, R778 pra 4k7 adicionar esse resistor.

TV LED TOSHIBA 32L2300 – Alteração da corrente dos leds: R901 de 
0,4R alterar para 1R.

TV PANASONIC TC-L32B6B – Para redução da corrente dos leds, no 
dreno de Q102 na plaquinha inverter tem 8 resistores em série paralelo 
dando um total de 1R. Retire dois resistores série paralelo deixando os 
outros 6 resistores de 2R, ficando no dreno de Q102 1,56R.

TV LED AOC LE32D1352 - Liga tem som mais o backlight não da sinal de 
vida: Medindo as tensões da fonte pude concluir que não estava fazendo 
a serie do led, abri o display e constatei 2 leds abertos, sendo um em 
cada régua. Trocados os dois leds parti pra redução da corrente dos 
leds, trabalha com 4 resistências sendo 3 delas de 1,2 Ohms e uma de 
1,1Ohm, retirei uma de 1,2Ohms (R8609)e ficou 100%.

TV LED TOSHIBA DL3954AF – Redução da corrente dos leds: Retirar 
R734/724.

TV Panasonic led modelo TC-40C400C  queimando led esquentando de 
mais as barras solução baixar a corrente dos Leds retirar 1 ou 2 
resistores de 1R que estão em paralelo ficou ótimo. 



TV Aoc le50d1452 queimando fiz a troca dos Leds baixei a corrente 
retire o resistor 8144 ficou joia, circulo verde

Tv led Philips modelo 32pfl5606D/78 Defeito:com áudio sem imagem 
Causa: barramento de led com várias led's queimados feito a troca 
problema resolvido. Para reduzir a corrente dos led's retirar R455 e 
R455A ambos de 56R



Tv led Philco modelo ph28c20d Defeito: Ao ligar funciona depois começa
oscilar o backlight e apaga ficando so com som Causa: um led alterado 
Para reduzir a corrente dos led's retirar R19 de 2,2R

Tv led Toshiba modelo 32L2300 Defeito: Tem áudio e não tem imagem 
backlight apagado Causa: um led aberto Para reduzir a corrente dos 
led's alterar R902 de 1r para 2r e R901 de 0.4r para 1r

Tv Philco Led
Modelo: Ph48S61DG
Sintoma: Liga aparece o logo e o backlight desliga.
Causa: tv ficou 6 meses na mão de outro técnico, o mesmo havia 
retirado o VD701 e resoldado o V702 e deixou tudo meio bagunçado, 
soldas e tudo mais, fui medir as barras de led para saber, tensão de 
entrada ficava em 38v com backlight desligado, fui medindo o retorno de
todas as barras e todas deram em torno de 5v, percebi que não havia led
nenhum aberto e nem em curto, dai parti pra parte do pino 7 do c.i 
OZ9916(N701) ja havia pego uma com problemas no backlight, foi só 
alterar a resistência R766 de 5,1K para 6,8k e ficou show de bola, não 
desligou mais, acredito que o outro técnico não se achou muito bem. 
Resistor fica bem abaixo do flet
Figura a seguir



Tv Philco Led
Modelo: Ph32u20dsg Sintoma: Tem som e não tem imagem
Causa: 2 leds abertos, trocados os mesmo e feito a redução de corrente 
atravez da retirada do resistor RP405 de 2R2, e ficou 100%, queria 
agradecer a ajuda o Ted.



REDUÇÃO DA CORRENTE DOS LEDS TV LED TOSHIBA DL3954AF FIGURA
A SEGUIR, TIRAR 1 RESISTOR DE CADA POSIÇÃO MARCADA NO 
CIRCULO. O MESMO PARAO DL3945I(A).

TV AOC 32" LED
Modelo: LE32D1352 Sintoma: Liga tem som mais o backlight não da sinal
de vida. Causa: Medindo as tensões da fonte pude concluir que não 
estava fazendo a serie do led, abri o display e constatei 2 leds abertos, 
sendo um em cada régua. trocados os dois leds parti pra redução da 
corrente dos leds, trabalha com 4 resistências sendo 3 delas de 1,2 
Ohms e uma de 1,1Ohm, retirei uma de 1,2Ohms(R8609)e ficou 100%



Tv LG 49" Led
Modelo: 49LB5500 Sintoma: Imagem piscando.
Causa: ao abrir vi que o backlight piscava, desmontei o display e 
constatei 2 leds com defeito, trocado os mesmos e feito a redução na 
fonte retirando 1 resistência de 5,6 Ohms de cada flat, a tv ficou 100%

LED AOC LE32S5760 REDUZIR CORRENTE DOS LEDS DO BLACKLHT 
RETIRAR O R8652 E O R8653 AMBOS DE 1R2.

TV LED LG 32LF565B – Alterar o R816 de 2,3R para 4,7R. Tensão no 
barramento caiu de 114V para 105V. E em cada led estava 6,3V ficou 
com 5,8V. 

TV LED CCE LK42D defeito de esta queimando Leds essa TV voltou 3 
vezes na oficina aí segui á dica de um amigo da autorizada depois de 
corrigir todos os  Leds á solução é apenas retirar o resistor R15 na placa
que alimenta os Leds dica muito boa e solucionado o problema �

FIGURA A SEGUIR POR BAIXO DA PLACA.



TV LG 32LB560B – Para reduzir a corrente dos leds, basta tirar dois dos 
resistores marcado abaixo. Ficara com 34,4Vem cada barra. 5,7V cada 
led.

TOSHIBA DL4844 OU PHILCO PH48S61DG – Redução como indica a 
imagem logo abaixo ou, retirar um resistor de cada bloco, deixando os 
dois originais. Veja como fica melhor para a sua TV. Isso se vbir 3 
resistores, se tiver só 2 resistores em cada bloco, 1 deixando 1 somente 
de 1R0. Mas, pode fazer como na figura abaixo com a explicação.
Veja figura a seguir.
OBS: Alterar o R766 de 5K1 para 6K8. Fica próximo ao conector que alimenta 
os leds.



Outro modo é somente colocar um resistor posição R778 de 4k7, baixou a
alimentação deles de 42V para 36V e ficou bom. Como podem ver, tem vários 
macetes para esse modelo, fora a atualização para isso.



TV LED PHILCO PH32U20DG – Reduzir corrente, retirei os 3 resistores e 
coloquei dois de 1,0R e reduzil uns 8%. São eles: R425/426/427 “33R – 22R – 
22R”, ou seja, deixei sem o 33R. Essa é outra versão de fonte. Se tiver usando 
essa que mostro abaixo da mesma TV, retirar um de 0,1R ou tentar tirando o de
22R e os dois de 0,1R tirar e colocar 1,0R (RP436/437).

TOSHIBA DL3944 - Alterar R748 = 3,3R para 6,8R e R740 = 3,3R para 6,8R. 

LED SEMP DL3945I ( A ) -  RESOLVIDO A REDUÇÃO DE CORRENTE DOS LEDS DO 
BLACK LIGHT, RETIRANDO O R733 E R724 DEIXAR SÓ 1 RESISTOR DE CADA 
LADO. FIGURA A SEGUIR.



TV PANASONIC TC32A400B – Retirar um resistor em 1 cima e 1 em baixo para reduzir ou 
só 2 de baixo.



TV Led Philco PH32U20DSGW -Defeito: Imagem de fundo, extremamente escura, sem 
brilho, tipo, back light apagado. Causa: 8 leds 3528 3V 1W positivo lado maior.
Redução de corrente: (antes modif.) 395,2 mA original, 61,3V original
Após modificação: 212,6 mA 56,4V. Foram substituidos:RP425 de R330, RP426 e RP427 de 
22R  por um único resistor de 0,68Rx1W.

TV SAMSUNG 32" LED UN32EH4000G - Sintoma: backlight apagado,apenas som
Causa: desmontei o display e constatei um led ruim, trocado o mesmo a tv voltou a funcionar.
OBS:fiz a redução de corrente por meio do resistor R9830 de 2R, coloquei mais um resistor de
1R em serie com ele e ficou filé. 

TV TOSHIBA DL3954AF – Retirar R724 E R734.



UN32FH5203GXZD LED SAMSUNG - COMO REDUZIR CORRENTE DOS LEDS. 
Alterar o R9110 de 1R5 para 4R7. Fonte BN44-00665A.

TV LED SAMSUNG UN40F5200AAG - localize as R9121 e R9221 de 3R6 e coloque em série 
em cada uma, resistor de 2R2 de 1,5w. Fonte BN44-00609A  se for BN44-00609F Pode ser 
diferente.
Figura a seguir.

TV LG 32LF595B - PRA REDUZIR A CORRENTE DOS LEDS ALTERAR R816 PARA 3R3.

TV TOSHIBA DL4845 - A TENSÃO DOS LED ESTÁ ALTA 6.3 VOLTS P/ CADA LED. São 6
conjunto de 3 resistores de 1R cada.Foi retirando 1 por vez aí os Leds ficaram apagando.aí 
alterei  R766 pra 10k aí funcionou mas ainda com 6.1 volts. Retirei mais 1 de cada conjunto aí
voltou a desligar. Alterei R766 pra 15K aí funcionou com 5.9 volts pra cada led. 

TV TOSHIBA 32-40-48L2400 – Reduzir a corrente, alterar R764/765 de 2R7 para um único 
resistor de 5R6.

TV SAMSUNG 32" LED UN32EH4000G - Redução de corrente por meio do resistor R9830 
de 2R, coloquei mais um resistor de 1R em serie com ele e ficou filé.



 TV PHILCO LED PH43E30DSGW - Redução retirando o resistor R430.  

TV SAMSUNG UN32F4200AG - REDUÇÃO ALTERANDO O RESISTOR 9110 DE 3,6 PRA 
6,9.

TV LED TOSHIBA 40L5400 – Redução da corrente, retirar o R765 ou R764, um dos dois, 
mesmo que tenha só dois resistores na placa, tire um desses. No caso foi escolhido o R765.

 
TV LG LED 32LB5600 - REDUÇÃO DE CORRENTE : Retirar 2 resistores de 1R ou 1 
resistor de 2R no source do fet ligado ao led.
Serve também nos modelos 32lb580 32lb570 32ly340 32lb560.

TV SAMSUNG UN40FH5303G - Redução de Corrente dos led's: - Placa BN44-00666E 
Retirar R9110 de 1R5 2W e colocar no lugar uma de 3R 2W. Ficou com 300mA

TV LED PHILCO PH40R86DSGW – Redução da corrente dos leds: Retirar RW820



TV LED PH40R86DSGW – Reduzir corrente do led, retirar um dos resistores de 1R (RW820)

TV LED TOSHIBA DL3244AW – Redução corrente de led, retirar R758, ou pode tirar dois 
caso não desarme os led, R758/759.

TV LED LG 32LF595B – Reduzir R816 de 2R3 pra 1R de 167V caiu pra 166V. Fazer a 
atualização.

TV SAMSUNG UN40FH5303G - Placa BN44-00666E Retirar R9110 de 1R5 2W e colocar no 
lugar uma de 3R 2w. Ficou com 300mA a corrente dos leds.

TV LED SAMSUNG UN39FH5205G - Liga tela preta com som foi trocado leds queimados e 
feita a reducao de voltagen dos Leds com a troca do resistor R9110 de 1R5 por um de 3R ok.

TV LED LG 32LF595B – Redução corrente dos led: Alterar R816 de 2.3R pra 4.7R.

TV LED SAMSUNG UN32FH4205G – Redução corrente dos leds: Resistor R9830 de 2.0R 
alterar para 4.3R.

TV LED SAMSUNG UN46F5200AG – Redução corrente dos leds, fonte BN44-00610D. Basta 
tirar um resistor de cada lado como mostra a foto. Resistores de 5R6.



TV LG QUASE TODAS – Se tiver resistores posicionados como mostra a foto, basta tirar um 
ou os 4 como mostra.

TV LED LG 42LN5700 – Redução da corrente dos leds e tensão. Basta alterar o resistor R820
de 0,12R por 0,5R 1W. Outros modelos com mesmas configurações e CI, alterar o resistor.

Tabela antes e depois da alteração do resistor R820.



TV LED SAMSUNG UN39FH5205G – Redução corrente dos led, alterar R9110 de 1R5 pra 
3R.

TV SAMSUNG UN40F5200AG – Fonte BN44-00609F, colocar um resistor de 1R em série 
com os resistores R9113 e R9213.

TV LED PHILCO PH32E33DG – Redução: Retirar dois resistores do source do mosfet Q203 
( ou Q603 outra versão de fonte mas mesmo ci pwm dos leds).

TV LED AOC  LE40D1442 - Pra fazer a redução de corrente dos Leds retirá R8133 e R8125

TV LED CCE LT29G – Redução dos leds, retirar um dos três resistores ligado ao pino 13 do 
ci pwm MP3394. Temos três com valor R200. Mostro a foto. R6, 8, 3. Ficou 42V por barra.

TV LED TOSHIBA DL3271B – Redução corrente dos led, retirar os resistores marcados no 
esquema abaixo. RP83/85/87/89/91/93. Ou   retire só o RP64.



TV LED TOSHIBA DL3277I(A) – Retirar RP48 para redução corrente dos led.

TV LED PANASONIC TC-L42D20B – Alterar R358A/B de 1R5 para 3R3 ou 3R9.



TV LED LG49UJ6525 - (Ref: LGP49d-17U2). São as R808 e R809, escolha uma delas e retire.

TV LED SAMSUNG UN40F5500AGXZD - Redução da corrente dos Leds retirei R9121 e o 
R9221 de 3R6 e coloquei 6R8 ficou ok.

TV LED LG42LB5550 - A REDUÇAO DE CORRENTE RETIRANDO O RESISTOR R818.



REDUÇÃO CORRENTE E TENSÃO DOS LEDS TOSHIBA DL2971(B)W LEMBRANDO 
QUE ESSA TV USA DOIS TIPOS DE FONTE, MAS QUASE A MESMA.
PÁGINA A SEGUIR COM UMA DAS FONTES.
DEPENDENDO DA FONTE PODERÁ TER SÓ DOIS TRANSISTORES E NÃO 6. Na figura
abaixo circulos azul, retirar 1 resistor de 4R7 de cada transistor. Ou só tire o RP64. Como 
mostra exemplos abaixo.

OU RETIRAR SOMENTE O SEGUINTE RESISTOR: RP64. (Esse diminuirá a tensão).
Mostra na página a seguir.

TV LED TOSHIBA LE4056(B)F – Redução corrente dos led: Retirar R724 e R734, como 
mostra na imagem circulados.



TV LED LG 32LB550B – Essa fonte “ LGP32-13PL1 “ tem duas versões, então ou tira um 
resistor da primeira figura ou retire um da segunda figura que é a segunda versão, ou pode 
somente alterar o R820 de 0,12R para 0,5R terceira figura de baixo.

Segunda versão da fonte figuras de baixo.



TV LED LG 49LJ5550 - Redução de corrente acrescentando um resistor de 0,2R em série do 
original R801 de 0,90R. Foto a seguir.

TV LED PANASONIC TC-42AS610B – Redução corrente dos leds, retirar dois resistores de 
4R7 como mostra a foto. Essa é outra versão de fonte desse modelo.

 
TV LED LG 42LB6200 – Redução dos leds, tirar R817.

TV LED LG 32LS3400 -Retirar dois resistores da malha que mostra a foto, qualquer uma. 
Pode ser R144/159. Veja página a seguir.
Tem dois lados essa malha, fazer o mesmo no outro.
Foto a seguir.



TV LED TOSHIBA DL3270(A)W – Redução dos leds, retirar R421 e R425 ci pwm OZ9902C



TV LG 32LS3400 Com som sem imagem LED queimado fiz a troca e baixei a corrente dos 
Leds retirei o resistores R107 e R116 ficou joia.

TV SAMSUNG UN32FH4205 – Redução. Alterar resistor R9830 de 2r0 para 3r6.

TV PHILIPS 50PFL4908G – Redução da tensão dos leds que é de 75V. Alterar R8175 (que no
esquema está como R9997), de 0,03R para dois em paralelo de 0,27R = 0,135R (0,13R) e 
caindo para 71V.



TOSHIBA DL4844AF – Outro tipo de alteração de corrente de led que pode ser feita é essa 
que mostro abaixo. 

Como normalmente já vem só com dois resistores de 1R0, basta retiralos e colocar dois de 
2R2 em todos.

REDUÇÃO DA CORRENTE DOS LEDS LG 47LN5400.
Tv Lg 47LN5400 , com audio sem imagem, solução : dois leds abertos .
Foi feito a troca dos leds e feito modificação na corrente de alimentação das barras.
Sendo: oito vias divididas em dois circuitos sendo.
Cada via de resistores tem os valores: 4R3 + 3R9 = 8,2R
Retirei das oito vias de resistores , todos oito de valor 4R3 e substitui por resitores de 10R 
ficando valor = 10R + 3R9 =13,9R ficando cada via com valor de 13,9 baixando assim a 
corrente quase pela metade.

TV LED LG 49UJ6565-SB – Reduzir a corrente, basta tirar o R808 e pronto.

TV LED TOSHIBA LE4050(B)FDA – Alteração corrente dos leds. Alterar os resistores 
marcadas por 3R ou 4R3. Foto a seguir.



TV LED PHILCOPH 32U20DSGW - Redução da Corrente com a  substutuição de 3 
resistores  RP425 de 330R RP426/427 de 22R por 1 unico de 068R reduziu a tensão de 58 V 
para 53V e a corrente de 398mA 180mA.

TV  LED PHILCO PH28D27D - Redução da corrente retirando o resistor RB7.



TV LED CCE LT39G – Redução leds fonte MP420D: Retirar um dos resistores de 0,47R, foto
abaixo

TV LED PANASONIC TC-42AS610B - Redução dos leds procede assim: Na plaquinha do 
circuito inverter tem seis resistores de 2W e são três de cada lado , são 1 resistor de .33R e dois
de .22R os dois lados idênticos. Retire um resistor de .22R de cada lado e também diminua a 
luz de fundo no menú.


