
Науково-виробниче підприємство «ВТН»



Про підприємство

Науково-виробниче підприємство «ВТН» — український виробник
світлодіодних світильників із повним циклом виробництва, який
включає: лиття деталей із пластмас на сучасних термопласт-автоматах
Arburg, штампування якісних металевих корпусів, монтаж світлодіодів
та виготовлення електронних драйверів власної розробки.

Потужним фундаментом для розвитку LED напрямку став багаторічний
досвід лідерства «ВТН» на ринку виробів автомобільної електроніки. З
1992р. продукція постачається на заводи-виробники генераторів і
автоскладальні заводи України, Білорусі, Болгарії, багато років
постачалась на конвеєри російських заводів-виробників генераторів.



А36 (300х600 мм) 
Світлова ефективність – 137 лм/Вт

А66 (600х600 мм) 
Світлова ефективність – 143 лм/Вт

Стельовий Підвісний

IP20
Магістральне освітленняВбудований (для Армстронг)

Продукція: LED світильники



B12 (145x235 мм)
(для сфери ЖКГ)IP54

В66 (600х600 мм)

B36 (300х600 мм)

Антивандальний захист
Ми навіть переїхали його автомобілем!
Перегляньте відео на нашій сторінці
Facebook

Використовується в під’їздах, альтанках,
як локальне освітлення тощо

Продукція: LED світильники

https://www.facebook.com/695767913899919/videos/2472006466395627


S66 S-Class «LED-панель»
(600х600 мм) 

Перевагою наших LED панелей є світлова
ефективність – 110 лм/Вт (звичайні тонкі
LED панелі мають від 60 до 70 лм/Вт,
найкращі – 90 лм/Вт)

K66 (600х600 мм) 

Автоматичне регулювання рівня
освітленості

IP54

Продукція: LED світильники



SО66 S-Class «LED-панель»
(600х600 мм) 

О66 (600х600 мм) 

Продукція: LED світильники

Інтерфейс 0-10 В

Дистанційне керування світловим потоком



Р66 (600х600 мм) 

Із вбудованою акумуляторною батареєю,
завдяки якій при зникненні напруги 220 В
продовжує працювати від власного
джерела струму

Аварійно-резервне освітлення

Продукція: LED світильники



Може використовуватись у якості
вуличних вивісок

W66 (600х600 мм) 

Для приміщень із високою вологістю
(басейнів, зоомагазинів тощо)

Високий ступінь захисту   IP67

Продукція: LED світильники



600х600 мм300х600 мм

Рамки для накладного монтажу світильників 300х600 мм (296х595 мм) та
600х600 мм (595х595 мм) до стелі або інших поверхонь

Матеріал – сталь зі спеціальним антикорозійним покриттям. Швидке та зручне
встановлення. Перегляньте відеоінструкцію з монтажу на нашому сайті

Продукція: Монтажні рамки

https://vtnled.com/ua/gallery/luminaire-mount


Гарантія та надійність. Термін експлуатації – більше 50 000 годин у відповідності до
стандарту LM-80, 5 років гарантії з дати продажу.

Економія електроенергії. Світлова ефективність більшості моделей продукції, яка
випускається – 140 лм/Вт.

Низькі експлуатаційні витрати. Відсутня необхідність заміни ламп.

Стійкість до перепадів напруги. Всі моделі світильників в діапазоні 175-276 В забезпечують
відповідність заявленим світлотехнічним параметрам, а також гарантовано витримують
довготривалу дію напруги живлення 300 В, напруги 380 В до 1 сек, а також короткотермінові
імпульси більш високої напруги.

Герметичність корпусу. Всі світильники VTN мають герметичну конструкцію та рівень захисту
оптичної частини ІР54, що унеможливлює проникнення всередину пилу та комах, які в
незахищених моделях є першою причиною зниження світлового потоку в процесі експлуатації.

Максимальна повторюваність параметрів світильників у партіях, випущених в різних
періодах: вхідний контроль комплектуючих; біновка кожної партії світлодіодів; серійний
контроль параметрів драйверів.

Переваги світильників VTN



Сертифікація



Будемо раді взаємовигідній співпраці!

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25
21027, Україна

led@vtn.ua

+380 432 46-75-16
+380 432 46-63-29

Наші контакти:

vtnled@vtnled www.vtnled.com

Олександр Кучерук
+380 67 888-55-71

https://www.google.com/maps/place/Vtn/@49.219776,28.427639,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x37e315d07f373e13!8m2!3d49.2196426!4d28.4273976?hl=en-US
mailto:led@vtn.ua
https://join.skype.com/invite/laUoGHqVX3VE
https://www.facebook.com/vtnled
http://www.vtnled.com/
https://wa.me/qr/CPAFYQR72JAKE1
https://wa.me/qr/CPAFYQR72JAKE1
https://t.me/vtnled
https://t.me/vtnled
tel:+380678885571
tel:+380678885571

