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Про підприємство

2vtnled.comvtnled.com

Високопродуктивні автоматичні лінії поверхневого монтажу Philips і Mirae, 
термопластавтомати Arburg, професійна команда, високоякісна продукція – ось 
візитна картка ВТН. В якості елементної бази у виробництві використовуються 
високоякісні електронні компоненти провідних світових виробників 
STMicroelectronics, NXP, TI, ON Semiconductor, Microchip, AVX, Samsung 
Electronics, TDK, OSRAM Opto Semiconductors та ін. 

Компанія постійно працює над підвищенням рівня автоматизації 
технологічних процесів, що дає змогу максимально скоротити час виконання 
замовлень, зменшити собівартість та знизити ціну виробів. З кожним роком 
розширюється асортимент продукції. В 2020 році освоєно нові моделі 
світильників з адаптивним світловим потоком, а на початку 2021 року – кілька 
моделей аварійно-резервного освітлення. 

НВП «ВТН» неодноразово було переможцем всеукраїнських та регіональних 
конкурсів, таких як: «Лідери ХХI сторіччя», «100 кращих товарів України», 
«Бізнес-еліта Поділля».

Основні вимоги до продукції ВТН – надійність і відповідність усім заявленим 
параметрам. Система менеджменту якості підприємства сертифікована на 
відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

НВП «ВТН» – підприємство із повним циклом виробництва світлодіодних 
світильників, яке включає виготовлення електронних драйверів, монтаж 
світлодіодів, штампування якісних металевих корпусів, лиття деталей із 
пластмас .  При виробництві  св ітильників задіяні  автоматичні  та 
напівавтоматичні станки, стенди та спеціальне тестове обладнання, що 
забезпечує високу стабільність та повторюваність параметрів продукції.

Надійним фундаментом для розвитку напрямку LED став 28-річний досвід 
лідерства на ринку автомобільної електроніки. З 1992 р. автомобільна продукція 
підприємства постачається на заводи-виробники генераторів і автоскладальні 
заводи України, Білорусі, Болгарії, багато років постачалась на конвеєри 
російських заводів-виробників генераторів. 

Îñâiòè ñâié ñâiò
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B12-0330-X1M
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Світловий потік 300 лм

Колірна температура 3000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 1%

Потужність 3 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Розміри 145x235x18 мм

Маса 0,25 кг

Технічні характеристики

Термін служби: 50 000 годин

Антивандальний корпус

Захист від пилу та комах 

Клас захисту від ураження 
електричним струмом: ІІ

Габаритне креслення

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

6
4 отв.

235

220

14
5

13
0

18

5 років гарантії

Світлодіодний світильник з антивандальним 
захистом. Конструкція корпусу дозволяє 
закріпити світильник до поверхні стелі          
або стіни одноразовими гвинтами, що 
унеможливлює його демонтаж. 

Завдяки малій потужності даної моделі її 
зручно використовувати цілодобово без 
вимикання, адже споживання світильником 
протягом доби еквівалентне споживанню 
звичайного електричного чайника протягом        
2 хвилин.

Застосування:  

під'їзди будинків

зони відпочинку

локальне освітлення

Îñâiòè ñâié ñâiò

нічники в альтанках

Антивандальний захист

Ступінь захисту: IP54

Опис

vtnled.com
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B12-0540-X1M
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Світлодіодний світильник з антивандальним 
захистом. Конструкція корпусу дозволяє 
закріпити світильник до поверхні стелі          
або стіни одноразовими гвинтами, що 
унеможливлює його демонтаж. 

Застосування:  

локальне освітлення

під'їзди будинків

Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 500 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 1%

Потужність 5 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Розміри 145x235x18 мм

Маса 0,25 кг

Технічні характеристики

Термін служби: 50 000 годин

Антивандальний корпус

Захист від пилу та комах 

Клас захисту від ураження 
електричним струмом: ІІ

5 років гарантії
Крива сили світла

(файл ххх.IES надається по запиту)

Антивандальний захист

Опис

vtnled.com

Ступінь захисту: IP54

Габаритне креслення

6
4 отв.

235

220

14
5

13
0

18
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B12-0850-ÅPM
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Світлодіодний світильник з антивандальним 
захистом. Конструкція корпусу дозволяє 
закріпити світильник до поверхні стелі          
або стіни одноразовими гвинтами, що 
унеможливлює його демонтаж. 

Îñâiòè ñâié ñâiò

Застосування:  

локальне освітлення

під'їзди будинків

Світловий потік 800 лм

Колірна температура 5000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 7 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Розміри 145x235x18 мм

Маса 0,25 кг

Технічні характеристики

Антивандальний захист

Ступінь захисту: IP54

Опис

vtnled.com

Термін служби: 50 000 годин

Антивандальний корпус

Захист від пилу та комах 

Клас захисту від ураження 
електричним струмом: ІІ

5 років гарантії
Крива сили світла

(файл ххх.IES надається по запиту)

Габаритне креслення

6
4 отв.

235

220

14
5

13
0

18
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A36-3340-2A4
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Світлодіодний світильник з високим 
індексом колірної передачі .  Ідеально 
підходить для сфери з підвищеними вимогами 
до спектрального складу світла. Кольори     
ус і х  об ' є к т і в ,  що  осв і тлюються  цим 
світильником, передаються максимально 
правильно та природньо.

Використання спеціальних світлодіодів         
з  в и с о к и м  C R I  ф і р м и  O S R A M  O p t o 
Semiconductors забезпечує якісний потік 
світла протягом всього строку служби.

Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 90

Коефіцієнт пульсацій не більше 1%

Коефіцієнт потужності, не менше 0,92

Потужність 26 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IР20

Габаритні розміри (з драйвером) 296x595x45 мм

Інсталяційні розміри 300x600 мм

Маса 1,2 кг

Технічні характеристики

Металевий корпус

Опис

vtnled.com

Високий CRI 

Зручне та швидке підключення

Застосування:  

фотостудії

художні галереї

мистецькі студії

Можливість 
підключення по два 
проводи до кожної лінії

Захист від пилу та комах 
(IP54 оптичної частини) 

навчальні заклади

демонстраційні зали

майстерні

коридори

магазини одягу та 
косметики

дитячі мистецькі студії

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Три варіанти кріплення: Армстронг,
стельовий, підвісний

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки
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B36-3350-EP4
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Світловий потік 3300 лм є еквівалентним 
св і тл овом у  поток у  люм інесцентного 
світильника 80 Вт або ламп розжарювання 
загальною потужністю більше 200 Вт.

Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 5000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 26 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри 296x595x44 мм

Інсталяційні розміри 300x600 мм

Маса 1,1 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Низька ціна

Легкий та швидкий монтаж

Застосування:  

приміщення з високим 
рівнем пилу

бесідки

альтанки

Металевий корпус

майстерні

коридори

склади

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Три варіанти кріплення: Армстронг,
підвісний, до стелі з рамкою

Захист від пилу та комах 

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

Розсіювач стійкий до вигорання
Відповідає вимогам пожежної безпеки
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B36-3330-BP4
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Світловий потік 3300 лм є еквівалентним 
св і тл овом у  поток у  люм інесцентного 
світильника 80 Вт або ламп розжарювання 
загальною потужністю більше 200 Вт.

Використання світлодіодів серії DURIS E, 
ф ірми  OSRAM  Op to  Sem iconduc to r s 
забезпечує якісний потік світла протягом 
всього строку служби.

Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 3000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 24 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 296x595x45 мм

Інсталяційні розміри 300x600 мм

Маса 1,2 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Захист від пилу та комах 

Легкий та швидкий монтаж

Застосування:  

торгові зали

дошкільні навчальні 
заклади

навчальні заклади

Металевий корпус

зони відпочинку

коридори

готелі

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Три варіанти кріплення: Армстронг,
стельовий, підвісний

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)
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B36-3340-BP4

18vtnled.comvtnled.com

Світловий потік 3300 лм є еквівалентним 
св і тл овом у  поток у  люм інесцентного 
світильника 80 Вт або ламп розжарювання 
загальною потужністю більше 200 Вт.

Використання світлодіодів серії DURIS E, 
ф ірми  OSRAM  Op to  Sem iconduc to r s 
забезпечує якісний потік світла протягом 
всього строку служби.

Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 24 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 296x595x45 мм

Інсталяційні розміри 300x600 мм

Маса 1,2 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Захист від пилу та комах 

Легкий та швидкий монтаж

Застосування:  

офіси

коридори

Металевий корпус

приміщення з високим 
рівнем пилу

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Три варіанти кріплення: Армстронг,
стельовий, підвісний

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)
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B36-3350-BP4
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Світловий потік 3300 лм є еквівалентним 
св і тл овом у  поток у  люм інесцентного 
світильника 80 Вт або ламп розжарювання 
загальною потужністю більше 200 Вт.

Використання світлодіодів серії DURIS E, 
ф ірми  OSRAM  Op to  Sem iconduc to r s 
забезпечує якісний потік світла протягом 
всього строку служби.

Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 5000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 24 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 296x595x45 мм

Інсталяційні розміри 300x600 мм

Маса 1,2 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Захист від пилу та комах 

Легкий та швидкий монтаж

Застосування:  

склади

торгові зали

цехи

Металевий корпус

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Три варіанти кріплення: Армстронг,
стельовий, підвісний

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)
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B36-5550-BP4
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Світлодіодний світильник рекомендований 
для приміщень з висотою стелі більше 3-х 
метрів.

Використання світлодіодів серії DURIS E, 
ф ірми  OSRAM Op to  Sem iconduc to r s 
забезпечує якісний потік світла протягом 
всього строку служби.

Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 5500 лм

Колірна температура 5000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 41 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 296x595x45 мм

Інсталяційні розміри 300x600 мм

Маса 1,2 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Високий світловий потік

Легкий та швидкий монтаж

Застосування:  

майстерні

склади

торгові зали

Металевий корпус

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Три варіанти кріплення: Армстронг,
стельовий, підвісний

Захист від пилу та комах 

цехи

коридори

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)
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Світлодіодний світильник рекомендований 
для приміщень з висотою стелі більше 3-х 
метрів.

Використання світлодіодів серії DURIS E, 
ф ірми  OSRAM Op to  Sem iconduc to r s 
забезпечує якісний потік світла протягом 
всього строку служби.

Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 5500 лм

Колірна температура 5000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 41 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 296x595x45 мм

Інсталяційні розміри 300x600 мм

Маса 1,2 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Високий світловий потік

Легкий та швидкий монтаж

Застосування:  

майстерні

склади

торгові зали

Металевий корпус

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Три варіанти кріплення: Армстронг,
стельовий, підвісний

Захист від пилу та комах 

цехи

коридори

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)
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Світлодіодний світильник з високим 
індексом колірної передачі .  Ідеально 
підходить для сфери з підвищеними вимогами 
до спектрального складу світла. Кольори     
ус і х  об ' є к т і в ,  що  осв і тлюються  цим 
світильником, передаються максимально 
правильно та природньо.

Використання спеціальних світлодіодів       
з  в и с о к и м  C R I  ф і р м и  O S R A M  O p t o 
Semiconductors забезпечує якісний потік 
світла протягом всього строку служби.

A66-3330-2A2 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 3000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 90

Коефіцієнт пульсацій не більше 1%

Коефіцієнт потужності, не менше 0,92

Потужність 28 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP20

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,9 кг

Технічні характеристики

Можливість 
підключення по два 
проводи до кожної лінії

Опис

vtnled.com

Застосування:  

дитячі мистецькі студії

дитячі навчальні заклади

кінозали

Металевий корпус

Захист від пилу та комах 

Високий CRI

магазини одягу та 
косметики

зони відпочинку

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)
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Світлодіодний світильник з високим 
індексом колірної передачі .  Ідеально 
підходить для сфери з підвищеними вимогами 
до спектрального складу світла. Кольори     
усіх об'єктів, що освітлюються даним 
світильником, передаються максимально 
правильно та природньо.

Використання спеціальних світлодіодів       
з  в и с о к и м  C R I  ф і р м и  O S R A M  O p t o 
Semiconductors забезпечує якісний потік 
світла протягом всього строку служби.

A66-3340-2A2 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 90

Коефіцієнт пульсацій не більше 1%

Коефіцієнт потужності, не менше 0,92

Потужність 26 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP20

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,9 кг

Технічні характеристики

Опис

vtnled.com

Застосування:  

фотостудії

художні галереї 

мистецькі студії

Металевий корпус

Захист від пилу та комах 

Високий CRI

майстерні

демонстраційні зали

магазини одягу та косметики

навчальні заклади

Можливість 
підключення по два 
проводи до кожної лінії

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)
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Світлодіодний світильник з високим 
індексом колірної передачі .  Ідеально 
підходить для сфери з підвищеними вимогами 
до спектрального складу світла. Кольори     
усіх об'єктів, що освітлюються даним 
світильником, передаються максимально 
правильно та природньо.

Використання спеціальних світлодіодів       
з  в и с о к и м  C R I  ф і р м и  O S R A M  O p t o 
Semiconductors забезпечує якісний потік 
світла протягом всього строку служби.

A66-3340-2A2 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 90

Коефіцієнт пульсацій не більше 1%

Коефіцієнт потужності, не менше 0,92

Потужність 26 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP20

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,9 кг

Технічні характеристики

Опис

vtnled.com

Застосування:  

фотостудії

художні галереї 

мистецькі студії

Металевий корпус

Захист від пилу та комах 

Високий CRI

майстерні

демонстраційні зали

магазини одягу та косметики

навчальні заклади

Можливість 
підключення по два 
проводи до кожної лінії

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)
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Світлодіодний світильник рекомендований 
для приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.

B66-3350-EP2 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 5000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 26 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x44 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,8 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Застосування:  

конференц-зали

торгові зали

цехи

Металевий корпус

Низька ціна

Захист від пилу та комах 

склади

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

спортивні зали

аптеки

Розсіювач стійкий до вигорання
Відповідає вимогам пожежної безпеки
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Світлодіодний світильник рекомендований 
для приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.

При заміні стандартних 72 Вт люмі-
несцентних світильників на таку ж кількість 
світлодіодних світильників цієї моделі 
світловий потік збільшується на 20%-30%, а 
споживання зменшується в 2,5-3 рази.

Використання світлодіодів серії DURIS E, 
ф ірми  OSRAM Op to  Sem iconduc to r s 
забезпечує якісний потік світла протягом 
всього строку служби.

B66-3340-BP2 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 23 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,9 кг

Технічні характеристики

Опис

vtnled.com

Застосування:  

конференц-зали

навчальні заклади

лікарні

Захист від пилу та комах 

офіси

бізнес-центри

торгові зали

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Світлова ефективність: 143 лм/Вт

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

склади

Ступінь захисту ІР54

Металевий корпус
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Світлодіодний світильник рекомендований 
для приміщень з висотою стелі до 3-х метрів.

При заміні стандартних 72 Вт люмі-
несцентних світильників на таку ж кількість 
світлодіодних світильників цієї моделі 
світловий потік збільшується на 20%-30%, а 
споживання зменшується в 2,5-3 рази.

Використання світлодіодів серії DURIS E, 
ф ірми  OSRAM Op to  Sem iconduc to r s 
забезпечує якісний потік світла протягом 
всього строку служби.

B66-3350-BP2 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 5000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 23 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,9 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Металевий корпус

Застосування:  

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

конференц-зали

торгові зали

цехи

склади

спортивні зали

аптеки
Захист від пилу та комах 

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Світлова ефективність: 143 лм/Вт

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки
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Світлодіодний світильник рекомендований 
для приміщень з висотою стелі більше 3-х 
метрів.

Використання світлодіодів серії DURIS E, 
ф ірми  OSRAM Op to  Sem iconduc to r s 
забезпечує якісний потік світла протягом 
всього строку служби.

B66-5540-BP2 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 5500 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 41 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,9 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Застосування:  

демонстраційні зали

торгові зали

офіси з високими стелями

Металевий корпус

Високий світловий потік

конференц-зали

Захист від пилу та комах 

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

склади
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Світлодіодний світильник рекомендований 
для приміщень з висотою стелі більше 3-х 
метрів.

Використання світлодіодів серії DURIS E, 
ф ірми  OSRAM Op to  Sem iconduc to r s 
забезпечує якісний потік світла протягом 
всього строку служби.

B66-5550-BP2 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 5500 лм

Колірна температура 5000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 41 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,9 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Застосування:  

майстерні

торгові зали

цехи

Металевий корпус

склади

Високий світловий потік

Захист від пилу та комах 

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

спортивні зали
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Світлодіодний світильник з регулюванням 
потужності 50-100% безпосередньо на драйвері. 
Дана функція потрібна для коригування освітленості 
робочих поверхонь без зміни кількості світильників, 
наприклад, при зміні інтер'єру (заміні світлих меблів 
на темні, або зміні кольору стін чи покриття підлоги).

Світильник може виготовлятись із інтерфейсом 
керування яскравістю згідно ТЗ замовника.

Використання світлодіодів серії DURIS E, фірми 
OSRAM Opto Semiconductors забезпечує якісний 
потік світла протягом всього строку служби.

C66-3340-BP2

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 23 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP20

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,9 кг

Технічні характеристики

Застосування:  

загальне освітлення

коридори

офіси

Регулювання потоку з 
інтерфейсом замовника

Світлова ефективність: 143 лм/Вт

Опис

vtnled.com

Металевий корпус

Îñâiòè ñâié ñâiò

бізнес-центри

торгові зали

навчальні заклади

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Захист від пилу та комах 

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Регулятор потужності

Матеріал розсіювача - полікарбонат
Стійкий до вигорання (пожовтіння)
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

Зручне та швидке підключення
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Світлодіодний світильник з адаптивним 
світловим потоком. Дана модель контролює 
о с в і тл е н і с т ь  в  з о н і  с в о є ї  д і а г р а м и 
направленості та автоматично регулює 
власний св ітловий пот ік  і  споживану 
потужність відповідно до надлишкової 
фонової освітленості сторонніми джерелами 
світла. Функція регулювання є автономною 
для кожного світильника.

Використання світлодіодів серії DURIS E, 
ф ірми  OSRAM Op to  Sem iconduc to r s 
забезпечує якісний потік світла протягом 
всього строку служби.

K66-3340-BP2 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій світлового потоку у всьому 
діапазоні потужності

не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 3-23 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,9 кг

Технічні характеристики

Застосування:  

офіси

бізнес-центри

навчальні заклади

Ступінь захисту ІР54

Опис

vtnled.com

Металевий корпус

Графік зміни потужності

Загальна інтегральна освітленість 
(світло від світильника + бічне освітлення)

Потужність,
Вт

23
20

10

3
300 лм

3300 лм

Термін служби: 50 000 годин

Світлова ефективність: 143 лм/Вт

5 років гарантії

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Високий зоровий комфорт

Автоматичне регулювання 
освітленості

700 лк

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

Додаткова економія 
електроенергії за рахунок
автоматичного зменшення 
споживання

Датчик світла
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Регулювання світлового потоку 

по інтерфейсу 0-10 В

Захист від пилу та комах
(IP54 оптичної частини)  

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Дистанційне регулювання 
потоком

Термін служби: 50 000 годин

5 років гарантії

Світлодіодний світильник, який підтримує 
керування рівнем світлового потоку по 
інтерфейсу управління 0-10 В. 

Керування здійснюється за допомогою       
2-х додаткових провідників, які можуть             
бути підключені до декількох світильників 
одночасно. Для використання інтерфейсу      
0-10 В достатньо встановлення відповідного 
регулятора,  або потенц іометра.  При 
відсутності управляючого сигналу світильник 
працює на номінальній яскравості.

O66-3340-BP2

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,94)

Потужність 24 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP20

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 1,9 кг

Технічні характеристики

Можливість 
підключення по два 
проводи до кожної лінії

Опис

vtnled.com

Застосування:  

навчальні заклади

лікарні

офіси

Металевий корпус

Îñâiòè ñâié ñâiò

0-10V DIMMER

0-10V
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N

GND

Максимум
30 світильників
на один Dimmer
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 (
22
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)

бізнес-центри

склади

торгові зали

цехи

загальне освітлення

коридори

Відповідає вимогам пожежної безпеки

Матеріал розсіювача - полікарбонат

Стійкий до вигорання (пожовтіння)

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)
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Світлодіодний світильник аварійного (резервного) освітлення. Дана модель 
має вбудовану акумуляторну батарею, завдяки якій при зникненні напруги 220 В 
продовжує працювати від власного джерела струму. Після відновлення 
електропостачання світильник автоматично заряджає акумуляторну батарею та 
підтримує її рівень заряду без будь-якого технічного обслуговування чи нагляду.

Використання світлодіодів серії DURIS E, фірми OSRAM Opto Semiconductors 
забезпечує якісний потік світла протягом всього строку служби.

Дані стандартні моделі комплектуються двома акумуляторами Panasonic 
NCR18650. Також можливі замовлення світильників з чотирма аналогічними 
акумуляторами, що відповідно збільшує вдвічі час світіння в резервному режимі 
та час заряду. 

По окремих замовленнях також можливе виготовлення світильників з іншим 
співвідношенням світлового потоку та часу світіння.

Під замовлення можливе виготовлення резервних світильників будь-якої 
колірної температури будь-якої моделі серії «66».

P66-3340-BP2 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік в звичайному режимі 3300 лм

Світловий потік в режимі N1 резервного освітлення 1500 лм

Світловий потік в режимі N2 резервного освітлення 300 лм

Час роботи в режимі N1 резервного освітлення 1,5 год*

Час роботи в режимі N2 резервного освітлення 8 год*

Час повного заряду акумуляторної батареї 4 год

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,95)

Потужність 23 Вт (після повної зарядки)

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 2,3 кг

Технічні характеристики

Перемикач режимів роботи

Застосування:  

Металевий корпус

офіси

бізнес-центри

навчальні заклади

торгові зали

Аварійно-резервне освітлення 
Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Світлова ефективність: 143 лм/Вт

Відповідає вимогам пожежної безпеки

5 років гарантії на світильник

3 роки гарантії на 
акумуляторні батареї
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Схема підключення 

Матеріал розсіювача - полікарбонат

Стійкий до вигорання (пожовтіння) Термін служби: 50 000 годин

*При повному заряді стандартної акумуляторної батареї.

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

Опис

vtnled.com
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S-Class. Світлодіодний світильник в дизайні 
LED панелі. Призначений для приміщень,       
в яких важливий дизайн приладів освітлення.

Ця модель забезпечує гомогенність 
яскравості розсіювача, що для багатьох 
замовників є необхідною дизайнерською 
вимогою.

Доступний також в  інших кол ірних 
температурах.

S66-3340-BP1 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 4000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,95)

Потужність 30 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 2,1 кг

Технічні характеристики

Опис

vtnled.com

Застосування:  

бізнес-центри

офіси

конференц-зали

«LED панель», гомогенність 
освітлення розсіювача

Захист від пилу та комах 

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

навчальні заклади

лікарні

Розсіювач стійкий до вигорання
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

демонстраційні зали

торгові зали

Металевий корпус

Ступінь захисту ІР54
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S-Class. Світлодіодний світильник в дизайні 
LED панелі. Призначений для приміщень,       
в яких важливий дизайн приладів освітлення.

Ця модель забезпечує гомогенність 
яскравості розсіювача, що для багатьох 
замовників є необхідною дизайнерською 
вимогою.

Доступний також в  інших кол ірних 
температурах.

S66-3350-BP1 Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 5000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,95)

Потужність 30 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP54

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 2,1 кг

Технічні характеристики

Опис

vtnled.com

Застосування:  

бізнес-центри

торгові зали

конференц-зали

«LED панель», гомогенність 
освітлення розсіювача

Захист від пилу та комах 

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до стелі з рамкою

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

спортивні зали

аптеки

Розсіювач стійкий до вигорання
Відповідає вимогам пожежної безпеки

Металевий корпус

Ступінь захисту ІР54
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Світлодіодний світильник з високим 
ступенем захисту. Ідеально підходить для 
приміщень з підвищеними вимогами до 
проникнення твердих частин та рідин. Захист 
усіх компонентів світильника та світлодіодів 
забезпечується навіть при короткочасному 
повному зануренні під воду. 

Під замовлення можливе виготовлення цих 
світильників з меншою потужністю і будь-якою 
колірною температурою.

W66-3350-BPA Îñâiòè ñâié ñâiò

Світловий потік 3300 лм

Колірна температура 5000 K

Індекс кольоропередачі CRI (Ra) > 80

Коефіцієнт пульсацій не більше 3%

Коефіцієнт потужності, не менше (типовий) 0,9 (0,95)

Потужність 30 Вт

Напруга 220 В (175-276 В)

Тип розсіювача матовий

Ступінь захисту IP67

Габаритні розміри (з драйвером) 595x595x45 мм

Інсталяційні розміри 600x600 мм

Маса 2,7 кг

Технічні характеристики

Ступінь захисту ІР67

Опис

vtnled.com

Застосування:  

вуличні вивіски 

басейни

зоомагазини

Металевий корпус

Захист від пилу та комах 

5 років гарантії

Термін служби: 50 000 годин

Варіанти кріплення: Армстронг, 
до поверхні з рамкою

цехи з можливістю 
бризок рідин

Високий ступінь захисту

Крива сили світла
(файл ххх.IES надається по запиту)

Вивіски на вулиці

Розсіювач стійкий до вигорання
Відповідає вимогам пожежної безпеки
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   Рамки виготовляються з металу, який 

призначений для дахів будинків і має 

спеціальне антикорозійне покриття. Тому 

вони можуть бути використані на вулиці з 

безпосереднім впливом різних кліматичних 

умов. Найчастіше використання рамок на 

вулиці – це вивіски об'єктів, зроблені на базі  

світильника W66-3350-BPA.

Розшифровка кодування світильників

Найменування моделі світильника містить наступні позначення для кодування його характеристик та параметрів:

*Згідно кривої розподілу сили світла (технічні дані у відповідних файлах формату xxx.IES)

B6 6 - 33 4 0 - B  P  2     22 0 - 23

№ 
п/п

Характеристика Код характеристики
Номінальне значення

(інтервал допусків)

1 Серія світильників

A IP20

B IP54

C Регулювання потоку з інтерфейсом замовника

D Протокол DALI, IP20

E «Еко»

K Автоматична підтримка рівня освітленості, IР54

O Інтерфейс 0-10 В, IP20

P Аварійно-резервне освітлення, IP54

S S-Class «LED-панель», IP54

W Високий ступінь захисту, IP67

2 Інсталяційний розмір

12 145х235 мм

36 300х600 мм

66 600х600 мм

3 Світловий потік
Дві перші цифри числового значення світлового потоку світильника в люменах за зразком:

33 3300 лм ± 10%

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

40 4000 К ± 10%

5
Коефіцієнт потужності, 
тип обрамлення

Тип обрамлення
Коефіцієнт потужності

Пластик Метал

А Р не менше 0,95

4 О не менше 0,94

3 М не менше 0,93

2 К не менше 0,92

1 І не менше 0,91

В Е не менше 0,90

С Т не менше 0,80

Н Х не нормується

6

Коефіцієнт пульсацій 
світлового потоку, 
індекс кольоропередачі
(CRI)

CRI (Ra) > 80 CRI (Ra) > 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

7

Тип кріплення, 
тип розсіювача, 
ширина світлового 
потоку

Тип кріплення
Тип розсіювача

Зовнішня 
поверхня 

розсіювача

Світловий 
потікАрмстронг Стельовий Підвісний

А В С Матовий
Гладка,

рівномірно 
освітлена

Розширений*

Е Н І Рифлений Рифлена Звужений*

К М О Матовий Гладка Розширений*

P T Х Напівматовий Гладка Розширений*

Для світильників з полегшеним розсіювачем

1 8 9 Матовий
Гладка,

рівномірно 
освітлена

Розширений*

2 3 4 Матовий Гладка Розширений*

5 6 7 Матовий Гладка Звужений*

8 Напруга мережі 22 175-276 В

9 Клас захисту
0 І

2 ІІ

10 Потужність споживання
Числове значення потужності споживання світильника у Ватах за зразком:

23 23 Вт ± 10%

Рамка монтажна 

300х600 мм

600х600 мм

   Рамки для накладного монтажу світильників 300х600 мм (296х595 мм) та 

600х600 мм (595х595 мм) до стелі або інших поверхонь. Швидке та зручне 

встановлення рамки дозволяє спростити монтажні роботи та розширити сфери 

застосування світильників.

Класичне використання рамок – це кріплення панелей або світильників до 

стель в приміщеннях.

   Інструкція з монтажу рамки та шаблон нанесені на упаковці.
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Правильний вибір типу та кількості світильників можна зробити, 
відповівши на декілька ключових питань.

1. Варіанти по розміру і конструкції
a) Для закріплення до стелі або стіни: світильник 300х600 мм або 

600х600 мм (з рамкою).
б) Для закріплення на підвісах (наприклад, в супермаркетах − 

освітлення великого приміщення рядами світильників): світильник 
300х600 мм (з підвісами).

в) Для монтажу в стелі типу Армстронг: світильник 600х600 мм, а також 
можливий варіант 300х600 мм (з додатковими смужками Армстронг-плит 
та Т-профілю).

2. Колірна температура
Відповідно до призначень приміщень:
− спортивні зали − 5000-6500 К
− виробничі приміщення, склади, коридори − 5000 К;
− навчальні заклади, офіси, житлові приміщення в зонах не для сну – 

3500-4000 К;
− дитячі садки, житлові приміщення в зонах для відпочинку та сну − 

3000 К.
Колірну температуру в торгових приміщеннях вибирають згідно 

специфіки товару та дизайнерським концепціям.

3. Світловий потік світильників
При заміні стандартних люмінесцентних світильників із 4-ма трубками 

по 18  Вт може використовуватись така ж кількість світлодіодних 
світильників, при цьому рівень освітленості стане вищий на 20-30%. 
Рекомендовано передбачити вимкнення деяких окремих світильників 
для зменшення рівня освітленості та додаткової економії, або вибрати 
серію “С” з можливістю зменшити світловий потік.

Потрібний рівень освітленості для конкретного приміщення та 
специфічні вимоги до нього можна визначити, ознайомившись із 
нормами у ДБН В.2.5-28:2018.

Універсальний "середній" рівень для комфортної офісної роботи 
складає 200−400 люкс.

4. Індекс кольоропередачі CRI (Ra)
Даний індекс має особливе значення для сфери з підвищеними 

вимогами до спектрального складу світла − наприклад, у поліграфії, 
художніх студіях, при освітленні торгових залів магазинів, відділів 

Îñâiòè ñâié ñâiò

продажів одягу і меблів тощо. Правильна передача кольору предметів − 
запорука успішного функціонування цих об'єктів. У таких випадках 
потрібно застосовувати світильники зі значенням CRI (Ra) ˃  90.

5. Рівень пульсацій
Оскільки великий рівень пульсацій негативно впливає на здоров'я 

(викликає порушення зору, внутрішнє напруження, втому, розсіяність 
уваги, порушення роботи серцево-судинної системи), варто 
встановлювати лише сертифіковані світильники із зазначеним 
коефіцієнтом пульсацій в технічній документації. 

Відповідно до вимог Державних будівельних норм України кількісний 
показник коефіцієнту пульсацій для більшості робочих приміщень не 
повинен перевищувати 10%, а для приміщень, де відбувається робота за 
комп'ютерами або з рухомими об'єктами – не більше 5%. 

Коефіцієнт пульсацій всіх моделей світильників VTN не перевищує 3%. 
Це забезпечує не тільки ідеальний комфорт для очей, а ще й відсутність 
мерехтіння при відеозйомці (яка з’являється на деяких моделях 
відеокамер при пульсаціях 4% та більших).

6. Герметичність корпусу
Купуючи освітлювальні прилади, варто також враховувати 

герметичність їх конструкції, яка безпосередньо впливає на стабільність 
вихідного світлового потоку. 

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.

7. Споживання електроенергії
Чим довше використовується світильник, тим більшу частку у вартості 

володіння ним складають витрати на електроенергію. Тому дорожчий 
світильник з меншим споживанням електроенергії може окупитися і 
почати заощаджувати кошти навіть швидше, ніж більш дешевший 
варіант.

Споживання електроенергії світильниками VTN складає менше 35% 
від споживання люмінесцентними світильниками при еквівалентному 
потоці світла. При порівнянні з найбільш росповсюдженими тонкими LED 
панелями споживання світильників VTN складає менше 50-70% при 
еквівалентному потоці світла.
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Переваги світильників VTN

Економія електроенергії:
Світлова ефективність більшості продукції, яка випускається підприємством – 140 лм/Вт 
та більше. Споживання електроенергії складає менше 35% від споживання 
люмінесцентними світильниками при еквівалентному потоці світла. При порівнянні з 
найкращими лампами розжарювання споживання світильників VTN складає менше 12% 
при еквівалентному потоці світла.

Низькі експлуатаційні витрати:
Світлодіодні світильники VTN 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).

Захист від пилу та комах:
Герметична конструкція світильника запобігає потраплянню пилу та комах всередину, що 
є необхідною умовою довготривалої стабільності вихідного світлового потоку.

Відсутність ртуті:
На відміну від світильників із 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 VTN стійкі до перепадів напруги мережі. 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.

Максимальна повторюваність параметрів світильників у партіях, випущених в 
різних періодах:
Вхідний контроль комплектуючих; контроль відтінку кольору та біну кожної партії 
світильників; контроль параметрів драйверів; перевірка на електричну міцність; 
термопрогін світильників з контролем електротехнічних та світлових параметрів.

Великий термін експлуатації:
50 000 годин у відповідності до стандарту LM-80. 

Гарантія та надійність:
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 VTN 
відповідають вимогам ТУ У 27.4-13317508-012:2014, Технічному регламенту безпеки 
низьковольтного електричного обладнання, Технічному регламенту з електромагнітної 
сумісності обладнання, Технічному регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп 
спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання,       
ДСТУ EN 60598-1:2017, ДСТУ EN 60598-2-2:2016, ДСТУ EN 62722-2-1:2018, ДСТУ EN 
61547:2016, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 55015:2015.

Захист від проникнення 
твердих предметів і пилу

Захист від проникнення води

Перший 
символ 

Опис
Другий 
символ 

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 проникнення 
пилу

6
повний захист від сильних 
струменів та бризок води у 
всіх напрямках

7
захист від короткочасного 
повного занурення у воду

8
захист від тривалого 
занурення у воду

9
захист від дії води високої 
температури

IP маркування позначає ступінь захисту оболонки електрообладнання від 
проникнення твердих предметів, пилу і води відповідно до міжнародних стандартів       
EN 60529 (ГОСТ 14254-96). Має формат запису IPXX, де на позиціях X розташовуються 
цифри, або символ X, якщо ступінь не визначено. 

Перша цифра показує рівень захисту корпусу від проникнення твердих частинок і пилу, 
у значеннях від 0 до 6. Друга цифра показує рівень захисту корпусу від проникнення води 
та вологи, у діапазоні від 0 до 9. 

При виборі освітлювального приладу та визначенні місця його розташування вкрай 
важливо забезпечити відповідність ступеня захисту цього приладу умовам, в яких він 
буде експлуатуватися.
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Рекомендоване 
використання

B12-0330-X1M 147*235 300 3000 > 80 матовий
до стелі, 
до стіни

IP54 3 

Під'їзди будинків,
зони відпочинку, 

локальне освітлення,
нічники в альтанках

B12-0540-X1M 147*235 500 5000 > 80 матовий
до стелі, 
до стіни

IP54 5 
Локальне освітлення, 

під'їзди будинків

B12-0850-EPM 147*235 800 5000 > 80 матовий
до стелі, 
до стіни

IP54 7 
Локальне освітлення, 

під'їзди будинків

A36-3340-2A4 300*600
високий 

CRI
3300 4000 > 90 матовий

Армстронг, 
до стелі,
на підвіс

IP20 26 

Фотостудії, художні галереї, 
мистецькі студії, дитячі мистецькі 

студії, демонстраційні зали, 
майстерні, коридори, магазини 

одягу та косметики,              
навчальні заклади

B36-3350-EP4 300*600
низька 

ціна
3300 5000 > 80 матовий

Армстронг, 
до стелі 
в рамці,
на підвіс

IP54 26

Приміщення з високим 
рівнем пилу, бесідки, 
альтанки, майстерні, 

коридори, склади

B36-3330-BP4 300*600 3300 3000 > 80 матовий
Армстронг, 
до стелі,
на підвіс

IP54 24 

Торгові зали, 
дошкільні навчальні заклади, 

навчальні заклади, зони 
відпочинку, коридори, готелі

B36-3340-BP4 300*600 3300 4000 > 80 матовий
Армстронг, 
до стелі,
на підвіс

IP54 24 
Офіси, 

приміщення з високим 
рівнем пилу, коридори

B36-3350-BP4 300*600 3300 5000 > 80 матовий
Армстронг, 
до стелі,
на підвіс

IP54 24 
Склади, 

торгові зали, 
цехи, коридори

B36-5550-BP4 300*600
високий 

світловий 
потік

5500 5000 > 80 матовий
Армстронг, 
до стелі,
на підвіс

IP54 41
Майстерні, склади, 

торгові зали, 
цехи, коридори

A66-3330-2A2 600*600
високий 

CRI
3300 3000 > 90 матовий

Армстронг,
до стелі 
в рамці

IP20 28

Дитячі мистецькі студії, 
дитячі навчальні заклади, 

кінозали, магазини одягу та 
косметики, зони відпочинку

A66-3340-2A2 600*600
високий 

CRI
3300 4000 > 90 матовий

Армстронг,
до стелі 
в рамці

IP20 26

Фотостудії, художні галереї, 
мистецькі студії, 

демонстраційні зали, 
майстерні, магазини одягу та 
косметики, навчальні заклади

B66-3350-EP2 600*600
низька 

ціна
3300 5000 > 80 матовий

Армстронг,
до стелі 
в рамці

IP54 26 

Конференц-зали,  
торгові зали, цехи,

склади, спортивні зали, 
аптеки
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Рекомендоване 
використання

B66-3340-BP2 600*600
висока 

ефективність
3300 4000 > 80 матовий

Армстронг,
до стелі 
в рамці

IP54 23 

Конференц-зали, 
навчальні заклади, 

лікарні, офіси, бізнес-
центри, торгові зали, 

склади

B66-3350-BP2 600*600
висока 

ефективність
3300 5000 > 80 матовий

Армстронг,
до стелі 
в рамці

IP54 23 

Конференц-зали, 
торгові зали, 
цехи, склади, 

спортивні зали, аптеки

B66-5540-BP2 600*600
високий 

світловий 
потік

5500 4000 > 80 матовий
Армстронг,

до стелі 
в рамці

IP54 41 

Демонстраційні зали, 
торгові зали, офіси з 
високими стелями, 

конференц-зали, склади

B66-5550-BP2 600*600
високий 

світловий 
потік

5500 5000 > 80 матовий
Армстронг,

до стелі 
в рамці

IP54 41

Майстерні, 
торгові зали, 
цехи, склади, 

спортивні зали

C66-3340-BP2 600*600

регулювання 
потужності 
50-100%

(інтерфейс 
замовника)

3300 4000 > 80 матовий
Армстронг,

до стелі 
в рамці

IP20 23

Загальне освітлення, 
коридори, офіси, бізнес 

центри, торгові зали, 
навальні заклади

K66-3340-BP2 600*600
автоматичне 
регулювання 
освітленості

3300 4000 > 80 матовий
Армстронг,

до стелі 
в рамці

IP54 23 
Oфіси, 

бізнес-центри,
навчальні заклади

O66-3340-BP2 600*600

дистанційне 
управління 
(інтерфейс 

0-10 В)

3300 4000 > 80 матовий
Армстронг,

до стелі 
в рамці

IP20 24 

Навчальні заклади, 
лікарні, офіси, бізнес-
центри,склади, торгові 

зали, цехи,загальне 
освітлення, коридори

P66-3340-BP2 600*600
аварійно-
резервне 

освітлення
3300 4000 > 80 матовий

Армстронг,
до стелі 
в рамці

IP54 23 

Oфіси, 
бізнес-центри,

навчальні заклади, 
торгові зали

S66-3340-BP1

S-Class

«LED-панель»

600*600
гомогенність 
освітлення 
розсіювача

3300 4000 > 80 матовий
Армстронг,

до стелі 
в рамці

IP54 30

Бізнес-центри, офіси, 
конференц-зали, 

навчальні заклади, 
лікарні, демонстраційні 

зали, торгові зали

S66-3350-BP1

S-Class

«LED-панель»

600*600
гомогенність 
освітлення 
розсіювача

3300 5000 > 80 матовий
Армстронг,

до стелі 
в рамці

IP54 30
Бізнес-центри, торгові 
зали, конференц-зали, 
спортивні зали, аптеки

W66-3350-BPA 600*600
високий 
ступінь 
захисту

3300 5000 > 80 матовий

Армстронг,
до 

поверхні 
в рамці

IP67 30 

Вуличні вивіски, 
басейни, зоомагазини, 

цехи з можливістю 
бризок рідин

Рамка 
монтажна

300*600

600*600

Дозволяється використання на 
вулиці

До стелі 
або стіни

Всі світильники 
відповідного розміру

Таблиця моделей світильників Îñâiòè ñâié ñâiò
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Âiääië ñâiòëîòåõíiêè: 
+380 67 888-55-71, +380 50 777-31-73, led@vtn.ua

Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî «ÂÒÍ»

âóë. 600-ð³÷÷ÿ, 25, ì. Âiííèöÿ, 21027, Óêðà¿íà

òåë./ôàêñ: +380 432 46-75-16; òåë.: +380 432 46-63-29
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