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Про підприємство

Візитною карткою компанії є високопродуктивні автоматичні лінії
поверхневого монтажу Philips і Mirae, система автоматичної оптичної
інспекції друкованих плат, використання оригінальних схемотехнічних
рішень, професійний колектив, динамічно зростаючі обсяги
виробництва та висока якість продукції. В якості елементної бази у
виробництві використовуються високоякісні електронні компоненти
провідних світових виробників: STMicroelectronics, NXP, IR, On
Semiconductor, Microchip, AVX, Samsung, Epcos, TDK, OSRAM Opto
Semiconductors та ін.
Науково-виробниче підприємство «ВТН» неодноразово було
переможцем всеукраїнських та регіональних конкурсів, таких як:
«Лідери ХХI сторіччя», «100 кращих товарів України», «Бізнес-еліта
Поділля». Щороку компанія бере активну участь у регіональних та
міжнародних виставках своєї галузі та відзначена відповідними
дипломами.
Основні вимоги до продукції «ВТН» – надійність і відповідність усім
заявленим параметрам. Система менеджменту якості підприємства
при розробці та виробництві виробів електронної техніки та
освітлювального обладнання сертифікована на відповідність вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Світлодіодні світильники
виробництва «ВТН» відповідають вимогам ДСТУ EN 60598-1:2015,
ДСТУ EN 60598-2-2:2016, ДСТУ EN 55015:2015, ДСТУ EN 61547:2016,
ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2015, Технічному
регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання та
Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.
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Зміст
Iíñòàëÿöiéíèé ðîçìið 147õ235 ìì

Iíñòàëÿöiéíèé ðîçìið 600õ600 ìì

B12-0340-H1M

5

А66-2540-BPK

35

B12-0540-C4B

7

А66-3330-B2K

37

B12-0840-B4M

9

А66-3340-B2K

39

В66-3340-H1K

41

А66-3350-B2K

43

Iíñòàëÿöiéíèé ðîçìið 300õ600 ìì
А36-1540-B2O

11

А66-3340-B2E

45

А36-2540-BPO

13

А66-3330-2CK

47

А36-3330-B2O

15

А66-3340-2CK

49

А36-3340-B2O

17

А66-5540-B2K
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А66-5550-B2K
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А36-3350-B2O

19

А66-5540-B2E
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А36-3340-B2I

21
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Íîâi ìîäåëi ñâiòèëüíèêiâ
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57
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D66-3340-B2K
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А36-4950-B2O
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С66-3340-B2K

61
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B12-0340-H1M
Технічні характеристики
Світловий потік

300 лм

Колірна температура

4000 К

Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

не більше 1%

Потужність
Надійний світлодіодний світильник для освітлення під’їздів та інших приміщень
житлово-комунального господарства. Модель світильника має антивандальний
захист та призначена для монтування в загальнодоступних місцях. Завдяки
використанню якісної елементної бази та високопрофесійному підходу до
проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації забезпечує
світловий потік 300 лм.
Низький рівень споживання електроенергії даної моделі дозволяє цілодобову
експлуатацію, адже споживання світильником протягом доби еквівалентне
споживанню звичайного електричного чайника протягом 2 хвилин.
Використання якісних світлодіодів забезпечує потік світла, який повністю
відповідає заявленим параметрам - як по спектральним складовим світла, так і по
стабільності потоку протягом всього строку служби.
Конструкція корпусу дозволяє закріпити світильник до поверхні стелі або стіни
одноразовими гвинтами, що унеможливлює його подальше зняття.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Використання
розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння поверхні під час
експлуатації світильника.

3 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP54
235х145х18 мм

Габаритні розміри
Маса

0,26 кг

Рекомендоване використання: коридори, під’їзди
Антивандальний корпус
Крива сили світла
Матовий розсіювач

Ступінь захисту: IP54
Захист від ураження
електричним струмом: ІІ
Світлова ефективність: 100 лм/Вт

Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Металевий корпус
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B12-0540-C4B
Технічні характеристики
Світловий потік

500 лм

Колірна температура

4000 К

Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

не більше 20%

Потужність
Надійний світлодіодний світильник для освітлення під’їздів та інших приміщень
житлово-комунального господарства. Модель світильника має антивандальний
захист та призначена для монтування в загальнодоступних місцях. Завдяки
використанню якісної елементної бази та високопрофесійному підходу до
проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації забезпечує
світловий потік 500 лм.
Використання якісних світлодіодів забезпечує потік світла, який повністю
відповідає заявленим параметрам - як по спектральним складовим світла, так і по
стабільності потоку протягом всього строку служби.
Конструкція корпусу дозволяє закріпити світильник до поверхні стелі або стіни
одноразовими гвинтами, що унеможливлює його подальше зняття.
Рифлений розсіювач з розширеною діаграмою направленості забезпечує
направлення більшої долі світлового потоку в одному напрямку. Використання
розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння поверхні під час
експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

5 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP54
235х145х18 мм

Габаритні розміри
Маса

0,26 кг

Рекомендоване використання: локальне освітлення, коридори, під’їзди
Антивандальний корпус
Крива сили світла
Призматичний розсіювач

Ступінь захисту: IP54
Захист від ураження
електричним струмом: ІІ
Світлова ефективність: 100 лм/Вт

Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Металевий корпус
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B12-0840-B4M
Технічні характеристики
Світловий потік

800 лм

Колірна температура

4000 К

Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

не більше 20%

Потужність
Надійний світлодіодний світильник для освітлення під’їздів та інших приміщень
житлово-комунального господарства. Модель світильника має антивандальний
захист та призначена для монтування в загальнодоступних місцях. Завдяки
використанню якісної елементної бази та високопрофесійному підходу до
проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації забезпечує
інтенсивний світловий потік 800 лм, що у свою чергу дозволяє освітити навіть
приміщення з великою площею.
Використання якісних світлодіодів забезпечує потік світла, який повністю
відповідає заявленим параметрам - як по спектральним складовим світла, так і по
стабільності потоку протягом всього строку служби.
Конструкція корпусу дозволяє закріпити світильник до поверхні стелі або стіни
одноразовими гвинтами, що унеможливлює його подальше зняття.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Використання
розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння поверхні під час
експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

8 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP54
235х145х18 мм

Габаритні розміри
Маса

0,26 кг

Рекомендоване використання: локальне освітлення, коридори, під’їзди
Антивандальний корпус
Крива сили світла
Матовий розсіювач

Ступінь захисту: IP54
Захист від ураження
електричним струмом: ІІ
Світлова ефективність: 100 лм/Вт

Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Металевий корпус
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A36-1540-B2O
Технічні характеристики
Світловий потік

1500 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з різними типами
поверхонь для монтажу. Завдяки використанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує світловий потік 1500 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

11 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: локальне освітлення, склади, торговельні зали,
коридори
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 136 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A36-2540-BPO
Технічні характеристики
Світловий потік

2500 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з різними типами
поверхонь для монтажу. Завдяки використанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує світловий потік 2500 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 3%

Потужність

18 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: навчальні заклади, лікарні, офіси
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 138 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A36-3330-B2O
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
3000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

не більше 5%

Потужність

23 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: дошкільні навчальні заклади, навчальні заклади,
зони відпочинку, лікарні
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 143 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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Крива сили світла

Ñåðiÿ A36

16

Îñâiòè ñâié ñâiò

A36-3340-B2O
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з різними типами
поверхонь для монтажу. Модель світильника призначена для заміни неефективних та
застарілих офісних світильників із чотирма люмінесцентними лампами потужністю
18Вт кожна. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм, тому при заміні люмінесцентних світильників на
таку ж кількість світлодіодних світильників даної моделі світловий потік збільшується
на 20 - 30%.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

23 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: лікарні, офіси, склади, торговельні зали, цехи,
загальне освітлення, коридори
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 143 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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Металевий корпус
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Крива сили світла

Ñåðiÿ A36

18

Îñâiòè ñâié ñâiò

A36-3350-B2O
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
5000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з різними типами
поверхонь для монтажу. Модель світильника призначена для заміни неефективних та
застарілих офісних світильників із чотирма люмінесцентними лампами потужністю
18Вт кожна. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм, тому при заміні люмінесцентних світильників на
таку ж кількість світлодіодних світильників даної моделі світловий потік збільшується
на 20 - 30%.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

23 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: склади, торговельні зали, цехи, загальне
освітлення, коридори
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 143 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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Крива сили світла

Ñåðiÿ A36

20

Îñâiòè ñâié ñâiò

A36-3340-B2I
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

не більше 5%

Потужність

23 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

рифлена

Світловий потік (ширина)

звужений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: лікарні, офіси, склади, торговельні зали, цехи,
загальне освітлення
Рифлений прозорий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 143 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії

21

Металевий корпус

www.vtnled.com

Крива сили світла

Ñåðiÿ A36
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Îñâiòè ñâié ñâiò

A36-3330-2ÑO
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
3000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 90

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з різними типами
поверхонь для монтажу. Модель світильника призначена для заміни неефективних та
застарілих офісних світильників із чотирма люмінесцентними лампами потужністю
18Вт кожна. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм, тому при заміні люмінесцентних світильників на
таку ж кількість світлодіодних світильників даної моделі світловий потік збільшується
на 20 - 30%.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 3%

Потужність

28 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: дошкільні навчальні заклади, навчальні заклади,
зони відпочинку, лікарні
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 117 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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Ñåðiÿ A36
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Îñâiòè ñâié ñâiò

A36-3340-2ÑO
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 90

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з різними типами
поверхонь для монтажу. Модель світильника призначена для заміни неефективних та
застарілих офісних світильників із чотирма люмінесцентними лампами потужністю
18Вт кожна. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм, тому при заміні люмінесцентних світильників на
таку ж кількість світлодіодних світильників даної моделі світловий потік збільшується
на 20 - 30%.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 3%

Потужність

28 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: навчальні заклади, зони відпочинку, лікарні, офіси,
склади, торговельні зали, цехи, загальне освітлення
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 117 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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Îñâiòè ñâié ñâiò

A36-4940-B2O
Технічні характеристики
Світловий потік

4900 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з різними типами
поверхонь для монтажу. Завдяки використанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує світловий потік 4900 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі понад 3 метри.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

35 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: навчальні заклади, лікарні, офіси, склади,
торговельні зали, цехи, загальне освітлення
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 140 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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Îñâiòè ñâié ñâiò

A36-4950-B2O
Технічні характеристики
Світловий потік

4900 лм
5000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з різними типами
поверхонь для монтажу. Завдяки використанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує світловий потік 4900 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі понад 3 метри.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

35 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: склади, торговельні зали, цехи, загальне освітлення
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 140 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A36-4940-B2I
Технічні характеристики
Світловий потік

4900 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з різними типами
поверхонь для монтажу. Завдяки використанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує світловий потік 4900 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Рифлений прозорий розсіювач зі звуженою діаграмою направленості забезпечує
направлення більшої частки світлового потоку в одному напрямку. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі понад 3 метри.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

35 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

рифлена

Світловий потік (ширина)

звужений

Ступінь захисту

IP20
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: офіси, склади, торговельні зали, цехи, загальне
освітлення
Рифлений прозорий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 140 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії

31

Металевий корпус

www.vtnled.com

Крива сили світла

Ñåðiÿ A36

32

Îñâiòè ñâié ñâiò

B36-4950-H1O
Технічні характеристики
Світловий потік

4900 лм
5000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для приміщень з підвищеною запиленістю та
вологістю. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 4900 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі понад 3 метри.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.

не більше 1%

Потужність

36 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP54
296х595х40 мм

Габаритні розміри

300х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

1,4 кг

Рекомендоване використання: склади, торговельні зали, цехи, загальне
освітлення, коридори
Матовий розсіювач
Три варіанти кріплень:
в Армстронг, стельове, підвісне

Світлова ефективність: 136 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Ступінь захисту: IP54
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A66-2540-BPK
Технічні характеристики
Світловий потік

2500 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з підвісними
стелями типу Армстронг. Завдяки використанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує світловий потік 2500 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 3%

Потужність

18 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: навчальні заклади, лікарні, офіси
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Монтаж у стелю типу Армстронг

Світлова ефективність: 138 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A66-3330-B2K
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
3000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з підвісними
стелями типу Армстронг. Модель світильника призначена для заміни неефективних
та застарілих офісних світильників із чотирма люмінесцентними лампами потужністю
18Вт кожна. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм, тому при заміні люмінесцентних світильників на
таку ж кількість світлодіодних світильників даної моделі світловий потік збільшується
на 20 - 30%.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

23 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: дошкільні навчальні заклади, навчальні заклади,
зони відпочинку, лікарні
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Монтаж у стелю типу Армстронг

Світлова ефективність: 143 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A66-3340-B2K
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з підвісними
стелями типу Армстронг. Модель світильника призначена для заміни неефективних
та застарілих офісних світильників із чотирма люмінесцентними лампами потужністю
18Вт кожна. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм, тому при заміні люмінесцентних світильників на
таку ж кількість світлодіодних світильників даної моделі світловий потік збільшується
на 20 - 30%.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

23 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: навчальні заклади, лікарні, офіси, склади,
торговельні зали, цехи, загальне освітлення, коридори
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Монтаж у стелю типу Армстронг

Світлова ефективність: 143 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії

39

Металевий корпус

www.vtnled.com

Крива сили світла

Ñåðiÿ A66

40

Îñâiòè ñâié ñâiò

B66-3340-H1K
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для приміщень з підвищеною запиленістю та
вологістю. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.

не більше 1%

Потужність

23 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP54
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: склади, торговельні зали, цехи, загальне
освітлення, коридори
Матовий розсіювач

Захист від вологи та пилу

Світлова ефективність: 143 лм/Вт

Термін служби: 40 000 годин

Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Ступінь захисту: IP54
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A66-3350-B2K
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
5000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з підвісними
стелями типу Армстронг. Модель світильника призначена для заміни неефективних
та застарілих офісних світильників із чотирма люмінесцентними лампами потужністю
18Вт кожна. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм, тому при заміні люмінесцентних світильників на
таку ж кількість світлодіодних світильників даної моделі світловий потік збільшується
на 20 - 30%.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

23 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: склади, торговельні зали, цехи, загальне
освітлення, коридори
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Монтаж у стелю типу Армстронг

Світлова ефективність: 143 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A66-3340-B2E
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з підвісними
стелями типу Армстронг. Модель світильника призначена для заміни неефективних
та застарілих офісних світильників із чотирма люмінесцентними лампами потужністю
18Вт кожна. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм, тому при заміні люмінесцентних світильників на
таку ж кількість світлодіодних світильників даної моделі світловий потік збільшується
на 20 - 30%.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Рифлений прозорий розсіювач зі звуженою діаграмою направленості забезпечує
направлення більшої долі світлового потоку в одному напрямку. Використання
розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його поверхні під час
експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

23 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

рифлена

Світловий потік (ширина)

звужений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: лікарні, офіси, склади, торговельні зали, цехи,
загальне освітлення
Рифлений прозорий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Монтаж у стелю типу Армстронг

Світлова ефективність: 143 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A66-3330-2CK
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
3000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 90

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з підвісними
стелями типу Армстронг. Модель світильника призначена для заміни неефективних
та застарілих офісних світильників із чотирма люмінесцентними лампами потужністю
18Вт кожна. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм, тому при заміні люмінесцентних світильників на
таку ж кількість світлодіодних світильників даної моделі світловий потік збільшується
на 20 - 30%.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 3%

Потужність

28 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: дошкільні навчальні заклади, навчальні заклади,
зони відпочинку, лікарні
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Монтаж у стелю типу Армстронг

Світлова ефективність: 117 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A66-3340-2ÑK
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 90

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з підвісними
стелями типу Армстронг. Модель світильника призначена для заміни неефективних
та застарілих офісних світильників із чотирма люмінесцентними лампами потужністю
18Вт кожна. Завдяки використанню якісної елементної бази та високопрофесійному
підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну експлуатації
забезпечує світловий потік 3300 лм, тому при заміні люмінесцентних світильників на
таку ж кількість світлодіодних світильників даної моделі світловий потік збільшується
на 20 - 30%.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 3%

Потужність

28 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: навчальні заклади, зони відпочинку, лікарні, офіси,
склади, торговельні зали
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Монтаж у стелю типу Армстронг

Світлова ефективність: 117 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A66-5540-B2K
Технічні характеристики
Світловий потік

5500 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з підвісними
стелями типу Армстронг. Завдяки використанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує світловий потік 5500 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі понад 3 метри.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

41 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: офіси, склади, торговельні зали, цехи, загальне
освітлення
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Монтаж у стелю типу Армстронг

Світлова ефективність: 134 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A66-5550-B2K
Технічні характеристики
Світловий потік

5500 лм
5000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з підвісними
стелями типу Армстронг. Завдяки використанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує світловий потік 5500 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі понад 3 метри.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

41 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: склади, торговельні зали, цехи, загальне освітлення
Матовий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Монтаж у стелю типу Армстронг

Світлова ефективність: 134 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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A66-5540-B2E
Технічні характеристики
Світловий потік

5500 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень з підвісними
стелями типу Армстронг. Завдяки використанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує світловий потік 5500 лм.
Світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам - як по спектральним складовим
світла, так і по стабільності потоку протягом всього строку служби.
Рифлений прозорий розсіювач зі звуженою діаграмою направленості забезпечує
направлення більшої долі світлового потоку в одному напрямку. Дана модель
світильника рекомендована для освітлення приміщень з висотою стелі понад 3 метри.
Використання розсіювача із якісного матеріалу гарантує відсутність пожовтіння його
поверхні під час експлуатації світильника.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992 від
15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

39 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

рифлена

Світловий потік (ширина)

звужений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: офіси, склади, торговельні зали, цехи, загальне
освітлення
Рифлений прозорий розсіювач
Зручне та швидке підключення
Монтаж у стелю типу Армстронг

Світлова ефективність: 141 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Можливість підключення по два
проводи до кожної лінії
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O66-3340-B2K

Технічні характеристики (при 100% яскравості)

0-10 Â

Світловий потік

3300 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Серія світильників «O» підтримує керування рівнем світлового потоку по інтерфейсу
управління 0-10 В. Завдяки використанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує плавне регулювання світлового потоку від нуля до 3300 лм.
Інтерфейс керування 0-10 В дозволяє використовувати світильник в приміщеннях,
що потребують зміни рівня освітленості або гнучкого зонування території. Керування
здійснюється за допомогою лише 2-х додаткових провідників, які можуть бути підключені
до багатьох екземплярів світильників одночасно, і керувати яскравістю їх всіх. Для
використання інтерфейсу 0-10 В достатньо встановлення відповідного регулятора, або
потенціометра. При відсутності управляючого сигналу світильник працює на номінальній
яскравості. У якості керуючого сигналу може використовуватись ШІМ.
Унікальні схемотехнічні рішення забезпечують плавне регулювання постійного
зглаженого струму через світлодіоди, що, на відміну від інших поширених методів
регулювання, виключає можливість збільшення рівня пульсацій світлового потоку при
регулюванні яскравості світильника.
Якісні світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла.

не більше 5%

Потужність

24 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: навчальні заклади, локальне освітлення, офіси,
цехи, загальне освітлення, коридори
Матовий розсіювач
Монтаж у стелю типу Армстронг

Дистанційне регулювання яскравості.
Можливість групового з’єднання
для групового управління
Світлова ефективність: 137 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу

Зручне та швидке підключення
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D66-3340-B2K

Технічні характеристики (при 100% яскравості)

DALI

Світловий потік

3300 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій
Серія світильників «D» підтримує керування рівнем світлового потоку по протоколу
управління DALI. Завдяки вик ористанню якісної елементної бази та
високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього терміну
експлуатації забезпечує плавне регулювання світлового потоку від нуля до 3300 лм.
Інтерфейс керування DALI дозволяє використовувати світильник в приміщеннях та
будівлях, що потребують зміни рівня освітленості або гнучкого зонування території.
Керування здійснюється за допомогою лише 2-х додаткових провідників, які можуть бути
підключені до багатьох екземплярів світильників одночасно, і керувати їх яскравістю. Із
використанням інтерфейсу DALI можливе адресне керування будь-яким окремим
світильником. При відсутності управляючого сигналу світильник працює на
запрограмованій яскравості, яка виробником встановлена на рівні 100%. Об'єднання у
групи та широкі можливості використання сценаріїв, передбачених протоколом DALI,
дозволяє централізовано керувати освітленням із одного центру керування.
Унікальні схемотехнічні рішення забезпечують плавне регулювання постійного
зглаженого струму через світлодіоди, що, на відміну від інших поширених методів
регулювання, виключає можливість збільшення рівня пульсацій світлового потоку при
регулюванні яскравості світильника.
Якісні світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла.

не більше 5%

Потужність

24 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: навчальні заклади, локальне освітлення, офіси,
цехи, загальне освітлення, коридори
Матовий розсіювач
Монтаж у стелю типу Армстронг

Дистанційне регулювання яскравості.
Можливість групового з’єднання
для групового управління
Світлова ефективність: 137 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу

Зручне та швидке підключення
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C66-3340-B2K
Технічні характеристики
Світловий потік

3300 лм
4000 К

Колірна температура
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)

> 80

Коефіцієнт пульсацій

Надійний світлодіодний світильник для освітлення приміщень, які вимагають дуже
стабільного постійного рівня освітленості протягом усього терміну служби світильника.
Серія світильників «C» має функціонал підтримки номінального світлового потоку
протягом усього терміну експлуатації та компенсацію зміни параметрів при зміні
температури навколишнього середовища. Завдяки використанню якісної елементної
бази та високопрофесійному підходу до проектування, дана модель протягом усього
терміну експлуатації забезпечує світловий потік 3300 лм.
Компенсація старіння світлодіодів реалізована в драйвері у вигляді додаткового
вузла, який підраховує відпрацьований світильником час із моменту випуску та
коригує значення струму, що подається на світлодіоди. Оскільки світлодіодам, як і
іншим освітлювальним елементам властива деградація, в світильниках серії C
створено резерв параметрів та мікроконтролерна система для контролю та
компенсації цих процесів.
Якісні світлодіоди фірми OSRAM Opto Semiconductors забезпечують якісний потік
світла в повній відповідності заявленим параметрам протягом всього строку служби.
Матовий розсіювач забезпечує рівномірне розсіювання світла.
Модифікація драйвера розроблена з урахуванням вимог постанови КМУ №992
від 15 жовтня 2012 р. до світлодіодних світильників, що закуповуються на основі
конкурсних торгів, оголошених державними організаціями.

не більше 5%

Потужність

23 Вт

Напруга

220 В

Зовнішня поверхня скла

гладка

Світловий потік (ширина)

розширений

Ступінь захисту

IP20
595х595х40 мм

Габаритні розміри

600х600 мм

Інсталяційні розміри
Маса

2,5 кг

Рекомендоване використання: навчальні заклади, офіси, локальне освітлення,
зони зі спеціальними вимогами до стабільності світлового потоку
Матовий розсіювач
Висока точність підтримки
параметрів

Світлова ефективність: 143 лм/Вт
Термін служби: 40 000 годин
Гарантійний термін експлуатації
на всі моделі світильників: 5 років
з дати продажу
Зручне та швидке підключення
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Ступені захисту IP
На світлодіодних світильниках «ВТН» присутнє маркування з початковими
літерами «IP». Це позначення є досить важливим і вказує на ступінь захисту від
впливу зовнішніх факторів.
Класифікація та маркування ступеня захисту IP проводиться за міжнародною
системою – англ. Ingress Protection Rating. Кодування IP або код захисту оболонки –
система класифікації ступенів захисту оболонки електрообладнання від проникнення
твердих предметів, пилу і води відповідно до міжнародних стандартів EN 60529 (ГОСТ
14254-96). Підтверджується ступінь захисту випробуваннями у відповідних
акредитованих лабораторіях.
Маркування світильників проводиться кодом із літер «IP» і наступних за ними 2-х
цифр. Код має формат запису IPXX, де на позиціях X розташовуються цифри, або
символ X, якщо ступінь не визначено.
1-а цифра показує рівень захисту корпусу від проникнення твердих частинок і
пилу, у значеннях від 0 до 6, де 6 – максимальний ступінь захисту. Крім того цифри від
4 до 6 позначають неможливість дістатися до небезпечних вузлів пристрою тонким
дротом.
2-а цифра показує рівень захисту корпусу від проникнення води та вологи, у
діапазоні від 0 до 9, де 9 – максимальний ступінь захисту.
Світлодіодні світильники виробництва «ВТН» мають ступінь захисту IP20, що
відповідно підходять для освітлення офісів, навчальних закладів, торговельних залів
тощо та IP54 для освітлення виробничих приміщень з підвищеним вмістом пилу і
вологи, цехів харчової промисловості, під навісами тощо.
При виборі освітлювального приладу та визначенні місця його розташування
вкрай важливо забезпечити відповідність ступеня захисту цього приладу умовам, в
яких він буде експлуатуватися.

Захист від проникнення твердих
предметів і пилу
Перший
символ
після IP
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Другий
символ
після IP

Опис

0

захист відсутній

0

захист відсутній

1

захист від проникнення твердих
тіл, розмір яких перевищує
50,0 мм (контакт з рукою)

1

захист від вертикальних бризок
води

2

захист від проникнення твердих
тіл, розмір яких перевищує
12,5 мм (контакт з пальцями руки)

2

захист від бризок води, що
потрапляють під кутом до 15º від
вертикалі

3

захист від проникнення твердих
часток або предметів, розмір
яких перевищує 2,5 мм

3

захист від бризок води, що
потрапляють під кутом до 60º від
вертикалі

4

захист від проникнення твердих
часток або предметів, розмір
яких перевищує 1,0 мм

4

захист від бризок води у всіх
напрямках

5

захист від проникнення пилу

5

захист від помірних струменів
води у всіх напрямках

6

повний захист від сильних
струменів та бризок води
у всіх напрямках

7

захист від короткочастного
повного занурення у воду

8

захист від тривалого занурення
у воду

9

захист від дії води високої
температури

6
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Опис

Захист від проникнення води

повний захист від проникнення
пилу
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Розшифровка кодування світильників

Переваги світильників НВП «ВТН»

Найменування моделі світильника містить наступні позначення для кодування його
характеристик та параметрів:
8 9 10
22 0 – 23

1 2
3 4 5 6 7
A 66 – 33 40 – B 2 K
№
п/п

1

2

3
4

5

6

Характеристика

Код характеристики

Номінальне значення
(інтервал допусків)

A

IP20

Серія світильників

Інсталяційний розмір

Світловий потік
Колірна температура

B

IP54

C

Висока точність підтримки параметрів

D

Протокол DALI

O

Інтерфейс 0-10 В

12

145 х 235 мм

36

300 х 600 мм

66

600 х 600 мм

Дві перші цифри числового значення світлового потоку світильника в люменах за зразком:
33

3300 лм ± 10%

Дві перші цифри числового значення колірної температури світильника в Кельвінах за зразком:

Коефіцієнт потужності

40

4000 К ± 10%

А

не менше 0,95

4

не менше 0,94

3

не менше 0,93

2

не менше 0,92

1

не менше 0,91

В

не менше 0,90

С

не менше 0,80

Н

не нормується

CRI > 80

CRI > 90

Коефіцієнт пульсацій світлового потоку

1

A

не більше 1%

O

B

не більше 2%

P

C

не більше 3%

T

E

не більше 4%

2

H

не більше 5%

3

K

не більше 10%

4

M

не більше 20%

5

X

не нормується

Коефіцієнт пульсацій
світлового потоку,
індекс кольоропередачі
(CRI)

Зовнішня
поверхня
розсіювача

Світловий
потік

Рифлений

Гладка

Розширений

Рифлений

Рифлена

Звужений

О

Матовий

Гладка

Розширений

X

Напівматовий

Гладка

Розширений

Тип кріплення
Армстронг
7

Тип кріплення,
тип розсіювача,
ширина світлового потоку

Стельовий

Підвісний

А

В

С

Е

Н

І

К

М
T

P
8

Напруга мережі змінного
струму

9

Клас захисту

10

Потужність споживання

65

Тип розсіювача

22

175-265 В, 50/60 Гц

12

108-132 В, 60 Гц

0

І

2

ІІ

Числове значення потужності споживання світильника у Ватах за зразком:
23
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23 Вт ± 10%

Економія електроенергії:
С в і т л о в а е ф е к т и в н і с т ь б і л ь ш о с т і м о д е л е й с в і т и л ь н и к і в бл и з ь к о 1 4 0 л м / В т.
Споживання електроенергії світлодіодними світильниками серій А36, B36, А66, B66 складає менше
35% від споживання найбільш популярними люмінесцентними світильниками при еквівалентному
потоці світла. При порівнянні з найкращими лампами розжарення споживання світильників НВП
«ВТН» складає менше 12% при еквівалентному потоці світла.
Низькі експлуатаційні витрати:
Світлодіодні світильники НВП «ВТН» не потребують витрат на догляд, таких як регулярна заміна
ламп.
Відсутність мерехтіння світла:
Світильники мають рівномірний потік світла та не втомлюють зір.
Високий коефіцієнт кольоропередачі:
За рахунок високого коефіцієнту кольоропередачі спектр світильників близький до спектру
природнього, що позитивно впливає на емоційний стан. Забезпечується правильна передача
відтінків кольору, що особливо важливо для відділів продажу одягу, меблів, дизайнерських офісів,
художніх студій тощо.
Відсутність жорсткої ультрафіолетової складової:
У світлодіодних світильників відсутня жорстка ультрафіолетова складова в спектрі світла, яка є в
люмінесцентних світильниках. Це забезпечує відсутність вигорання фарби та пластикових
предметів (ефекту старіння, коли вони швидко жовтіють та виглядають як старі).
Відсутність ртуті:
На відміну від світильників з люмінесцентними лампами, світлодіодні світильники не містять
шкідливої речовини — ртуті, яка відноситься до 1 класу небезпеки, тому не потребують додаткових
витрат на утилізацію.
Стійкість до перепадів напруги:
Світлодіодні світильники НВП «ВТН» стійкі до перепадів напруги мережі. Всі моделі світильників в
діапазоні 175-265 В забезпечують відповідність заявленим світлотехнічним параметрам, а також
гарантовано витримують довготривалу дію напруги живлення 275 В, та короткотермінові імпульси
вищої напруги згідно вимог ТУ.
Максимальна повторюваність параметрів світильників у партіях, випущених в різних періодах:
Вхідний контроль комплектуючих; контроль відтінку кольору та біну кожної партії світильників;
контроль параметрів драйверів на етапі виготовлення для забезпечення максимальної
відповідності параметрам конкретного біну світлодіодів; перевірка на електричну міцність;
випробування світильників та контроль параметрів драйверів на максимальних значеннях робочої
температури протягом тривалого часу; вихідний контроль готових виробів.
Великий термін експлуатації:
Рівень потоку світла світлодіодів OSRAM відповідає стандарту LM-80. Термін експлуатації
світлодіодів у декілька разів перевищує термін служби люмінесцентних ламп.
Гарантія та надійність:
Світлодіодні світильники виробництва «ВТН» відповідають вимогам ТУ У 27.4-13317508-012:2014,
мають надійну конструкцію та зручні при електромонтажі. Підприємство «ВТН» понад 25 років
займає лідируючі позиції на ринку автомобільної електроніки в Україні, поставляє свої вироби на
конвеєри автомобільних заводів різних країн та на заводи по виробництву автомобільних
генераторів. Рівень високих вимог на виробництві розповсюджується також і для нового виду
продукції – світлодіодних світильників. На всі світлодіодні світильники гарантійний термін
експлуатації складає 5 років з дати продажу.
Сертифікація:
Світлодіодні світильники серії B12, А36, B36, A66, B66 відповідають вимогам ДСТУ EN 605981:2015, ДСТУ EN 60598-2-2:2016, ДСТУ EN 55015:2015, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 61000-32:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2015, Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного
обладнання та Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.
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Нотатки

Контакти
Розташування підприємства

Геолокація

Науково-виробниче підприємство «ВТН»
вул. 600-річчя, 25, м. Вінниця, 21027, Україна
Тел./факс: +380 432 46-75-16
Тел.: +380 432 46-63-29
Відділ продажу:
+380 67 888-55-71, +380 50 777-31-73,
led@vtn.ua
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матовий Армстронг 20 18 низька

навчальні заклади, лікарні,
офіси

B12-0540-C4B 147*235 500

4000

> 80

< 20

рифлений

до стелі,
до стіни

54 5 низька

локальне освітлення, коридори,
під'їзди

А66-3330-B2K 600*600 3300 3000

> 80

<5

матовий Армстронг 20 23 низька

дошкільні навчальні заклади,
навчальні заклади, зони
відпочинку, лікарні

B12-0840-B4M 147*235 800

4000

> 80

< 20 матовий

до стелі,
до стіни

54 8 низька

локальне освітлення, коридори,
під'їзди

А66-3340-B2K 600*600 3300 4000

> 80

<5

навчальні заклади, лікарні,
склади, торговельні зали,
матовий Армстронг 20 23 висока офіси,
цехи, загальне освітлення,
коридори

А36-1540-B2O 300*600 1500 4000

> 80

<5

матовий

Армстронг,
до стелі, 20 11 низька
на підвіс

локальне освітлення, склади,
торговельні зали, коридори

В66-3340-H1K 600*600 3300 4000

> 80

<1

під
склади, торговельні зали, цехи,
матовий Армстронг 54 23 замовзагальне освітлення, коридори
лення

А36-2540-BPO 300*600 2500 4000

> 80

<3

матовий

Армстронг,
до стелі, 20 18 низька
на підвіс

навчальні заклади, лікарні,
офіси

А66-3350-B2K 600*600 3300 5000

> 80

<5

матовий Армстронг 20 23 низька

склади, торговельні зали, цехи,
загальне освітлення, коридори

А36-3330-B2O 300*600 3300 3000

> 80

<5

матовий

Армстронг,
до стелі, 20 23 низька
на підвіс

дошкільні навчальні заклади,
навчальні заклади, зони
відпочинку, лікарні

А66-3340-B2E 600*600 3300 4000

> 80

<5

рифлеАрмстронг 20 23 низька
ний

лікарні, офіси, склади,
торговельні зали, цехи,
загальне освітлення

А36-3340-B2O 300*600 3300 4000

> 80

<5

матовий

Армстронг,
лікарні, офіси, склади,
до стелі, 20 23 висока
торговельні зали, цехи,
на підвіс
загальне освітлення, коридори

А66-3330-2CK 600*600 3300 3000

> 90

<3

матовий Армстронг 20 28 низька

дошкільні навчальні заклади,
навчальні заклади, зони
відпочинку, лікарні

А36-3350-B2O 300*600 3300 5000

> 80

<5

матовий

Армстронг,
склади, торговельні зали, цехи,
до стелі, 20 23 низька
загальне освітлення, коридори
на підвіс

А66-3340-2CK 600*600 3300 4000

> 90

<3

матовий Армстронг 20 28 низька

навчальні заклади, зони
відпочинку, лікарні, офіси,
склади, торговельні зали

А36-3340-B2I 300*600 3300 4000

> 80

<5

рифлений

Армстронг,
до стелі, 20 23 низька
на підвіс

лікарні, офіси, склади,
торговельні зали, цехи,
загальне освітлення

А66-5540-B2K 600*600 5500 4000

> 80

<5

матовий Армстронг 20 41 висока

офіси, склади, торговельні
зали, цехи, загальне освітлення

А36-3330-2CO 300*600 3300 3000

> 90

<3

матовий

Армстронг,
до стелі, 20 28 низька
на підвіс

дошкільні навчальні заклади,
навчальні заклади, зони
відпочинку, лікарні

А66-5550-B2K 600*600 5500 5000

> 80

<5

матовий Армстронг 20 41 низька

склади, торговельні зали, цехи,
загальне освітлення

А36-3340-2CO 300*600 3300 4000

> 90

<3

матовий

навчальні заклади, зони
Армстронг,
відпочинку, лікарні, офіси,
до стелі, 20 28 низька склади,
торговельні зали, цехи,
на підвіс
загальне освітлення

А66-5540-B2E 600*600 5500 4000

> 80

<5

офіси, склади, торговельні
рифлеАрмстронг 20 39 низька
зали, цехи, загальне освітлення
ний

А36-4940-B2O 300*600 4900 4000

> 80

<5

матовий

Армстронг,
навчальні заклади, лікарні,
офіси, склади, торговельні
до стелі, 20 35 висока
зали, цехи, загальне освітлення
на підвіс

А36-4950-B2O 300*600 4900 5000

> 80

<5

матовий

Армстронг,
склади, торговельні зали, цехи,
до стелі, 20 35 низька
загальне освітлення
на підвіс

<5

рифлений

Армстронг,
офіси, склади, торговельні
до стелі, 20 35 низька
зали, цехи, загальне освітлення
на підвіс

матовий

під
Армстронг,
склади, торговельні зали, цехи,
до стелі, 54 36 замовзагальне освітлення, коридори
лення
на підвіс

В36-4950-H1O 300*600 4900 5000
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> 80

> 80

<1
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Серійність

<3

IP
Потужність (Вт)

> 80

Кріплення

Коефіцієнт
пульсацій (%)

А66-2540-BPK 600*600 2500 4000

Розсіювач

CRI (Ra)

коридори, під'їзди

А36-4940-B2I 300*600 4900 4000

Колірна
температура (К)

54 3 низька

Світловий
потік (лм)

Кріплення
до стелі,
до стіни

Інсталяційний
розмір (мм)

Розсіювач
матовий

Рекомендоване
використання

Модель

Коефіцієнт
пульсацій (%)
<1

Серійність

CRI (Ra)
> 80

IP
Потужність (Вт)

Колірна
температура (К)
4000

Інсталяційний
розмір (мм)

B12-0340-H1M 147*235 300

Модель

Світловий
потік (лм)

Таблиця моделей

Рекомендоване
використання

Нові моделі світильників
Модель

Інсталяційний
розмір (мм)

Світловий
потік (лм)

Функціональні особливості

O66-3340-B2K

600*600

3300

керування рівнем світлового потоку по інтерфейсу 0-10 В

D66-3340-B2K

600*600

3300

керування рівнем світлового потоку по протоколу DALI
в інших моделях керування колірною температурою по протоколу DALI

C66-3340-B2K

600*600

3300

підвищена точність підтримання рівня світлового потоку в усьому
діапазоні робочих температур та протягом всього терміну служби
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Науково-виробниче підприємство «ВТН»
вул. 600-річчя, 25, м. Вінниця, 21027, Україна
Тел./факс: +380 432 46-75-16; +380 432 46-63-29
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