


«ЛЮМЕН» — ЛІДЕР 

УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ СВІТИЛЬНИКІВ

Броварський світлотехнічний завод «Люмен», що вхо-
дить до складу Групи компаній «Елотек», є лідером ук-
раїнського виробництва люмінесцентних світильників
промислового та офісного призначення. 

Сьогодні Броварський світлотехнічний завод
«Люмен» це:

10-річний досвід виробництва люмінесцентних
світильників
Сучасні технології виробництва
Замкнутий цикл виробництва (інструментальне
виробництво, лінія порошкового фарбування, лінії
екструзії, лінії профілювання металу)
Сертифікована система управління якістю
Контроль на всіх етапах виробництва
Спеціалісти високого рівня конструкторського бюро,
випробувальної лабораторії, відділу контролю якості 
Широкий асортимент продукції 
Орієнтованість на потреби споживача
Оперативність виконання замовлень

Світильники торговельної марки «Люмен» це:

Сучасний дизайн
Надійність. Світильники виробляються з високо-
якісних матеріалів (сталь, оптичний полістирол, ABS
пластик, анодований алюміній), комплектуючих від
світових лідерів галузі
Доступність по ціні та наявності
Простота в монтажі та експлуатації
Відповідність державним стандартам та норматив-
ним документам України
Гарантована якість, підтверджена сертифікатами
якості України, Росії, Білорусі та Польщі

Фотографії продукції можуть не відповідати зовнішньому вигляду базових моделей. Світильники комплектуються лампами лише на замовлення.
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БРОВАРСЬКИЙ СВІТЛОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД

СВІТИЛЬНИК ВОЛОГОЗАХИЩЕНИЙ

Ступінь захисту — ІР65

ЛПП «СІГМА»

Стельовий світильник з полегшеною конструкцією

для приміщень з підвищеною вологістю та пилом.

Корпус світильника виготовлений із термостійкого

ABS-пластика. Розсіювач виготовляється із полікар-

бонату (РС) або оптичного полістиролу (PS). Світильник

комплектується електромагнітним або електрон-

ним ПРА. За потребою може комплектуватися аку-

муляторним комплектом аварійного освітлення на

1,5-3 години. 

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані
Світильники з однією лампою Світильники з двома лампами

ЛПП 01У-18-001 ЛПП 01У-36-001 ЛПП 01У-58-001 ЛПП 01У-2×18-001 ЛПП 01У-2×36-002 ЛПП 01У-2×58-001

Номінальна потужність, Вт 18 36 58 2×18 2×36 2×58

ККД, %, не менше 55 55 55 60 60 60

Габаритні розміри, 
А×В×С, не більше

660×86×90 1270×86×90 1570×86×90 660×136×90 1290×170×115 1570×136×90

Установчі розміри, D 450 660 900 450 660 900

Вага, кг, не більше 1,5 2,1 3,0 1,9 3,6 4,9

Термін служби, роки, не менше 8 8 8 8 8 8

Сфера 

застосування:
Промислові, господарські,

кухонні приміщення,

пральні, лікарні,

автомийки, душові та інші

приміщення з високим

рівнем вологості.

Крім ЛПП 01У-2×36-002
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ЛЮМЕН

ЛВО 02У�4 18�002 «АЛЬФА»

СВІТИЛЬНИК РАСТРОВИЙ ВБУДОВАНИЙ 

Ступінь захисту — ІР20 

Класичний растровий світильник для підвісних стель

типу «Армстронг» та стель із гіпсокартону. Цільноме-

талічний корпус виготовлений із листової сталі, по-

критої білою порошковою емаллю. Растрова решітка

виконана із дзеркального алюмінію високого ступеня

очищення. Світильник комплектується електромагніт-

ним або електронним ПРА. За потребою може ком-

плектуватись акумуляторним комплектом аварійного

освітлення на 1,5-3 години.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані ЛВО 02У-4×18-002

Номінальна потужність, Вт 4×18

ККД, %, не менше 55

Габаритні розміри, А×В×С,  не більше 625×595×78

Вага, кг, не більше 4

Термін служби, роки, не менше 10

Сфера 

застосування:
офісні приміщення, 

гіпер- та супермаркети,

виробничі приміщення з

нормальними умовами

середовища та ін.
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БРОВАРСЬКИЙ СВІТЛОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД

СВІТИЛЬНИК РАСТРОВИЙ НАКЛАДНИЙ 

Ступінь захисту — ІР20

ЛПО 13У�4 18�002 «БЕТА»

Класичний растровий накладний світильник, який

кріпиться на поверхню стелі. Цільнометалічний зва-

рений корпус виготовлений із листової сталі, покри-

тої білою порошковою емаллю. Растрова решітка

виконана із дзеркального алюмінію високого ступе-

ня очищення (1100 згідно EN 1396-1996). Решітка

встановлюється в корпус прихованими пружинами.

Світильник комплектується електромагнітним або

електронним ПРА. За потребою може комплектува-

тись акумуляторним комплектом аварійного освітлен-

ня на 1,5-3 години.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані ЛПО 13У-4×18-002

Номінальна потужність, Вт 4×18

ККД, %, не менше 55

Габаритні розміри, А×В×С,  не більше 616×616×90

Установчі розміри, D×E,  не більше 450×300

Вага, кг, не більше 4,3

Термін служби, роки, не менше 10

Сфера 

застосування:
офісні приміщення, 

гіпер- та супермаркети,

виробничі приміщення 

з нормальними умовами

середовища та ін.
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ЛЮМЕН

ЛПО 11У�18(36, 58)�212

СВІТИЛЬНИК З РОЗСІЮВАЧЕМ 

Ступінь захисту — ІР20 

Стельовий світильник з розсіювачем для внутрішнього

освітлення. Встановлюється індивідуально або компо-

нується у світлову лінію. Світильник складається зі ста-

левої основи, яка покрита білою порошковою емаллю,

розсіювача, виготовленого методом екструзії з високо-

якісного оптичного полістиролу (PS), двох пластмасо-

вих боковин. Розсіювач може бути матовим або прозо-

рим. Світильник комплектується електромагнітним

або електронним ПРА.

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані ЛПО 11У-18-212 ЛПО 11У-36-212 ЛПО 11У-58-212

Номінальна потужність, Вт 18 36 58

ККД, %, не менше 55 55 55

Габаритні розміри, А×В×С, 
не більше

638×42×75 1248×42×75 1548×42×75

Установчі розміри, D 450 600 820

Вага, кг, не більше 1,1 1,5 2,6

Термін служби, роки, не менше 10 10 10

Сфера 

застосування:
навчальні заклади,

промислові і торгові

приміщення, лікувальні

установи тощо.
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БРОВАРСЬКИЙ СВІТЛОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД

СВІТИЛЬНИК З РОЗСІЮВАЧЕМ 

Ступінь захисту — ІР40

ЛПО 15�2 18(36, 58) «ГАММА�ЛЮКС»

Стельовий світильник з розсіювачем для внутрішнього
освітлення. Корпус з металу, пофарбованого білою фар-
бою методом порошкового напилювання. Розсіювач
матовий або прозорий із кристалічного полістиролу з
ультрафіолетовою стабілізацією. Задня стінка світиль-
ника виконана у вигляді рефлектора, що дозволяє ство-
рити спрямований об’ємний потік світла, який на 30 %
вище у порівнянні з аналогічними світильниками. Сві-
тильник має ступінь захисту ІР40, що дозволяє застосо-
вувати 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 2×18 2×36 2×58

ККД, %, не менше 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

Термін служби, роки, не менше 10 10 10

Сфера 

застосування:
адміністративні

приміщення, приміщення

для розваг та відпочинку,

навчальні та лікувальні

заклади, промислові 

та торгові приміщення

тощо.
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ЛЮМЕН

ЛПО «ОРЕОЛ», «ДУЕТ» ТА «ГАММА»

СВІТИЛЬНИК З РОЗСІЮВАЧЕМ 

Ступінь захисту «ОРЕОЛ» та «ДУЕТ» — ІР20

Ступінь захисту «ГАММА» — ІР40 

Стельовий світильник з розсіювачем для внутрішнього

освітлення. Світильник складається зі сталевої основи, ма-

тового або прозорого розсіювача, виготовленого методом

екструзії з високоякісного оптичного полістиролу (PS), двох

пластмасових боковин. Світильник комплектується елек-

тромагнітним або електронним ПРА. По бажанню замовни-

ка при застосуванні групової компенсації реактивної по-

тужності може виготовлятися з некомпенсованою схемою. 

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані
Світильник двохламповий Світильник чотирьохламповий ЛПО 09У-2×

×36(40)-016

«Ореол-16»

ЛПБ 59-2×
×18-006

«Дует-6»

ЛПО 09У-2×
×18-022

«Ореол-22»

ЛПО 09У-2×
×36-020

«Ореол-20»Гамма-2×18 Гамма-2×36 Гамма-4×18 Гамма-4×36

Номінальна потужність, Вт 2×18 2×36 4×18 4×36 2×36(40) 2×18(20) 2×18 2×36

ККД, %, не менше 50 50 50 50 50 55 50 50

Габаритні розміри, 
А×В×С, не більше

620×141×66 1230×141×66 620×291×66 1230×291×66 1250×170×72 640×170×72 620×152×60 1230×152×60

Установчі розміри, D(×Е) 450 600 200×450 200×600 600 450 450 600

Вага, кг, не більше 2,0 3,2 3,7 7,0 3,5 2,0 1,2 2,3

Термін служби, роки, не менше 10 10 10 10 10 6 10 10

Сфера 

застосування:
промислові і торгові

приміщення, лікувальні 

і навчальні заклади,

адміністративні

приміщення 

та приміщення для 

розваг і відпочинку.
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БРОВАРСЬКИЙ СВІТЛОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД

ОПРОМІНЮВАЧ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ

БАКТЕРИЦИДНИЙ 

Ступінь захисту — ІР20

ББО 01�30�001, ББО 01�2 30�001

Стельовий відкритий світильник без відбивача і роз-
сіювача для внутрішнього використання. Має одно-
лампове та дволампове 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 при-
значення України і дозволено для застосуван-
ня в медичній практиці.

Технічні дані ББО 01-30-001 ББО 01-2×30-001

Номінальна потужність, Вт 30 2×30

ККД, %, не менше 75 75

Габаритні розміри, А×В×С, не більше 924×52×82 944×62×144

Установчі розміри, D 600 600

Вага, кг, не більше 1,5 2,6

Термін служби, роки, не менше 10 10

Сфера 

застосування:
лікувально-профілактичні

та навчальні заклади,

промислові, торговельні

приміщення та інші 

місця масового

перебування людей.
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ЛЮМЕН

ЛСО 12�2 36(58)�001

МАГІСТРАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ 

Ступінь захисту — ІР20 

Економічна та функціональна магістральна система

освітлення призначена для створення неперервних світ-

лових ліній зі стандартних модулів. Електричні модулі

з’єднуються один з одним за допомогою окремих пере-

хідних елементів. Світильник комплектується необхідни-

ми елементами підвісу і монтажу, довжина підвісу — на

вимогу замовника. Світильник призначений для підвісу

на тросах, ланцюгах або стрижнях. Світильник комплек-

тується електромагнітним або електронним ПРА. За по-

требою може комплектуватися акумуляторним комплек-

том аварійного освітлення на 1,5-3 години роботи. 

Тип лампи: T8, G13.

Технічні дані ЛСО 12-2×36-001 ЛСО 12-2×58-001

Номінальна потужність, Вт 2×36 2×58

ККД, %, не менше 75 75

Габаритні розміри, А×В×С, не більше 1232×155×150 1532×155×150

Установчі розміри, D 872 1172

Вага, кг, не більше 4,5 6,0

Термін служби, роки, не менше 10 10

Сфера 

застосування:
магазини, супермаркети,

виробничі приміщення 

з нормальними умовами

середовища тощо.
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БРОВАРСЬКИЙ СВІТЛОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД

СВІТИЛЬНИК БЕЗ РОЗСІЮВАЧА (БАЛКА) 

Ступінь захисту — ІР20

ЛПО 11У�18(36, 58)�214

Стельовий відкритий світильник без відбивача для

внутрішнього освітлення. Встановлюється індивідуаль-

но або компонується у світлову лінію. Має однолампо-

ве та дволампове виконання. Корпус та відбивачі (що

можуть бути замовлені окремо) виготовляються зі

сталі, яка фарбується білою порошковою емаллю.

Світильник комплектується електромагнітним або

електронним пускорегулючим апаратом. Перший клас

захисту від враження електричним струмом.

Тип лампи: T8, G13.

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

Номінальна потужність, Вт 18 36 58

ККД, %, не менше 75 75 75

Габаритні розміри (базові
моделі), А×В×С, не більше

620×46×95 1230×46×95 1530×46×95

Установчі розміри, D 450 900 900

Вага, кг, не більше 1,8 2,5 3,4

Термін служби, роки, не менше 10 10 10

Сфера 

застосування:
магазини, супермаркети,

виробничі приміщення 

з нормальними умовами

середовища тощо. 

Для освітлення окремих

об’єктів у вертикальній 

та горизонтальній

площинах — шкільних

дошок, картин, 

експозицій.




