
ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ

Область застосування:

3

Світильник  вологозахищений
СІГМА
ЛПП 01У � 118(36,58)�001
ЛПП 01У � 218(36,58)�001

промислові, господарські, кухонні приміщення, пральні, лікарні, 
автомийки, душові та інші приміщення з високим рівнем вологості. 

Світильник з полегшеною конструкцією для приміщень з
підвищеною вологістю та пилом.
Корпус світильника виготовлений із термостійкого ABS�
пластика. Розсіювач виготовляється із полікарбонату (РС)
або оптичного полістиролу (PS). Світильник комплектується
електромагнітним або електронним ПРА. За потребою може
комплектуватися акумуляторним комплектом аварійного
освітлення на 1,5�3 години.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані

Світильники з однією лампою

ЛПП
01У�18�001

Номінальна потужність, Вт 18

ККД, %, не менш 55

Габаритні розміри, А×В×С, 
не більше

675×113
×105

Установчі розміри, D 450

Вага, кг, не більше 1,5

ЛПП
01У�36�001

36

55

1285×113
×105

660

2,1

ЛПП
01У�58�001

58

55

1585×113
×105

900

3,0

ЛПП
01У�2×18�001

2х18

60

675×170
×110

450

1,9

ЛПП
01У�2×36�002

2х36

60

1285×170
×110

660

3,6

ЛПП
01У�2×58�001

2х58

60

1585×170
×110

900

4,9

Світильники з двома лампами
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РАСТРОВІ СВІТИЛЬНИКИ

офісні приміщення, готелі, гіпер� та супермаркети, виробничі
приміщення з нормальними умовами середовища та ін.

Область застосування:

Світильник растровий вбудований
АЛЬФА 418
ЛВО 02У�4х18�002 «АЛЬФА»

Класичний растровий світильник для підвісних стель типу
«Армстронг» та стель із гіпсокартону. Суцільнометалевий
корпус виготовлений із листової сталі, вкритий білою
порошковою емаллю. Растрова решітка виконана із дзер�
кального алюмінію високого ступеню очищення. Світильник
комплектується електромагнітним або електронним ПРА. За
потребою може комплектуватись акумуляторним
комплектом аварійного освітлення на 1,5�3 години.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані ЛВО 02У�4х18

Номінальна потужність, Вт 4х18

ККД,  %,  не менше 70

Габаритні розміри, А×В×С, не більше 595 х 595 х 94

Установочний розмір, мм 595 х 595

Вага,  кг,  не більше (без відбивача) 4,8



Область застосування:

Світильник  растровий вбудований
СТАНДАРТ 418
ЛВО 02У�4х18�002 «СТАНДАРТ»

офісні приміщення, готелі, медичні установи, гіпер та супермаркети,
виробничі приміщення з нормальними умовами середовища.

Технічні дані ЛВО 02У�4х18

Номінальна потужність, Вт 4х18

ККД, %, не менш 55

Габаритні розміри, А×В×С, не більше 625х595х78

Установчі розміри, D 595 х 595

Вага, кг, не більше 4,8

Надійний растровий світильник СТАНДАРТ 418 для підвісних
стель алюмінієвих профільних систем і стель з гіпсокартону.
Суцільнометалевий зварний корпус із листової сталі 0,5 мм
гарантує жорсткість конструкції. Растр профільований, із
трьома симетричними вигинами, ободком по периметру і
поперечними ламелями. Конструкція растра забезпечує
високі естетичні властивості, широкий світлорозподіл і
можливість економічного розміщення світильників.
Відблискувач закріплено в корпусі схованими пружинами
для забезпечення зручного монтажу світильника та
зручності заміни ламп та стартерів. Комплектується
електромагнітним або електронним ПРА. За потребою може
комплектуватись акумуляторним комплектом аварійного
освітлення. Світильники укомплектовані конденсатором для
компенсації реактивної потужності.  

Тип лампи: T8, G13.

РАСТРОВІ СВІТИЛЬНИКИ

5
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офісні приміщення, гіпер� та супермаркети, виробничі приміщення з
нормальними умовами середовища та ін.

Область застосування:

Світильник растровий накладний
БЕТА 418
ЛПО 13У�4х18�002 «БЕТА»

Класичний растровий накладний світильник, який кріпиться
на поверхню стелі. Зварний корпус виготовлений із листової
сталі, вкритий білою порошковою емаллю. Растрова решітка
виконана із дзеркального алюмінію високого ступеня
очищення (1100 згідно EN 1396�1996). Решітка встано�
влюється в корпус прихованими пружинами.
Світильник комплектується електромагнітним або електрон�
ним ПРА. За потребою може комплектуватись акумуляторним
комплектом аварійного освітлення на 1,5�3 години.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані ЛПО 13У�4х18

Номінальна потужність, Вт 4х18

ККД, %, не менш 55

Габаритні розміри, А×В×С, не більше 616х616х90

Установчі розміри, D 450х300

Вага, кг, не більше 4,3

РАСТРОВІ СВІТИЛЬНИКИ



Область застосування:

7

Світильник з розсіювачем
ЛПО 11У�18/36/58�212

приміщення громадських організацій, приміщення для розваг і відпо�
чинку (ресторани, кафе), навчальні приміщення, промислові і торгові
приміщення, лікувальні установи та ін.

Світильник з розсіювачем для внутрішнього освітлення.
Встановлюється індивідуально або компонується у світлову
лінію. Світильник складається зі сталевої основи, яка
покрита білою порошковою емаллю, розсіювача, вигото�
вленого методом екструзії з високоякісного оптичного
полістиролу (PS), двох пластмасових боковин. Розсіювач
може бути матовим або прозорим. Світильник
комплектується електромагнітним або електронним ПРА.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані
ЛПО 

11У�18�212 
ЛПО 

11У�36�212

Номінальна потужність, Вт 18 36

ККД, %, не менш 60 60

Габаритні розміри, А×В×С, 
не більше

638×42×75 1248×42×75

Установчі розміри, D 450 600

ЛПО 
11У�58�212

58

55

1548×42×75

820

Вага, кг, не більше 1,1 1,5 2,6

СВІТИЛЬНИКИ З РОЗСІЮВАЧЕМ
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Область застосування:

Світильник з розсіювачем
ГАММА0ЛЮКС
ЛПО 15�2х18 (36,58) «ГАММА�ЛЮКС»

Стельовий світильник з розсіювачем для внутрішнього
освітлення. Корпус з металу, вкрито білою фарбою методом
порошкового напилювання. Розсіювач матовий або
прозорий із кристалічного полістиролу з ультра�
фіолетовою стабілізацією. Задня стінка світильника
виконана у вигляді рефлектора, що дозволяє створити
спрямований об’ємний потік світла, який на 30 % вище у
порівнянні з аналогічними світильниками. Світильник має
ступінь захисту ІР40, що дозволяє застосовувати його в
приміщеннях з підвищеною запиленістю.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані
ЛПО15�2×18�001

«Гамма�Люкс�218»
ЛПО15�2×36� 002

«Гамма�Люкс�236»
ЛПО 15�2×58�003

«Гамма�Люкс�258»

Номінальна потужність, Вт 2х18 2х36 2х58

ККД, %, не менш 50 50 50

Габаритні розміри, А×В×С, не більше 620×157×66 1230×157×66 1530×157×66

Установчі розміри, D 300 820 820

Вага, кг, не більше 2,0 3,5 4,5

адміністративні приміщення, приміщення для розваг і відпочинку,
приміщення навчальних та лікувальних закладів, промислові та тор�
гові приміщення та ін.

СВІТИЛЬНИКИ З РОЗСІЮВАЧЕМ



Область застосування:
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Світильник з розсіювачем ГАММА
ЛПО 16�4х18 (36) «ГАММА»
ЛПО 16�2х18 (36) «ГАММА»

Стельовий світильник з розсіювачем для внутрішнього
освітлення. Світильник складається зі сталевої основи,
матового або прозорого розсіювача, виготовленого методом
екструзії з високоякісного оптичного полістиролу (PS), двох
пластмасових боковин. Світильник комплектується електро�
магнітним або електронним ПРА. За бажанням замовника,
при застосуванні групової компенсації реактивної потуж�
ності, може виготовлятися з некомпенсованою схемою.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані
ЛПО16�2×18�001

«Гамма�218»
ЛПО16�2×36�002

«Гамма�236»

Номінальна потужність, Вт 2×18 2×36

ККД, %, не менш 50 50

Габаритні розміри, А×В×С, не більше 640×141×61 1250×141×61

Установчі розміри, D 450 600

Вага, кг, не більше 2,0 3,2

приміщення громадських організацій, приміщення для розваг і
відпочинку (ресторани, кафе), навчальні приміщення, промислові і
торгові приміщення, лікувальні установи та ін.

ЛПО16�4×18�001
«Гамма�418»

ЛПО16�4×36�002
«Гамма�436»

4×18 4×36

50 50

620×291×66 1230×291×66

200х450 200х600

3,7 7,0

СВІТИЛЬНИКИ З РОЗСІЮВАЧЕМ
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Область застосування:

Світильник з розсіювачем
ЛПО ОРЕОЛ 16 та ДУЕТ 6
ЛПО 09У�2х36�016 «ОРЕОЛ�16»
ЛПБ 59�2х18�006 «ДУЕТ�6»

ОРЕОЛ�16

приміщення громадських організацій, приміщення для розваг і відпочин�
ку (ресторани, кафе), навчальні приміщення, промислові й торгові
приміщення, лікувальні установи та ін.

Технічні дані
ЛПО 09У�2×36�016

«Ореол�16»
ЛПБ 59�2х18�006 

«Дует�6»

Номінальна потужність, Вт 2×362×18

ККД, %, не менш 5055

Габаритні розміри, А×В×С, не більше 1250×170×72640×170×72

Установчі розміри, D 600450

Вага, кг, не більше 3,52,0

Стельовий світильник з розсіювачем для внутрішнього
освітлення. Світильник складається зі сталевої основи,
матового або прозорого розсіювача, виготовленого методом
екструзії з високоякісного оптичного полістиролу (PS), двох
пластмасових боковин. Світильник комплектується електро�
магнітним або електронним ПРА. За бажанням замовника,
при застосуванні групової компенсації реактивної
потужності, може виготовлятися з некомпенсованою схемою.

Тип лампи: T8, G13.

СВІТИЛЬНИКИ З РОЗСІЮВАЧЕМ



СВІТИЛЬНИКИ З РОЗСІЮВАЧЕМ
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Світильник з розсіювачем
ОРЕОЛ 20, ОРЕОЛ 22
ЛПО 09У�2х36�20 «ОРЕОЛ 20»,
ЛПО 09У�2х18�22 «ОРЕОЛ 22»

ОРЕОЛ�20

Область застосування:
приміщення громадських організацій, приміщення для розваг і відпочин�
ку (ресторани, кафе), навчальні приміщення, промислові й торгові
приміщення, лікувальні установи та ін.

Стельовий світильник з розсіювачем для внутрішнього
освітлення. Світильник складається зі сталевої основи,
матового або прозорого розсіювача, виготовленого методом
екструзії з високоякісного оптичного полістиролу (PS), двох
пластмасових боковин. Світильник комплектується електро�
магнітним або електронним ПРА. За бажанням замовника, при
застосуванні групової компенсації реактивної потужності,
може виготовлятися з некомпенсованою схемою.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані

Номінальна потужність, Вт

ККД, %, не менш

Габаритні розміри, А×В×С, не більше

Установчі розміри, D

Вага, кг, не більше

ЛПО 09У�
2х18�022

"Ореол�22"

2×18(20)

50

620 х 152 х 60

450

1,2

ЛПО 09У�
2х36�020

"Ореол�20"

2х36

50

1230х 152 х 60

600

2,3



приміщення громадських організацій, приміщення для розваг і
відпочинку (ресторани, кафе), навчальні приміщення, промислові і
торгові приміщення,  лікувальні установи та ін.

Область застосування:

Світильник з розсіювачем
ЛЮМЕН 7, ЛЮМЕН 8

Стельовий світильник з розсіювачем для внутрішнього
освітлення. Корпус з металу вкрито білою фарбою методом
порошкового напилювання. Розсіювач прозорий із
полістиролу з ультрафіолетовою стабілізацією. Боковини
виготовлено з ударостійкого полістиролу. Конструкція
боковин забезпечує зручне та швидке обслуговування світло�
вого приладу. Світильники комплектуються електронним ПРА
та мають дволампове виконання для ламп 18 та 36 Вт.

ЛПО 14�2x18�007 «Люмен 7»
ЛПО 14�2x36�008 «Люмен 8»

Технічні дані
ЛПО 14�2х18�007

Люмен 7
ЛПО 14�2х36�008

Люмен 8

Номінальна потужність, Вт 2х18 2х36

ККД, %, не менш 50 50

Габаритні розміри, А×В×С, 
не більше

615x142x58 1225x142x58

Установчі розміри, D 450 600

Вага, кг, не більше 1,5 2

12

СВІТИЛЬНИКИ З РОЗСІЮВАЧЕМ
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Світильник без розсіювача 
БАЛКА
ЛПО 214 11У�18/36/58
ЛПО 214 11У�2х18/36/58

магазини, супермаркети, виробничі приміщення з нормальними умова�
ми експлуатації, тощо. Для освітлення окремих об'єктів у вертикальній
площині (шкільних дошок, картин, експозицій) � світильники з асимет�
ричним відблискувачем.

Область застосування:

Стельовий відкритий світильник без відбивача для
внутрішнього освітлення. Встановлюється індивідуально
або компонується у світлову лінію. Має однолампове та
дволампове виконання. Корпус та відбивачі (що можуть
бути замовлені окремо) виготовляються зі сталі, вкритої
білою порошковою емаллю.
Світильник комплектується електромагнітним або електрон�
ним пускорегулючим апаратом. Перший клас захисту від
ураження електричним струмом.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані ЛПО 11У�18�214 ЛПО 11У�36�214 ЛПО 11У�58�214

Номінальна потужність, Вт 18 (2х18) 36 (2х36) 58 (2х58)

ККД, %, не менш 80 80 80

Габаритні розміри, А×В×С, не більше 620 х 100 х 95 1225х100 х 95 1530х100 х 90

Установчі розміри, D 450 900 900

Вага, кг, не більше 1,8 2,5 3,4

СВІТИЛЬНИКИ БЕЗ РОЗСІЮВАЧА



СВІТИЛЬНИКИ БЕЗ РОЗСІЮВАЧА

Область застосування:

Опромінювач ультрафіолетовий 
бактерицидний
ББО 01�1�30�001, ББО 01�2�30�001

Відкритий світильник без відбивача і розсіювача для
внутрішнього використання. Має однолампове та дво�
лампове виконання. Встановлюється індивідуально.
Сталевий корпус пофарбовано білою порошковою емаллю.
Призначений для знищення мікроорганізмів у повітряному
просторі і на поверхнях в приміщеннях різного типу. Має
перший клас захисту від ураження електричним струмом.

Тип лампи: бактерицидні лампи T8, G13.

Світильник внесено до Державного реєстру медичної
техніки та виробів медичного призначення України і
дозволено для застосування в медичній практиці.

Технічні дані ББО 01�1�30�001

Номінальна потужність, Вт 30

ККД, %, не менш 75

Габаритні розміри, А×В×С, не більше 618×52×82

Вага, кг, не більше 1,5

ББО 01�2�30�001

2×30

75

618×42×150

2,6

лікувально�профілактичні, навчальні, промислові, торговельні
приміщення та інші місця масового перебування людей.

14



архітектурне освітлення , освітлення автостоянок, промислових та
спортивних об'єктів, охоронне освітлення.

Область застосування:

15

VIGO
ГО/ЖО � 70, 150

230

55 55

110

250

65

44
5 35

0

Компактний прожектор заливаючого світла з асиметричним
світлорозподілом для газорозрядних ламп високого тиску
до 150 Вт. Корпус виготовлено з алюмінієвого сплаву,
захисне термостійке скло кріпиться до корпусу кліпсами з
нержавіючої сталі. Відблискувач � анодований алюміній, що
гарантує ефективний світлорозподіл. Блок ПРА �
вбудований. Доступ до ПРА та лампи здійснюється просто та
швидко шляхом відкриття скла, що тримається на завісах.
Між корпусом та склом � силіконова прокладка. Сталевий
кронштейн і поворотний механізм дозволяють направляти
оптику прожектора на об'єкт та встановлювати в
горизонтальному, вертикальному положенні або з нахилом,
положення оптики фіксується гвинтом. Ступінь пило�,
вологозахисту: IP65, температура навколишнього середо�
вища при експлуатації від �40 до +40 С. 

Джерела світла: газорозрядні лампи з цоколем типу Rx7s:
натрієві, металогалогенні 70, 150 Вт.

Тип

VIGO 70Вт AS ЖО/ГО�70

VIGO 150Вт AS ЖО/ГО�150

Лампа

ДНАТ/МГ

ДНАТ/МГ

Потужність

70

150

Лампотримач

Rx7s

Rx7s

Рефлектор

Асиметричний

Асиметричний

Найменування

ПРОЖЕКТОРИ
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архітектурне освітлення , освітлення автостоянок, промислових та
спортивних об'єктів, охоронне освітлення.

Область застосування:

ARCOS
ГО/ЖО/РО � 70, 100, 150

Компактний прожектор заливаючого світла з асиметричним
світлорозподілом для газорозрядних ламп високого тиску
до 150 Вт. Корпус виготовлено з алюмінієвого сплаву.
Захисне термостійке скло кріпиться до корпусу кліпсами з
нержавіючої сталі. Відблискувач � анодований алюміній, що
гарантує ефективний світлорозподіл. Блок ПРА � вбудо�
ваний. Доступ до ПРА та лампи здійснюється просто та
швидко шляхом відкриття скла, що тримається на завісах.
Між корпусом та склом � силіконова прокладка. Сталевий
кронштейн і поворотний механізм дозволяють направляти
оптику прожектора на об'єкт та встановлювати в
горизонтальному, вертикальному положенні або з нахилом.
Положення оптики фіксується гвинтом. Ступінь пило�,
вологозахисту: IP65, температура навколишнього середо�
вища при експлуатації від �40 до +40 С. 

Джерела світла: газорозрядні лампи з цоколем типу E27:
натрієві лампи 70 Вт, металогалогенні 70, 100, 150 Вт.

Тип

ARCOS 70Вт ЖО/ГО�70

ARCOS 100Вт ГО�100

ARCOS 150Вт ГО�150

ARCOS 125Вт РО�125

Лампа

ДНАТ/МГ

МГ

МГ

ДРЛ

Потужність

70

100

150

125

Лампотримач

E27

E27

E27

E27

Рефлектор

Асиметричний

Асиметричний

Асиметричний

Асиметричний

Найменування

ПРОЖЕКТОРИ



архітектурне освітлення , освітлення автостоянок, промислових та
спортивних об'єктів, охоронне освітлення.

Область застосування:

17

SERON
ГО/ЖО � 70, 100, 150

Компактний прожектор заливаючого світла з симетричним
світлорозподілом для газорозрядних ламп високого тиску до
150 Вт. Корпус виготовлено з алюмінієвого сплаву. Захисне
термостійке скло кріпиться до корпусу кліпсами з
нержавіючої сталі. Відблискувач � анодований алюміній, що
гарантує ефективний світлорозподіл. Блок ПРА � вбудований.
Між корпусом та склом � силіконова прокладка. Сталевий
кронштейн і поворотний механізм дозволяють направляти
оптику прожектора на об'єкт та встановлювати в
горизонтальному, вертикальному положенні або з нахилом,
положення оптики фіксується гвинтом. Ступінь пило�,
вологозахисту: IP65, температура навколишнього середо�
вища при експлуатації від �40 до +40 С. 

Джерела світла: газорозрядні лампи з цоколем типу Rx7s та
E27: натрієві, металогалогенні. Потужністю до 150 Вт.

Тип

SERON 070Вт ЖО/ГО�70

SERON 150Вт ГО�150

SERON 70Вт ЖО/ГО�70

SERON 150Вт ЖО/ГО�150

Лампа

ДНАТ/МГ

МГ

ДНАТ/МГ

ДНАТ/МГ

Потужність

70

150

70

150

Лампотримач

E27

E27

Rx7s

Rx7s

Рефлектор

Симетричний

Симетричний

Симетричний

Симетричний

Найменування

ПРОЖЕКТОРИ
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архітектурне освітлення , освітлення автостоянок, промислових та
спортивних об'єктів, будівельних майданчиків, охоронне освітлення.

Область застосування:

NAVARRA
ГО/ЖО/РО � 250, 400 , 1000

Прожектор заливаючого світла з асиметричним та
симетричним світлорозподілом для газорозрядних ламп
високого тиску до 1000 Вт. Корпус виготовлено з алюмінієвого
сплаву. Захисне термостійке скло кріпиться до корпусу
кліпсами з нержавіючої сталі. Відблискувач � анодований
алюміній, що гарантує ефективний світлорозподіл. Блок ПРА �
вбудований. Доступ до ПРА та лампи здійснюється просто та
швидко шляхом відкриття скла, що тримається на завісах. Між
корпусом та склом � силіконова прокладка. Сталевий
кронштейн і поворотний механізм дозволяють направляти
оптику прожектора на об'єкт та встановлювати в горизон�
тальному, вертикальному положенні або з нахилом.
Положення оптики фіксується гвинтом. Заданий кут нахилу
може встановлюватись за допомогою шкали на кронштейні.
Ступінь пило�, вологозахисту: IP65, температура навко�
лишнього середовища при експлуатації від �40 до +40 С. 
Джерела світла: газорозрядні лампи з цоколем типу E40:
натрієві, металогалогенні, ртутні лампи потужністю до 1000 Вт.

Тип

NAVARRA 250 Вт ЖО/ГО�250

NAVARRA 400 Вт ЖО/ГО�400

Лампа

ДНАТ/МГ

ДНАТ/МГ

Потужність

250

400

Лампотримач

Е40

Е40

Рефлектор

Асиметричний/ Симетричний

Асиметричний/ Симетричний

Найменування

NAVARRA 600 Вт ЖО�600

NAVARRA 1000 Вт ЖО/ГО�1000

ДНАТ

ДНАТ/МГ

600

1000

Е40

Е40

Асиметричний

Асиметричний

NAVARRA 250 Вт РО�250

NAVARRA 400 Вт РО�400

ДРЛ

ДРЛ

250

400

Е40

Е40

Асиметричний/ Симетричний

Асиметричний/ Симетричний

NAVARRA 700 Вт РО�700 ДРЛ 700 Е40 Асиметричний

ПРОЖЕКТОРИ



архітектурне освітлення для локалізованого прийому освітлення, для
отримання світлових акцентів на об'єктах.

Область застосування:

19

CORSO
ГО/ЖО � 70, 150

Компактний прожектор гостронаправленого світла з
круглосиметричним світлорозподілом для газорозрядних
ламп високого тиску до 150 Вт з лампотримачем Rx7s.
Корпус виготовлено з алюмінієвого сплаву. Захисне
термостійке скло. Відблискувач � анодований алюміній, що
гарантує ефективний світлорозподіл. Блок ПРА � вбудо�
ваний. Між корпусом та склом � силіконова прокладка.
Сталевий кронштейн і поворотний механізм дозволяють
направляти оптику прожектора на об'єкт та встановлювати
в горизонтальному, вертикальному положенні або з
нахилом. Положення оптики фіксується гвинтом. Заданий
кут нахилу може встановлюватись за допомогою шкали на
кронштейні.   Ступінь пило�, вологозахисту: IP65, темпера�
тура навколишнього середовища при експлуатації від �40
до +40 С. 

Джерела світла: газорозрядні лампи з цоколем типу Rx7s:
натрієві, металогалогенні лампи потужністю до 150 Вт.

Тип

CORSO 70Вт ЖО/ГО�70

CORSO 150Вт ЖО/ГО�150

Лампа

ДНАТ/МГ

ДНАТ/МГ

Потужність

70

150

Лампотримач

Rx7s

Rx7s

Рефлектор

Круглосиметричний

Круглосиметричний

Найменування

ПРОЖЕКТОРИ
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архітектурне освітлення для локалізованого прийому освітлення, для
отримання світлових акцентів на об'єктах; освітлення промислових
приміщень, кар'єрів, станцій вокзалів; об'єктів, де освітлювальний
прилад встановлюється на значній відстані.

Область застосування:

CIELO400
ГО/ЖО/РО � 250, 400, 1000

Прожектор гостронаправленого світла з круглосиметричним
вузьким світлорозподілом для газорозрядних ламп високого
тиску до 1000 Вт. Корпус виготовлено з алюмінієвого сплаву.
Захисне термостійке скло кріпиться до корпусу кліпсами з
нержавіючої сталі. Відблискувач � анодований алюміній, що
гарантує ефективний світлорозподіл. Блок ПРА � вбудований.
Доступ до лампи здійснюється просто та швидко шляхом
відкриття скла. Між корпусом та склом � силіконова прокладка.
Сталевий кронштейн і поворотний механізм дозволяють
направляти оптику прожектора на об'єкт та встановлювати в
горизонтальному, вертикальному положенні або з нахилом.
Положення оптики фіксується гвинтом. Ступінь пило�,
вологозахисту: IP65, температура навколишнього середовища
при експлуатації від �40 до +40 С. 
Джерела світла: газорозрядні лампи з цоколем типу E40:
натрієві, металогалогенні, ртутні лампи потужністю до 1000 Вт. 

Тип

CIELO 250 Вт ЖО/ГО�250

CIELO 400 Вт ЖО/ГО�400

Лампа

ДНАТ/МГ

ДНАТ/МГ

Потужність

250

400

Лампотримач

Е40

Е40

Рефлектор

Круглосиметричний

Круглосиметричний

Найменування

CIELO 600 Вт ЖО�600

CIELO 1000 Вт ЖО/ГО�1000

ДНАТ

ДНАТ/МГ

600

1000

Е40

Е40

Круглосиметричний

Круглосиметричний

CIELO 250 Вт РО�250

CIELO 400 Вт РО�400

ДРЛ

ДРЛ

250

400

Е40

Е40

Круглосиметричний

Круглосиметричний

CIELO 700 Вт РО�700 ДРЛ 700 Е40 Круглосиметричний

ПРОЖЕКТОРИ



промислові та комерційні об'єкти при середніх і великих висотах
підвіса: склади, виробничі цехи, торгівельні площі, спортзали,
тваринницькі ферми.

Область застосування:

21

FYGC134
ГСП/ЖСП/РСП � 250, 400

Промисловий світильник для освітлення промислових або
комерційних об'єктів при середніх або значних висотах
монтажу для газорозрядної лампи високого тиску. Ступінь
пило�, вологозахисту IP65. Комплектується ПРА, ІЗП,
конденсатором Vossloh Schwabe для натрієвої, метало�
галогенної та ртутної лампи. Блок ПРА виготовлено з
алюмінієвого сплаву зі стальним гаком для підвісу, колір �
сірий RAL 7038. Монтажний короб містить елементи
пускорегулюючого пристрою, встановлені на оцинкованій
стальній пластині. Відблискувач виготовлено з чистого
анодованого алюмінію 99,85% с полірованою дзеркальною
поверхнею. Рефлектор укомплектовано силіконовою
прокладкою та закріплюється до блоку ПРА гвинтами.
Захисне загартоване скло товщиною 5 мм, закріплюється до
рефлектору кліпсами з нержавіючої сталі; укомплектовано
ланцюжком для зручності обслуговування. Лампотримач
має різні положення для отримання оптимального
світлорозподілу. За запитом світильник може комплекту�
ватися захисною решіткою. 

Тип

FYGC134+DK10 150Вт ЖСП�150

FYGC134+DK10 250Вт ЖСП/ГСП�250

Лампа

ДНАТ

ДНАТ/МГ

Потужність

150

250

Лампотримач

Е40

Е40

Найменування

FYGC134+DK10 400Вт ЖСП/ГСП�400

FYGC134+DK10 250Вт РСП�250

ДНАТ/МГ

ДРЛ

400

250

Е40

Е40

FYGC134+DK10 400Вт РСП�400 ДРЛ 400 Е40

Джерела світла: газорозрядні
лампи з цоколем типу E40:
натрієві, металогалогенні,  ртут�
ні лампи потужністю до 400 Вт.

ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ
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зручні для освітлення спортивних, комерційних і промислових
будівель, в тому числі будівлі з високим рівнем запиленості;
встановлюються на висоті від 4 до 6 м.

Область застосування:

NEO
ГСП/ЖСП/РСП � 70, 100, 150, 250

Світильник для використання в умовах підвищеної
запиленості, для газорозрядних ламп потужністю до 250 Вт.
Полікарбонатний призматичний розсіювач гарантує
високий рівень ефективності та зорового комфорту. 
Ступінь пило�, вологозахисту IP65 � для блоку ПРА, IP44 �
для оптичного блоку. Комплектується ПРА, ІЗП,
конденсатором Vossloh Schwabe для натрієвої, метало�
галогенної та ртутної лампи. Блок ПРА виготовлено з
алюмінієвого сплаву зі стальним гаком для підвісу, колір
сірий RAL 7038. Монтажна коробка містить елементи
пускорегулюючої апаратури, встановленої на оцинкованій
сталевій пластині. Оптична частина складається з
призматичного фронтального розсіювача і бокового
призматичного розсіювача, який одночасно являється
напівпрозорим параболічним відблискувачем.
Призматичний розсіювач забезпечує рівномірний
світлорозподіл світлового потоку та виключає ефект
осліплення, що найбільш важливо при освітленні критих
спортивних об'єктів. Зручні в монтажі та експлуатації �
заміна лампи без застосування інструментів. 

Джерела світла: газорозрядні
лампи з цоколем типу Е27, E40:
натрієві, металогалогенні, ртутні
лампи потужністю до 250 Вт.

Тип

NEO PC 70Вт ЖСП/ГСП�70

NEO PC 100Вт ГСП�100

Лампа

ДНАТ/МГ

МГ

Потужність

70

100

Лампотримач

Е27

Е27

Найменування

NEO PC 150Вт ЖСП�150

NEO PC 250Вт ЖСП/ГСП�250

ДНАТ

ДНАТ/МГ

150

250

Е40

Е40

ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ



автозаправочні станції та інші будівлі з навісами. Область застосування:

23

FYGC114
ГВП/ЖВП � 150, 250, 400

Вбудований світильник з мінімальним ефектом осліплення,
призначений для освітлення автозаправочних станцій та
інших будівель з навісами. Рефлектор, виготовлений з
полірованого алюмінію, забезпечує рівномірний світло�
розподіл. Внутрішні поперечні ламелі знижують осліплення
водіїв і пішоходів, що наближаються до зони освітлення.
Захисне термостійке скло, закріплене до корпусу гвинтами,
що затягуються без застосування інструментів. Ущільнювач:
силіконова гума, термостійка. Корпус виготовлено з листової
сталі, пофарбованої в білий колір. Обслуговування світло�
вого приладу здійснюється однією людиною без засто�
сування інструментів. FYGC 114 створюють високий рівень
освітленості на вертикально орієнтованих об'єктах, таких як
колонки і лічильники. 

Джерела світла: газорозрядні лампи з цоколем типу E40:
натрієві, металогалогенні лампи потужністю до 400 Вт.

Тип

FYGC114�II 150Вт ГВП�150

FYGC114�II 150Вт ЖВП�150

Лампа

МГ

ДНАТ

Потужність

150

150

Лампотримач

Е27

Е40

Найменування

FYGC114�II 250Вт ЖВП/ГВП�250

FYGC114�II 400Вт ЖВП/ГВП�400

ДНАТ/МГ

ДНАТ/МГ

250

400

Е40

Е40

ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ
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використовується для освітлення тунелів, підземних переходів,
фасадів будівель, а також підходів до підземних паркінгів.
Горизонтальна установка світильника ідеальна для освітлення фасадів
та дорожних знаків.

Область застосування:

PUERTO
ГПП/ЖПП � 100, 125, 150

140

120

100

80

60

40

20

Тунельний світильник для газорозрядних ламп потужністю
до 150 Вт зі ступенем захисту IP65. Корпус виготовлено з
алюмінієвого сплаву. Блок ПРА знаходиться в корпусі,
встановлений на оцинкованій пластині. Оптика: конструкція
відблискувача гарантує мінімальний ефект осліплення, а
боросилікатний розсіювач забезпечує винятковий візуаль�
ний ефект при освітленні тунелів. Доступ до ПРА та лампи
здійснюється просто та швидко шляхом відкриття скла, що
тримається на завісах. Між корпусом та склом � силіконова
прокладка. Температура навколишнього середовища при
експлуатації від �40 до +40 С.

Джерела світла: газорозрядні лампи з лампотримачем
типу Е27: натрієві, металогалогенні, ртутні лампи потуж�
ністю до 150 Вт.

Тип

PUERTO 70Вт ЖПП/ГПП�70

PUERTO 100Вт ГПП�100

Лампа

ДНАТ/МГ

МГ

Потужність

70

100

Лампотримач

Е27

Е27

Найменування

PUERTO 150Вт ГПП�150

PUERTO 125Вт РПП�125

МГ

ДРЛ

150

125

E27

E27

ПРОМИСЛОВІ СВІТИЛЬНИКИ



aвтомагістралі, головні та другорядні дороги, естакади, мости, парки,
будівельні і промислові зони, автостоянки, відкриті території

Область застосування:
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FYZD22
ЖКУ/ГКУ/РКУ � 250, 400

Світильник вуличний консольний капотного типу для
газорозрядних ламп високого тиску до 400 Вт. Корпус
виготовлено з алюмінієвого сплаву; розсіювач � термостійке
скло, стійке до ультрафіолету; відблискувач � анодований
алюміній, що гарантує ефективний світлорозподіл. Блок ПРА
знаходиться в корпусі світильника, вмонтований на
нержавіючій пластині. Доступ до ПРА та лампи здійснюється
шляхом відкриття верхньої частини світильника, яка
тримається на кліпсі з нержавіючої сталі та дозволяє заміну
лампи без зміни положення освітлювального приладу.
Зручність заміни лампи гарантує лампотримач байонетного
типу. Між верхньою кришкою та основою світильника �
силіконова прокладка, яка гарантує ступінь пило�,
вологозахисту IP65 для блоку ПРА та оптичного блоку. І
дозволяє обходитись без періодичного чищення світиль�
ника. Температура навколишнього середовища при
експлуатації від �40 до +40 С. 
Джерела світла: газорозрядні лампи з лампотримачами
типу E40: натрієві, металогалогенні, ртутні лампи
потужністю до 400 Вт.

Тип

FYZD22 250Вт Е40 ЖКУ/ГКУ�250

FYZD22 400Вт Е40 ЖКУ/ГКУ�400

Лампа

ДНАТ/МГ

ДНАТ/МГ

Потужність

250

400

Лампотримач

Е40

Е40

Найменування

FYZD22 250Вт Е40 РКУ�250

FYZD22 400Вт Е40 РКУ�400

ДРЛ

ДРЛ

250

400

Е40

Е40

СВІТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНІ
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автомагістралі, головні та другорядні дороги, естакади, мости, парки,
будівельні і промислові зони, автостоянки, відкриті території.

Область застосування:

OZON
ЖКУ/ГКУ � 70, 100, 150, 250

Світильник вуличний консольний капотного типу для
газорозрядних ламп високого тиску до 250 Вт. Корпус
виготовлено з алюмінієвого сплаву; розсіювач � термостійке
скло, стійке до ультрафіолету; відблискувач � анодований
алюміній, що гарантує ефективний світлорозподіл. Блок
ПРА � в корпусі світильника, вмонтований на нержавіючій
пластині. Доступ до ПРА та лампи здійснюється шляхом
відкриття верхньої частини світильника, яка тримається на
кліпсах з нержавіючої сталі та дозволяє заміну лампи без
зміни положення освітлювального приладу. Зручність
заміни лампи гарантує лампотримач байонетного типу. Між
верхньою кришкою та основою світильника силіконова
прокладка, яка гарантує ступінь пило�, вологозахисту IP65
для блоку ПРА та оптичного блоку і дозволяє обходитись без
періодичного чищення світильника. Універсальний
кронштейн дозволяє два типи монтажу світильника:
консольно (на оголовок), горизонтально (на опору без�
посередньо). Температура навколишнього середовища при
експлуатації від �40 до +40 С. 
Джерела світла: газорозрядні лампи з лампотримачами
типу Е27 і E40: натрієві, металогалогенні лампи потужністю
до 250 Вт, ртутні лампи потужністю до 125 Вт.

Тип

OZON 70 Вт ЖКУ/ГКУ�70

OZON 100 Вт ЖКУ�100

Лампа

ДНАТ/МГ

ДНАТ

Потужність

70

100

Лампотримач

Е27

Е40

Найменування

OZON 150 Вт ЖКУ�150

OZON 250 Вт ЖКУ/ГКУ�250

ДНАТ

ДНАТ/МГ

150

250

Е40

Е40

СВІТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНІ


