
LED прожектори «заливного» світла 

ОПИС  
       LED прожектори  ПС на основі світлодіодних джерел світла загального призначення – сучасна та ефективна заміна 
галогенним прожекторам.  Використовуються для вирішення задач освітлення ділянок територій з нормальним класом пожежної 
безпеки, як всередині приміщень (цехи, виробництва) так і зовні (двори, майданчики, архітектурне освітлення, освітлення 
рекламних носіїв, вивісок та ін.). 
       Якісна електроніка та  над яскраві світлодіоди OSRAM забезпечують тривалий термін служби прожектора без 
необхідності додаткового обслуговування і заміни джерел світла. 
        Прожекторний світильник  доступний у таких модифікаціях: 
- по потужності : 15Вт, 25Вт, 50Вт, 75Вт, 100Вт. 
- по температурі світла: 5000К (холодний білий), 4000К (нейтральний 

 білий) або 3000К (теплий білий). 
                                         МОНТАЖ 
        Кріплення на поверхню стелі, стін та колон,  
а також  на підвісах у приміщенні або під навісом.  
                                          ОПТИКА 

         У якості  розсіювача використовується  матове силікатне скло, 
яке не каламутніє з часом і не дряпається. Можливе виконання з 
загартованого матового силікатного скла. 
                                 ХАРАКТЕРИСТИКА 
Тип діаграми розподілення світлового потоку – Д. 
Клас захисту з електробезпеки - I. 
Клас енергоефективності – А по ДСТУ EN50285. 
Кліматичне виконання УХЛ1поГОСТ15150. 
Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою IP65. 

Відповідають технічним вимогам України щодо 
освітлювального обладнання. 

                        КОНСТРУКЦІЯ 
        Корпус виготовлений з листової сталі, покритий порошковим антикорозійним  цинковмістним ґрунтом та порошковою 
фарбою для зовнішних робіт, сірого кольору. Вологозахищений блок живлення в окремому контейнері та корпус від LUMIPRO 
забезпечують ступінь захисту від атмосферного впливу IР-65 . Прожектори LUMIPRO поєднують в собі компактні розміри, 
високу ефективність енергозбереження та тривалий час експлуатації. 

 

Характеристики Конфігурація 
ПСІ.1-15 ПСІ.1-25 ПСБ.2-50 ПСБ.3-75 ПСБ.4-100 

Напруга живлення ~ 220В, 50 Гц 
Допустиме відхилення, % +15/-20 

Номінальна потужність 
13,5 Вт ± 

5% 
ČÇÆD Вт ± 5% 48 Вт ± 5% ی ى  ± Вт ي

5% 
96 Вт ± 5% 

Струм споживання не більше 0,18 А 0,2 А 0, 28 А 0,42 А 0,56 А 
Світловий потік не менше 1300 Лм 2650 Лм 5200 Лм 7900 Лм 10500 Лм 
Коефіціент потужності 0,65 0,65 0,99 0,99 0,99 
Ефективність не менше 110 Лм/Вт 
Корельована кольорова 
температура, К 

5000, 4000 (3000 та 6000 під замовлення) 

Індекс кольоровисвітлення 82….85 (95 під замовлення) Ra(CRI) 
Коефіціент пульсації світла < 1 % 

Тип розміщення драйверу 
Інтегрований, разом зі  

світлодіодами 
Окремий, у власному контейнері 

Робоча температура 
навколишнього середовища 

+35°С * /-25°С 

Граничні габаритні розміри, мм 180х210х70 ±  1 215х315х90±  1 315х315х90±  1 
Вага 1,7 кг 2,7 кг 3,5 
Середнє напрацювання на 
відмову, не менше 

70 000 годин 

Гамма процентний ресурс 90 000 годин 
Термін служби 15 років 
*- за відсутності прямого сонячного світла 

 



Вуличні LED світильники СВС 

 

ОПИС  
       Вуличні LED світильники  СВС є ефективним рішенням для освітлення майданчиків, доріг різних категорій, а також 
       інших територій. Серія вуличних світильників з широкою лінійкою потужностей, сучасним дизайном, оптимальним 
поєднанням світлотехнічних параметрів та універсальним поворотним кронштейном.  
       Якісна електроніка та  над яскраві світлодіоди OSRAM забезпечують довготривалий термін служби без необхідності 
додаткового обслуговування і заміни джерел світла. 
       Світильник СВС  доступний у таких модифікаціях по потужності : 43Вт, 86Вт, 129Вт. 

КОНСТРУКЦІЯ 
       Корпус модульного типу, виготовлений з листового металу, покритий порошковим антикорозійним  цинковмістним          
ґрунтом та порошковою фарбою для зовнішніх робіт сірого кольору. Вологозахищений блок живлення в окремому контейнері та 
корпус від LUMIPRO забезпечують ступінь захисту від атмосферного впливу IР-65 . 
Малі розміри відсіків дозволяють зменшити кількість конденсату в них 
при добових коливаннях температури. Вуличні світильники 
LUMIPRO поєднують в собі компактні розміри, високу ефективність  
енергозбереження та тривалий час експлуатації.  
 
                                            МОНТАЖ 
       Світильник можна встановлювати як на консольний кронштейн, 
так і на торшерну опору 48-60 мм. Опційно доступне кріплення на стіну. 
 

                                     ОПТИКА 
У якості  розсіювача використовується  матове силікатне скло. 
 

                           ХАРАКТЕРИСТИКА 
       Тип діаграми розподілення світлового потоку – Д. 
       Клас захисту з електробезпеки - I. 
       Клас енергоефективності – А по ДСТУ EN50285. 
       Кліматичне виконання УХЛ1поГОСТ15150. 
       Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою IP65. 

       Відповідають технічним вимогам України  
       щодо освітлювального обладнання. 

 
Характеристики Конфігурація 

СВС.1.1-45 СВС.1.2-90 СВС.1.3-130 
Напруга живлення ~ 220В, 50 Гц 
Допустиме відхилення, % +15/-20 
Номінальна потужність 43 Вт ± 5% Ð6 Вт ± 5% 129 Вт ± 5% 

�  А 0,5 А 0,75 А 0,25 ������ �� ������۶چچک �گژک
Світловий потік не менше 4700 Лм 9 450 Лм 14 300 Лм 
Коефіціент потужності 0,99 0,99 0,99 
Ефективність не менше 110 Лм/Вт 
Корельована кольорова 
температура, К 

5000, 4000 (3000 та 6000 під замовлення) 

Індекс кольоровисветлення 82….85 (95 під замовлення) Ra(CRI) 
Коефіціент пульсації світла < 1 % 
Тип розміщення драйверу Окремий, у власному контейнері 
Робоча температура 
навколишнього середовища 

+35°С /-35°С 

Граничні габаритні розміри, мм 320х430х80 ±  1 320х740х80±  1 320х1060х80±  1 
Вага 3,3 кг 6,5 кг 9,8 кг 
Середнє напрацювання на 
відмову, не менше 

70 000 годин 

Гамма процентний ресурс 90 000 годин 
Термін служби 15 років 

 



Світильники Світлодіодні Промислові СПС.1230 
 

ײ ״ נ �  
Cвітильник промисловий світлодіодний СПС.1230 на основі світлодіодних джерел світла призначений для 

загального освітлення автомайстерень, паркенгів, виробничих, побутових та складських приміщень з високим рівнем 
пилу і вологи. Промислові LED світильники СПС поєднують в собі високу ефективність, енергозбереження, тривалий 
термін експлуатації. Світильники мають економічний вжиток електроенергії, відсутність матеріальних витрат у процесі 
експлуатації. Термін окупності від одного до 1.5 років. Якісна електроніка та  над яскраві світлодіоди OSRAM 
забезпечують тривалий термін служби прожектора без необхідності додаткового обслуговування і заміни джерел світла. 

Світильник  доступний у таких модифікаціях: 
- по потужності : 33Вт, 42Вт, 60Вт, 80Вт, 120Вт. 
- по температурі світла: 5000К (холодний білий), 4000К (нейтральний білий). 
 
                    КОНСТРУКЦІЯ 
Корпус з листового металу покритий порошковою фарбою білого кольору. 

Конструктивне розмежування корпусу і електронного модуля світильника 
забезпечує зручність при обслуговуванні виробу. 
 

                        МОНТАЖ 
Кріплення на поверхню стелі і стін, а також  на підвісах у приміщенні 

або під навісом. У комплект входять настановні пластини та скоби. 
 

                         ОПТИКА 
У якості  розсіювача використовується полістирол 

(можливе виконання зі звичайного або загартованого 
матового силікатного скла) 
 

                ХАРАКТЕРИСТИКА 
Тип діаграми розподілення світлового потоку – Л (напівширока). 
Клас захисту з електробезпеки -  I. 
Кліматичне виконання - УХЛ1 по ГОСТ15150. 
Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою - IP65. 
Відповідають технічним вимогам України 
щодо освітлювального обладнання. 

Характеристики 
Конфігурація 

СПС.1230-33 СРС.1230-42 СРС.1230-60 СРС.1230 -80 СРС.1230 -120 

Напруга живлення ~ 220В, 50 Гц 
Допустиме відхилення, % +15/-20 
Номінальна потужність 33 Вт ± 5% 42 Вт ± 5% 59 Вт ± 5% 80 Вт ± 5% 117 Вт ± 5% 
Струм споживання не більше 0,2 А 0,24 А 0,34 А 0,46 А 0,66 А 
Світловий потік не менше 3600 Лм 4600 Лм 6450 Лм 8800 Лм 12600 Лм 
Коефіціент потужності 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 
Ефективність не менше 110 Лм/Вт 
Корельована кольорова 
температура, К 

5000, 4000 (3000 та 6000 під замовлення) 

Індекс кольоровисвітлення 82….85 (95 під замовлення) Ra(CRI) 
Коефіціент пульсації світла � 
частотою  до 10 кГц 

< 1 % 

Відносна вологість довкілля  35…98 %  (без конденсації вологі) 
Робоча температура 
навколишнього середовища 

+45°С /-10°С * 

Граничні габаритні розміри, мм 1225х235х55 ±  1 
Вага 6,8 кг 
Середнє напрацювання на 
відмову, не менше 

70 000 годин 

Гамма процентний ресурс 90 000 годин 
Термін служби 15 років 

 



        Світильники растрові світлодіодні універсальні СРС.600 
 

ײ ״ נ �  
       Універсальний растровий LED світильник  СРС.600 на основі світлодіодних джерел світла загального 
призначення – ефективна заміна звичайним растровим світильникам.  
       Cвітильник растровий світлодіодний призначений для створення загального освітлення офісних, 
адміністративних, суспільних, учбових і медичних установ. Поєднує в собі високу ефективність, енергозбереження, 
тривалий термін експлуатації, а можливість заміни традиційних ламп за допомогою над яскравих світлодіодів OSRAM  
дозволяє отримати високу безпеку і екологічність. Завдяки економічному вжитку електроенергії та відсутності 
матеріальних витрат у процесі експлуатації представлені світильники досить популярні. Термін окупності від одного до 
1.5 років. 

                       КОНСТРУКЦІЯ 
       Корпус з листового металу покритий порошко- 
вою фарбою білого кольору 
(колір може бути виконаний  під замовлення). 
  

                           МОНТАЖ 
       Офісні світлодіодні світильники Армстронг можуть 
використовуватися як для накладного монтажу, 
так і вбудованого в підвісну стелю у вічко 600х600мм.  
 

                           ОПТИКА 
       У якості  розсіювача використовується полістирол. 
 

                  ХАРАКТЕРИСТИКА 
Тип діаграми розподілення світлового потоку – Л (напівширока). 
Клас захисту з електробезпеки -  I. 
Кліматичне виконання УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.  
Ступень захисту, що забезпечується оболонкою  IP20, IP30. 
Відповідають технічним вимогам України щодо освітлювального обладнання. 

Характеристики Конфігурація 
СРС.600х30

0-25 
СРС.600х20

0-25 
СРС.600х60

0-25 
СРС.600х600 -

33 
СРС.600х600 -

42 
СРС.600х600-

55 

Напруга живлення ~ 220В, 50 Гц 
Допустиме відхилення, % +15/-20 

Номінальна потужність 
25/24,5 Вт ± 5% 25/24,5 Вт ± 5% 25/24,5 Вт ± 5% 33 Вт ± 5% 

 
42 Вт ± 5% 55 Вт ± 5% 

Струм споживання не 
більше 

0,15/0,24А 0,15/0,24А 0,15/0,24А 0,2 А 0,24 А 0,33 А 

Світловий потік не менше 2700 Лм 2700 Лм 2700 Лм 3700 Лм 4750 Лм 6000 Лм 
Коефіціент потужності 0,96/0,6 0,96/0,6 0,96/0,6 0,98 0,99 0,99 
Ефективність не менше 100 Лм/Вт 
Корельована кольорова 
температура, К 

5000, 4000 (3000 та 6000 під замовлення) 

Індекс кольоровисвітлення 82….85 (95 під замовлення) Ra(CRI) 
Коефіціент пульсації світла 
з частотою  до 10 кГц 

< 1 % 

Відносна вологість довкілля  35…98 %  (без конденсації вологі) 
Робоча температура 
навколишнього 
середовища 

+45°С /-10°С  

Граничні габаритні розміри, 
мм 

595х295х47 ±  
1 

595х195х47 ±  
1 

595х595х47 ±  1 

Вага 1,2 кг 1,0 кг 2,5 кг 
Середнє напрацювання на 
відмову, не менше 

70 000 годин 

Гамма процентний ресурс 90 000 годин 
Термін служби 15 років 

 



Світильники растрові світлодіодні універсальні СРС.1200 
 

ײ ״ נ �  
Універсальний растровий LED світильник  СРС.1200 на основі світлодіодних джерел світла загального 

призначення – ефективна заміна звичайним растровим світильникам.  
Cвітильник растровий світлодіодний призначений для створення загального освітлення офісних, 

адміністративних, суспільних, учбових і медичних установ. Поєднує в собі високу ефективність, енергозбереження, 
тривалий термін експлуатації, а можливість заміни традиційних ламп за допомогою над яскравих світлодіодів OSRAM  
дозволяє отримати високу безпеку і екологічність. Завдяки економічному вжитку електроенергії та відсутності 
матеріальних витрат у процесі експлуатації представлені світильники досить популярні. Термін окупності від одного до 
1.5 років. 

                                   КОНСТРУКЦІЯ 
Корпус з листової сталі покритий порошковою фарбою 

білого кольору (колір може бути виконаний  під замовлення).  
                                      МОНТАЖ 
Офісні світлодіодні світильники можуть використовуватися 

для накладного монтажу, вбудованого в підвісну стелю, а також  
на підвісах у приміщенні. 

                                      ОПТИКА 
У якості  розсіювача використовується 

замутнений полістирол. 
                              ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тип діаграми розподілення світлового потоку – Л (напівширока). 
Клас захисту з електробезпеки -  I. 
Кліматичне виконання УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.  
Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою  IP20, IP30. 
Відповідають технічним вимогам України 
щодо освітлювального обладнання. 
 

Характеристики Конфігурація 
СРС.1200х2

00-25 
СРС.1200х2

00-33 
СРС.1200х2

00-42 
СРС.1200х300 -

33 
СРС.1200х300 -

42 
СРС.1200х300-

55 

Напруга живлення ~ 220В, 50 Гц 
Допустиме відхилення, % +15/-20 

Номінальна потужність 
25/24,5 Вт ± 5% 33 Вт ± 5% 

 
42 Вт ± 5% 33 Вт ± 5% 

 
42 Вт ± 5% 55 Вт ± 5% 

Струм споживання не 
більше 

0,15/0,24А 0,2 А 0,24 А 0,2 А 0,24 А 0,33 А 

Світловий потік не менше 2700 Лм 3700 Лм 4750 Лм 3700 Лм 4750 Лм 6000 Лм 
Коефіціент потужності 0,96/0,6 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 
Ефективність не менше 115 Лм/Вт 
Корельована кольорова 
температура, К 

5000, 4000 (3000 та 6000 під замовлення) 

Індекс кольоровисвітлення 82….85 (95 під замовлення) Ra(CRI) 
Коефіціент пульсації світла 
з частотою  до 10 кГц 

< 1 % 

Відносна вологість довкілля  35…98 %  (без конденсації вологі) 
Робоча температура 
навколишнього 
середовища 

+45°С /-10°С  

Граничні габаритні розміри, 
мм 

1195х195х47 ±  1 1195х295х47 ±  1 

Вага 2,5 кг 2,5 кг 3,0 кг 
Середнє напрацювання на 
відмову, не менше 

70 000 годин 

Гамма процентний ресурс 90 000 годин 
Термін служби 15 років 

 



LED світильники для ЖКГ 
 

ײ ״ נ �   
       LED світильники  для ЖКГ на основі світлодіодних джерел світла загального призначення – сучасна та ефективна 
заміна застарілих освітлювальних приладів.  Використовуються для загального світлодіодного освітлення під'їздів житлових 
будинків, освітлення сходових майданчиків, освітлення тамбурів і вестибюлів, освітлення господарських приміщень, підвалів, 
горищ, світлодіодного освітлення коридорів і загальних приміщень в гуртожитках і готелях та інших приміщень з нормальним 
класом пожежної безпеки. 

 Якісна електроніка та  над яскраві світлодіоди OSRAM забезпечують тривалий термін служби прожектора без 
необхідності додаткового обслуговування і заміни джерел світла. 

Світильник для ЖКГ  доступний у таких модифікаціях: 
- по температурі світла: 5000K, 4000К (нейтральний білий) або 3000К (теплий білий) під замовлення. 

                         КОНСТРУКЦІЯ 
       Корпус виготовлений з листового металу, покритий 
порошковою фарбою сірого або білого кольору. 
Пропонується два виконання корпуса:  

«Rotation» - поворотний варіант, має універсальну 
конструкцію та  передбачає прямий монтаж на стелю або стіну, 
або з повортними кронштейнами , що дозволяють змінювати кут нахилу. 

 «Gnome» - світильник поєднує в собі компактні розміри, 
високу ефективність енергозбереження та тривалий час експлуатації. 
В комплект можуть входити спеціальні кріпильні шурупи, 
що ускладнюють несанкціонований демонтаж. 
       Корпус світлодіодного світильника забезпечує його міцність і 
надійність, навіть в разі можливого удару по світильнику.  

                             МОНТАЖ 
       Кріплення на поверхню стелі, стін та колон, а також 
на підвісах у приміщенні або під навісом.  

                             ОПТИКА 
       У якості  розсіювача використовується матовий полістирол. 

                     ХАРАКТЕРИСТИКА 
Тип діаграми розподілення світлового потоку – Д. 
Клас захисту з електробезпеки - I. 
Клас енергоефективності – А по ДСТУ EN50285. 
Кліматичне виконання УХЛ2 по ГОСТ15150. 
Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою IP31. 

Відповідають технічним вимогам України 
щодо освітлювального обладнання. 

 

Характеристики Конфігурація 
LED-R.1-6.1 LED-G.1-6.1 

Напруга живлення ~ 220В, 50 Гц 
Допустиме відхилення, % +15/-20 
Номінальна потужність 4.7 Вт ± 5% 4.7 Вт ± 5% 
Струм споживання не більше 45 мА 45 мА 
Світловий потік не менше 500 Лм 450 Лм 
Ефективність не менше 95 Лм/Вт 
Корельована кольорова температура, К 5000, 4000 (3000 та 6000 під замовлення) 
Індекс кольоровисвітлення 82….85 
Коефіціент пульсації світла < 1 % 
Тип розміщення драйверу Інтегрований, разом зі  світлодіодами 
Робоча температура навколишнього 
середовища 

+45°С  / -25°С 

Граничні габаритні розміри, мм 180х210х70 ±  1 215х315х90±  1 
Вага 0.2 кг 0.2 кг 
Середнє напрацювання на відмову, не менше 70 000 годин 
Гамма процентний ресурс 90 000 годин 
Термін служби 15 років 
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