Підприємство об'єднання громадян
Криворізьке учбово-виробниче підприємство
Українського товариства сліпих – одне з найстаріших в
Україні виробників світлотехнічної та іншої продукції. За
довгі роки роботи ми досягли певних результатів – нашу
продукцію добре знають як в Україні, так і за кордоном.
Наше підприємство засноване в червні 1933
року за наказом Ради народних комісарів України.
Спочатку це була невелика артіль, що випускала
товари народного споживання. Після Великої вітчизняної
війни артіль відновлює свою роботу, зростаючи,
перетворюється в підприємство, та освоює нові
напрямки діяльності. З 1964 року перевагу надано
виробництву світлота електротехнічної продукції.
Нарощуючи обсяги виробництва, підприємство стає
одним з ведучих в цій галузі.
Орієнтуючись на попит та потреби вітчизняного та зарубіжного ринків, підприємство в останні
роки взяло курс на оновлення асортименту та
номенклатури своєї продукції, використання
сучасних науково-технічних та технологічних
досягнень, значне підвищення якості та надійності
виробів, покращення дизайну, впровадження
енергозберігаючих технологій. Ми активно
перебудовуємо свою роботу: вдосконалюємо
менеджмент підприємства та його
інформаційно-маркетинговий напрямок,
розробляємо нові вироби, ширше
використовуємо передові методи та рішення в
поліпшенні енергоефективності освітлювальних
приладів. Світлотехнічна, високовольтна та
низьковольтна продукція нашого підприємства
налічує понад 200 найменувань. Більшу частину
номенклатури складає світлотехнічна продукція.
Особливу увагу підприємство приділяє
багатоступеневому контролю якості, починаючи з
перевірки на виробництві та закінчуючи
обов'язковим сертифікуванням в Україні. Вся наша
продукція має паспорти, необхідні сертифікати та
документацію про результати технічних іспитів.
Серед наших споживачів – металургійні,
гірничо-збагачувальні комбінати, підприємства
Міськсвітло, Укртелеком, торгові, посередницькі та
інші компанії України, Росії та Молдови. Основними
нашими принципами співпраці з партнерами є
стабільність, якість, відповідальність та
взаємовигідність. Наші менеджери завжди готові
надати кваліфіковану консультацію та відповісти на
запитання. На складі підприємства завжди є повний
асортимент продукції.
Запрошуємо до співпраці!
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СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ВУЛИЧНІ КОНСОЛЬНІ
СВІТИЛЬНИКИ ВУЛИЧНІ КОНСОЛЬНІ
ЖКУ 17У, РКУ 17У, ГКУ 17У, НКУ 17У «Промінь»
Світильник призначений для освітлення доріг, вулиць, автомагістралей, майданів, а також інших об'єктів населених
пунктів. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при
температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Кришка-корпус виготовлена з термостійкої пластмаси. Відбивач виготовлений з електрохімічного полірованого і
анодованого алюмінію. Розсіювач – з полікарбонату або поліметилметакрилату. Патрон закріплений на відбивачі, захисне скло
з'єднане з відбивачем за допомогою накидних замків. Пускорегулююча апаратура (ПРА, імпульсно-запалювальний пристрій –
ІЗП, конденсатор) встановлена на панелі з сталі, вмонтованої у корпус світильника.
Світильник рекомендується встановлювати на Г-подібних кронштейнах під кутом від 15° до 20° до горизонту, діаметр
труби оголовника кронштейну – 48 мм. Рекомендується висота установки від 6 до 10 м.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту:
- оптичного блоку – ІР 53
- блоку ПРА – ІР 23
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – П(1)
Тип кривої сили світла в поперечній площині – Л(d)
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ВУЛИЧНІ КОНСОЛЬНІ
ЖКУ 18У, РКУ 18У, ГКУ 18У, НКУ 18У «Оптіма»
Світильник призначений для освітлення доріг, вулиць, автомагістралей, майданів, а також інших об'єктів населених
пунктів. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при
температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з термостійкої пластмаси і металевого листа. Відбивач виготовлений з
електрохімполірованого алюмінію високої чистоти. Розсіювач – з світлостабілізованого полікарбонату. Патрон закріплений на
відбивачі, розсіювач з’єднаний з відбивачем за допомогою накидних замків. Пускорегулююча апаратура (ПРА, імпульснозапалювальний пристрій - ІЗП, конденсатор) встановлена на панелі з сталі, вмонтованої у корпус світильника.
Світильник рекомендується встановлювати на Г-подібних кронштейнах під кутом від 15° до 20° до горизонту, діаметр
труби оголовника кронштейну – 48 мм. Рекомендується висота установки від 6 до 10 м.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту:
- оптичного блоку – ІР 54
- блоку ПРА – ІР 23
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – П(1)
Тип кривої сили світла в поперечній площині – Л(d)

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ВУЛИЧНІ КОНСОЛЬНІ
ЖКУ 19У, ГКУ 19У «Едісон»
Світильник призначений для освітлення доріг, вулиць, автомагістралей, майданів, а також інших об'єктів населених
пунктів. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при
температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Кришка-корпус виготовлена з алюмінієвого сплаву, покритого порошковою емаллю. Відбивач виготовлений з
електрохімічного полірованого і анодованого алюмінію. Розсіювач – з вигнутого загартованого скла. Патрон закріплений на
відбивачі. Пускорегулююча апаратура (ПРА, імпульсно-запалювальний пристрій - ІЗП, конденсатор) встановлена на панелі з
сталі, вмонтованої у корпус світильника.
Світильник рекомендується встановлювати на Г-подібних кронштейнах під кутом від 15° до 20° до горизонту, діаметр
труби оголовника кронштейну – 45...60 мм. Рекомендується висота установки від 6 до 10 м.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту:
- оптичного блоку – ІР 55 для модифікацій 101, 201, 301
ІР 65 для модифікацій 102, 202, 302
- блоку ПРА – ІР 23 для модифікацій 101, 201, 301
ІР 54 для модифікацій 102, 202, 302
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – П
Тип кривої сили світла в поперечній площині:
П - для модифікацій 101, 102, 201, 202
Ш(е) - для модифікацій 301, 302
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ВУЛИЧНІ КОНСОЛЬНІ
ЖКУ 29У, РКУ 29У, ГКУ 29У, НКУ 29У
Світильник призначений для освітлення доріг, вулиць, автомагістралей, майданів, а також інших об'єктів населених
пунктів. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при
температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з алюмінієвого сплаву, покритого порошковою емаллю або з термостійкої пластмаси,
залежно від модифікації. Відбивач виготовлений з електрохімічного полірованого і анодованого алюмінію. Розсіювач – з
вигнутого загартованого скла. Патрон закріплений на відбивачі. Пускорегулююча апаратура (ПРА, імпульсно-запалювальний
пристрій - ІЗП, конденсатор) встановлена на панелі з сталі, вмонтованої у корпус світильника.
Світильник рекомендується встановлювати на Г-подібних кронштейнах під кутом від 15° до 20° до горизонту, діаметр труби
оголовника кронштейну – 48 мм. Рекомендується висота установки від 6 до 10 м.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту:
- оптичного блоку – ІР 55
- блоку ПРА – ІР 23
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – П
Тип кривої сили світла в поперечній площині – Д
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПІДВІСНІ
СВІТИЛЬНИКИ ПІДВІСНІ
НСУ 20У-100/200/300-145 У1
Світильник призначений для освітлення вулиць з низькою інтенсивністю руху у містах та у сільській місцевості, парків
відпочинку, скверів, автостоянок, відкритих проммайданчиків. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом
(кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Світильник відкритого типу з відбивачем. Корпусна арматура виготовлена з металевого прокату з антикорозійним
покриттям, нанесеним порошковими фарбами білого кольору.
Світильник монтується на монтажний профіль болтовим з'єднанням. Рекомендується висота установки 3-9 м залежно від
потужності лампи. Під’єднання світильника до мережі живлення через клемову колодку – шляхом вводу кабелю через
спеціальний отвір у стакані корпуса.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 23
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – Д
Тип джерела світла – ЛН 100 (200, 300)
Тип цоколю – Е 27
ККД, % – 79
Маса, кг – 1,3

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПІДВІСНІ
ДКУ 17У-30-001 У1
Світильник призначений для освітлення відкритих просторів, вулиць міст та населених пунктів, майданів, тунелів,
автостоянок, автозаправних станцій, дворових територій, великих промислових приміщень та інших об'єктів. Розрахований для
експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при температурі
навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпус світильника прямокутної форми, спеціальної конструкції, з теплорозсіювачою поверхнею радіаторного типу.
Виготовлена з екструдированого алюмінієвого сплаву. Світлорозсіювач виготовлений з світлостабілізованого полікарбонату
загартованого скла. Джерело світла потужні світловипромінюючі діоди. Світлодіоди використовуються спільно з лінзами
другорядної оптики для формування необхідного розподілення світлового потоку у робочій зоні світильника.
Рекомендується висота установки 4-6 м. У верхній частині корпусу розташований вузол кріплення світильника на
консоль опори або трос, а також джерело необхідного другорядного стабілізованого живлення – стабілізатор струму
(комплексний блок живлення).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50/60 Гц
Ступінь захисту - ІР 65
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип джерела світла – світлодіоди з
одиничною потужністю від 1 до 2,6 Вт
Світлова ефективність світлодіодів, η – 80 лм/Вт
Потужність світлодіодів – 30 Вт
Сумарна потужність світлодіодів – 33,6 Вт
Оптична ККД, %, не менше – 90
Світловий потік – 3700 лм
Колір світловипромінювання – холодний білий
Маса, кг – 5,8
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ
СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ
ЖПП 10У-150/250/400 У1
РПП 10У-250/400 У1
ГПП 10У-250/400 У1
Світильник призначений для загального освітлення промислових приміщень різного призначення. Розрахований для
експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при температурі
навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусні деталі виготовлені з термостійкої пластмаси. Відбивач має гладку поверхню, яка забезпечує концентровану
силу світла. Пускорегулююча апаратура (ПРА, імпульсно-запалювальний пристрій - ІЗП, конденсатор) вмонтована на платі у
корпусі світильника. Захисне скло – термостійке, загартоване.
Світильник монтується на гак, трос або на монтажний профіль. Типовиконання монтажа – за вимогою заказника.
Рекомендується висота установки 4,5-25 м залежно від потужності лампи. Під’єднання світильника до мережі живлення через
клемову колодку – шляхом вводу кабелю через боковий отвір корпусу (сальник).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту:
- оптичного блоку – ІР 54
- блоку ПРА – ІР 44
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – П
Тип кривої сили світла – Д
Коефіцієнт потужності, cos φ – 0,80
ККД, % – 70
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Корпус світильника – 1 шт.
Відбивач – 1 шт.
Захисне скло – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ
НСП 15У-500/750-101 У3, У1
Світильник призначений для загального освітлення промислових, складських та сільськогосподарських приміщень.
Можливо застосування у побуті для освітлення дворових побудов, гаражів, підвалів. Розрахований для експлуатування в
районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 3, 1) при температурі навколишнього повітря
від -40 °С до +40 °С.
Корпусні деталі виготовлені з металевого прокату з антикорозійним покриттям порошковими фарбами. Відбивач – з
алюмінієвого листа, висока чистота поверхні якого досягається методом хімічного освітлення.
Світильник монтується на гак. Рекомендується висота установки 3-9 м залежно від потужності лампи. Під’єднання
світильника до мережі живлення через клемову колодку – шляхом вводу кабелю через верхній отвір корпусу (сальник) або з
резиновою заглушкою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку – ІР 23
Ступінь захисту блоку ПРА – ІР 54
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – Д

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Корпус світильника – 1 шт.
Відбивач – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ
РСП 02У-125/250/400/700-232 У3, У1
Світильник призначений для загального освітлення пильних та вологих промислових, сільськогосподарських
приміщень та пожежонебезпечних зон. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне
виконання У, категорія розміщення 3, 1) при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусні деталі виготовлені з металевого прокату з захисним лакофарбовим покриттям порошковими фарбами.
Відбивач має два типовиконання, які забезпечують два типи кривих сили світла: концентровану (відбивач з гладкою поверхнею)
та полушироку (гофрований відбивач). Типовиконання відбивача – за вимогою заказника. Пускорегулююча апаратура (ПРА,
імпульсно-запалювальний пристрій - ІЗП, конденсатор) вмонтована у корпус світильника. Захисне скло – термостійке,
загартоване.
Світильник монтується на гак, трос та на монтажний профіль. Рекомендується висота установки 4,5-25 м залежно від
потужності лампи. Кронштейн дозволяє здійснювати оберт світильника у вертикальній площині на 180°. Під’єднання
світильника до мережі живлення через клемову колодку – шляхом вводу кабелю через боковий отвір корпусу (сальник).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 54
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – П
Тип кривої сили світла – Г
Коефіцієнт потужності, cos φ – 0,85
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Корпус світильника – 1 шт.
Відбивач – 1 шт.
Захисне скло – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ
НСП 20У Ех-200-221 УХЛ 1
Вибухозахищений світильник призначений для загального освітлення зон, вибухонебезпечних по сумішам газів, пилу,
пару та пожежонебезпечних зон, а також для експлуатування у вологих, сирих та запилених виробничих приміщеннях.
Світильник може встановлюватися як у приміщеннях, так і на відкритих площинах. Розрахований для експлуатування в районах
з помірним та холодним кліматом (кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря
від -60 °С до +40 °С та при підвищеній вологості до 98%.
Конструкція світильника представляє собою стійку до вибухів оболонку з джерелом світла. Елементи оболонки
з'єднуються між собою різьбовими з'єднаннями, що забезпечують стійкість до вибухів та герметичність. Корпусні деталі
виготовлені з алюмінієвого сплаву. Світлопропускаючий ковпак з термостійкого скла закатаний в алюмінієву обичайку.
Герметичність забезпечується паронитовими прокладками. Всі металеві елементи покриті порошковими фарбами, стійкими до
атмосферних явищ.
Світильник монтується на вертикальну трубу (з умовним проходом G 3/4" В) або горизонтальний монтажний профіль.
Рекомендується висота установки від 3 до 5 м. Під’єднання світильника до мережі живлення виконується шляхом вводу силового
кабелю через верхній отвір корпусу з резиновою заглушкою. А під’єднання силового кабелю до спеціальної клемової колодки з
контактними гвинтовими зажимами М6 здійснюється у коробці вводной.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 65
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Група виконання по експлуатуванню згідно ГОСТ 17516 – М2
Рівень та вид вибухозахищеності - 1ExdellВТ4, 2ExdellСТ4
Тип кривої сили світла – Д
Тип джерела світла – ЛН 200
Тип цоколю – Е 27
ККД, % – 86
Маса, кг – 6,0
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
WWW.UPPUTOS.DP.UA

-13-

ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ
НСП 06У-200(100)-121 У3, У1
Світильник призначений для загального освітлення пильних та вологих промислових приміщень та пожежонебезпечних
зон. Можливо застосування у побуті для освітлення дворових побудов, гаражів, підвалів. Розрахований для експлуатування в
районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 3, 1) при температурі навколишнього повітря
від -40 °С до +40 °С.
Корпусні деталі виготовлені з металевого прокату з захисно-декоративним покриттям поліефірними порошковими
фарбами. Світлопропускаючий ковпак з силікатного прозорого скла.
Світильник монтується на трубу (з умовним проходом G 3/4" В).
Рекомендується висота установки від 3 до 8 м. Під’єднання світильника до мережі живлення через клемову колодку –
шляхом вводу кабелю через верхній отвір корпусу (сальник) або з резиновою заглушкою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 54
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – Н
Тип кривої сили світла – М
Тип джерела світла – ЛН 200 (100)
Тип цоколю – Е 27
ККД, %, не менше – 53
Маса, кг – 3,0
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Корпус світильника – 1 шт.
Ковпак скляний – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ
НСП 07У-100-101 У3, У1
Світильник призначений для загального освітлення пильних та вологих промислових приміщень та пожежонебезпечних
зон. Можливо застосування у побуті для освітлення дворових побудов, гаражів, підвалів. Розрахований для експлуатування в
районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 3, 1) при температурі навколишнього повітря
від -40 °С до +40 °С.
Корпусні деталі виготовлені з металевого прокату з захисно-декоративним покриттям поліефірними порошковими
фарбами. Світлопропускаючий ковпак з силікатного прозорого скла.
Світильник монтується на гак.
Рекомендується висота установки від 3 до 8 м. Під’єднання світильника до мережі живлення через клемову колодку –
шляхом вводу кабелю через верхній отвір корпусу (сальник) або з резиновою заглушкою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 54
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – Н
Тип кривої сили світла – М
Тип джерела світла – 100
Тип цоколю – Е 27
ККД, %, не менше – 75
Маса, кг – 1,2
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Корпус світильника – 1 шт.
Ковпак скляний – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ
ЛПП 11У-1х18-001 У3
ЛПП 11У-1х36-001 У3
ЛПП 11У-1х58-001 У3
ЛПП 11У-2х18-001 У3
ЛПП 11У-2х36-001 У3
ЛПП 11У-2х58-001 У3
Світильник призначений для загального освітлення промислових приміщень різного призначення з підвищеним вмістом
пилу та вологи. Розрахований для експлуатування при температурі навколишнього повітря від +5 °С до +40 °С. Кліматичне
виконання У, категорія розміщення 3.
Корпус світильника пластмасовий. Монтажна панель виготовлена з листової сталі з захисним покриттям білою
порошковою фарбою. Розсіювач виготовлений з полікарбонату, з рифленою поверхнею, стійкий до ударів. Кріплення розсіювача
до корпусу – за допомогою пластмасових кліпс. Ущілення між розсіювачем та корпусом – спінений поліуретан. У корпусі
світильника розташована пластмасова заглушка, через яку здійснюється ввод електрокабеля. Світильник укомплектований
електромагнітним ПРА та стартером. За замовленням можлива комплектація електронним ПРА.
Світильник монтується до опорної поверхні за допомогою гвинтів або шурупів через отвір у корпусі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 65
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – П
Тип кривої сили світла – М
ККД, %, не менше – 75
Коефіцієнт потужності, cos φ, не менше – 0,5
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ
ЛПП 12У-1х18-001 У3
ЛПП 12У-1х36-001 У3
ЛПП 12У-1х58-001 У3
ЛПП 12У-2х18-001 У3
ЛПП 12У-2х36-001 У3
ЛПП 12У-2х58-001 У3
Світильник призначений для загального освітлення промислових приміщень різного призначення з підвищеним вмістом
пилу та вологи. Розрахований для експлуатування при температурі навколишнього повітря від +5 °С до +40 °С. Кліматичне
виконання У, категорія розміщення 3.
Корпус світильника пластмасовий. Монтажна панель виготовлена з листової сталі з захисним покриттям білою
порошковою фарбою. Розсіювач виготовлений з полікарбонату, з рифленою поверхнею, стійкий до ударів. Кріплення розсіювача
до корпусу – за допомогою пластмасових кліпс. Ущілення між розсіювачем та корпусом – спінений поліуретан. У корпусі
світильника розташована пластмасова заглушка, через яку здійснюється ввод електрокабеля. Світильник укомплектований
електромагнітним ПРА та стартером. За замовленням можлива комплектація електронним ПРА.
Світильник монтується до опорної поверхні за допомогою гвинтів або шурупів через отвір у корпусі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 65
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – П
Тип кривої сили світла – М
ККД, %, не менше – 70
Коефіцієнт потужності, cos φ, не менше – 0,5
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПАРКОВІ
СВІТИЛЬНИКИ ПАРКОВІ
НТУ 01У-200-004 У1
Світильник призначений для функціонально-декоративного освітлення парків відпочинку, скверів, бульварів,
майданчиків, пішохідних алей. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У,
категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з металевого прокату з захисно-декоративним поліефірним покриттям, нанесеним за
допомогою порошкової технології. Розсіювач – з молочно-білого удароміцного поліметилметакрилату.
Світильник монтується на вертикальну опору діаметром 50 мм та фіксується на ній гвинтами. Рекомендується висота
установки 3-5 м. Під’єднання до мережі живлення через клемову колодку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 44
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип джерела світла – ЛН 200
Тип цоколю – Е 27
Клас світлорозподілення – Р
Тип кривої сили світла – круглосиметрична спеціальна
ККД, %, не менше – 70
Маса, кг – 3,0
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Корпус світильника – 1 шт.
Розсіювач – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПАРКОВІ
РТУ 02У-80/125-002 У1
ЖТУ 02У-70/100/150-006 У1
Світильник призначений для функціонально-декоративного освітлення парків відпочинку, скверів, бульварів,
майданчиків, пішохідних алей. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У,
категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з металевого прокату з захисно-декоративним поліефірним покриттям, нанесеним за
допомогою порошкової технології. Розсіювач – з молочно-білого удароміцного поліметилметакрилату. Пускорегулююча
апаратура (ПРА, імпульсно-запалювальний пристрій - ІЗП, конденсатор) вмонтована у корпус світильника.
Світильник монтується на вертикальну опору діаметром 50 мм та фіксується на ній гвинтами. Рекомендується висота
установки 3-5 м. Під’єднання до мережі живлення через клемову колодку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 44
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Клас світлорозподілення – Р
Тип кривої сили світла – круглосиметрична спеціальна
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Корпус світильника – 1 шт.
Розсіювач – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ПАРКОВІ
РТУ 03У-160-005 У1
Світильник призначений для функціонально-декоративного освітлення парків відпочинку, скверів, бульварів,
майданчиків, пішохідних алей. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У,
категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з металевого прокату з захисно-декоративним поліефірним покриттям, нанесеним за
допомогою порошкової технології. Розсіювач – з молочно-білого удароміцного поліметилметакрилату. Пускорегулююча
апаратура (ПРА, імпульсно-запалювальний пристрій - ІЗП, конденсатор) вмонтована у корпус світильника.
Світильник монтується на бетонний фундамент або іншу основу за допомогою анкерного кріплення (болти М10).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 44
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип джерела світла – ДРЛ 160
Тип цоколю – Е 27
Клас світлорозподілення – Р
Тип кривої сили світла – круглосиметрична спеціальна
ККД, %, не менше – 70
Маса, кг – 6,5
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Корпус світильника – 1 шт.
Розсіювач – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - ПРОЖЕКТОРИ
ПРОЖЕКТОРИ
ЖО 02У-70-01 У1
ЖО 02У-150-02 У1
ГО 02У-70-03 У1
ГО 02У-150-04 У1
Прожектор призначений для освітлення фасадів будинків, архітектурних пам'ятників, рекламних щитів. Розрахований
для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при температурі
навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з алюмінієвого сплаву. Відбивач – з алюмінієвого листа високої чистоти. Всі металеві
елементи мають порошкове покриття, стійке до атмосферних явищ. Захисне скло – силікатне, загартоване, термостійке.
Ущілення між склом та корпусом – термостійке силіковане. Пускорегулююча апаратура (ПРА, конденсатор) вмонтована у корпус
прожектора.
Прожектор монтується на ліру і повертається в вертикальній площині на кут, не менше ніж на 210° вгору і 30° вниз.
Під’єднання прожектора до мережі живлення через клемову колодку – шляхом вводу кабелю через боковий отвір корпусу
(сальник).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 65
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – К
Кут розсіювання, 2α, град:
- у вертикальній площині – 120;
- у горизонтальній площині – 130
ККД, %, не менше - 55
Коефіцієнт потужності, cos φ – 0,8
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Прожектор – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. прожекторів) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - ПРОЖЕКТОРИ
ЖО 03У-150-01 У1
ЖО 03У-250-02 У1
ЖО 03У-400-03 У1
ГО 03У-250-04 У1
ГО 03У-400-05 У1
РО 03У-250-06 У1
Прожектор призначений для освітлення відкритих просторів промислового і сільськогосподарського призначення,
будівельних споруд і майданчиків, автостоянок. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне
виконання У, категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з алюмінієвого сплаву. Відбивач – з алюмінієвого листа високої чистоти. Всі металеві
елементи мають порошкове покриття, стійке до атмосферних явищ. Захисне скло – силікатне, загартоване, термостійке.
Ущілення між склом та корпусом – термостійке силіковане. Пускорегулююча апаратура (ПРА, конденсатор) вмонтована у корпус
прожектора.
Прожектор монтується на ліру і повертається в вертикальній площині на кут, не менше ніж на 120° вгору і 120° вниз.
Під’єднання прожектора до мережі живлення через клемову колодку – шляхом вводу кабелю через боковий отвір корпусу
(сальник).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 65
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – К
ККД, %, не менше - 55
Коефіцієнт потужності, cos φ – 0,8
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Прожектор – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. прожекторів) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - ПРОЖЕКТОРИ
ЖО 03У-150-07 У1
ЖО 03У-250-08 У1
ЖО 03У-400-09 У1
ГО 03У-250-10 У1
ГО 03У-400-11 У1
РО 03У-250-12 У1
Прожектор призначений для освітлення відкритих просторів промислового і сільськогосподарського призначення,
будівельних споруд і майданчиків, автостоянок. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне
виконання У, категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з алюмінієвого сплаву. Відбивач – з алюмінієвого листа високої чистоти. Всі металеві
елементи мають порошкове покриття, стійке до атмосферних явищ. Захисне скло – силікатне, загартоване, термостійке.
Ущілення між склом та корпусом – термостійке силіковане. Пускорегулююча апаратура (ПРА, конденсатор) вмонтована у корпус
прожектора.
Прожектор монтується на ліру і повертається в вертикальній площині на кут, не менше ніж на 120° вгору і 120° вниз.
Під’єднання прожектора до мережі живлення через клемову колодку – шляхом вводу кабелю через боковий отвір корпусу
(сальник).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 65
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – К
ККД, %, не менше - 60
Коефіцієнт потужності, cos φ – 0,8

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Прожектор – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. прожекторів) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - ПРОЖЕКТОРИ
ЖО 67У-70-01 У1
ЖО 67У-150-02 У1
ГО 67У-70-03 У1
ГО 67У-150-04 У1
Прожектор призначений для освітлення фасадів будинків, архітектурних пам'ятників, рекламних щитів. Розрахований
для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при температурі
навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з алюмінієвого сплаву. Відбивач – з алюмінієвого листа високої чистоти. Всі металеві
елементи мають порошкове покриття, стійке до атмосферних явищ. Захисне скло – силікатне, загартоване, термостійке.
Ущілення між склом та корпусом – термостійке силіковане. Пускорегулююча апаратура (ПРА, конденсатор) вмонтована у корпус
прожектора.
Прожектор монтується на ліру і повертається в вертикальній площині на кут, не менше ніж на 170° вгору і 150° вниз.
Під’єднання прожектора до мережі живлення через клемову колодку – шляхом вводу кабелю через боковий отвір корпусу
(сальник).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 65
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – К
Кут розсіювання, 2α, град:
- у вертикальній площині – 90;
- у горизонтальній площині – 110
ККД, %, не менше - 65
Коефіцієнт потужності, cos φ – 0,8
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Прожектор – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. прожекторів) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - ПРОЖЕКТОРИ
ГО 04У-2000-01 У1
Прожектор призначений для освітлювання великих відкритих площ, стадіонів, під'їзних шляхів, залізничних станцій,
великих відкритих просторів промислового та сільськогосподарського призначення, будівельних споруд та майданчиків при
стаціонарній установці на нерухомих об'єктах. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне
виконання У, категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Прожектор складається з освітлювального прибору з блоком ІЗП та баластним пристроєм:
- блок ІЗП (імпульсно-запалювальний пристрій) розташований на зовнішній боковій стороні корпусу;
- баластний пристрій (блок ПРА) постачається в окремому контейнері, виготовленому з листової сталі.
Корпусна арматура виготовлена з металевого прокату. Відбивач – з алюмінієвого листа, висока чистота поверхні якого
досягається методом хімічного освітлення. Відбивач забезпечує глибоку криву силу світла. Всі металеві елементи мають
порошкове покриття, стійке до атмосферних явищ. Захисне скло – силікатне, загартоване, термостійке. Ущілення між склом та
корпусом – термостійка кремнійорганічна резина.
Прожектор монтується на горизонтальну опорну поверхню. Допустимий оберт світильника у вертикальній
площині - 90° вниз та 90° вгору. Відстань до освітлювальної поверхні не менш 1,5 м. Під’єднання прожектора до мережі
живлення через клемову колодку – шляхом вводу кабелю в отвір монтажної коробки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 380 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 64
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип джерела світла – SPL 2000/L/Н 654 spec
Тип цоколю – спеціальний
Тип кривої сили світла – Г
Максимальна сила світла, кКД, не менше ніж – 189,0
ККД, % – 60
Коефіцієнт потужності, cos φ – 0,85
Маса, кг:
- прожектора – 13,0;
- блоку ПРА – 25,0.
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Блок ПРА – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа SPL 2000/L/Н 654 spec – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - ПРОЖЕКТОРИ
НО 02-500-01 У1
Прожектор призначений для освітлення майданів, стадіонів, фасадів будинків, архітектурних споруд, будівельних
майданчиків та інших відкритих просторів при стаціонарній установці на нерухомих об'єктах. Розрахований для експлуатування
в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря
від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з сталевого листа, з захисним лакофарбовим покриттям порошковими фарбами. Відбивач
– з алюмінієвого листа з дзеркальним покриттям високої відбиваючої здатності. Розсіювач – скло поліроване або термостійке (за
замовленням).
Прожектор монтується на горизонтальній площині лірою вгору або вниз. Ліра прожектора дозволяє здійснювати оберт у
горизонтальній та вертикальній площині на 360°. Під’єднання прожектора до мережі живлення через клемову колодку – шляхом
вводу кабелю через нижній отвір корпусу (сальник).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 44
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип джерела світла – ЛН 500
Тип цоколю – Е 40
Тип кривої сили світла – К
Максимальний сила світла, КД – 321
Кут розсіювання, 2α, град:
- у вертикальній площині – 20;
- у горизонтальній площині – 18
ККД, %, не менше – 38
Коефіцієнт потужності, cos φ – 0,85
Маса, кг – 7,0
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Прожектор – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. прожекторів) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.

WWW.UPPUTOS.DP.UA

-26-

ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - ПРОЖЕКТОРИ
ГО 02-250/400-03 У1
Прожектор призначений для освітлення відкритих просторів, промислових та сільськогосподарських об'єктів.
Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при
температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з сталевого листа, з захисним лакофарбовим покриттям порошковими фарбами. Відбивач
– з алюмінієвого листа з дзеркальним покриттям високої відбиваючої здатності. Розсіювач – скло поліроване або термостійке (за
замовленням). На корпусі прожектора розташована з'єднувальна коробка. Пускорегулююча апаратура – незалежного виконання,
розташована в окремому контейнері.
Прожектор монтується на горизонтальній площині лірою вгору або вниз. Ліра прожектора дозволяє здійснювати оберт у
горизонтальній та вертикальній площині на 360°. Пускорегулююча апаратура у контейнері монтується на горизонтальній
площині. Під’єднання прожектора до мережі живлення через клемову колодку – шляхом вводу кабелю через отвір контейнера
(сальник).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 44
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – К
Кут розсіювання, 2α, град:
- у вертикальній площині – 20;
- у горизонтальній площині – 20
ККД, %, не менше – 46
Коефіцієнт потужності, cos φ – 0,85
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Прожектор – 1 шт.
Пускорегулююча апаратура – незалежного
виконання, в окремому контейнері – 1шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. прожекторів) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - ПРОЖЕКТОРИ
ИО 04У-150/300/500/1000-01 У1
Прожектор призначений для освітлення промислових об'єктів, а також для архітектурних фасадів, пам'ятників, вітрин,
будівельних та спортивних майданчиків та інших відкритих просторів. Розрахований для експлуатування в районах з помірним
кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з алюмінієвого сплаву з захисно-декоративним покриттям порошковими фарбами
коричневого або чорного кольору. Відбивач – з алюмінієвої фольги високої чистоти, поверхня з рифленим тисненням. Захисне
скло – термостійке. Ущілення між склом та корпусом – резиновий шнур.
Прожектор монтується на горизонтальній площині. Ліра прожектора дозволяє здійснювати оберт у горизонтальній
площині на 360°; в вертикальній площині – до 90º вгору та до 45º - вниз. Лампи при установці прожекторів можуть відхилятися
від горизонту не більш ніж на 2º. Під’єднання прожектора до мережі живлення через клемову колодку – шляхом вводу кабелю
через отвір корпусу (сальник).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 54
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – К
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Прожектор – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. прожекторів) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - ПРОЖЕКТОРИ
ИО 05У-1000/1500-04 У1
Прожектор призначений для освітлення відкритих просторів, майданів, фасадів будинків, а також промислових та
сільськогосподарських об'єктів. Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У,
категорія розміщення 1) при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Корпусна арматура виготовлена з сталевого листа, з захисним лакофарбовим покриттям. Відбивач – з алюмінієвої фольги
високої чистоти, поверхня з рифленим тисненням. Захисне скло – силікатне, термостійке. Ущілення між склом та корпусом –
профільна резина.
Прожектор монтується на горизонтальній площині лірою вгору або вниз. Ліра прожектора дозволяє здійснювати оберт у
горизонтальній площині на 360°; в вертикальній площині – від 90º вниз та до 90º - вгору. Лампи при установці прожекторів
можуть відхилятися від горизонту не більш ніж на 2º. Під’єднання прожектора до мережі живлення через клемову колодку –
шляхом вводу кабелю через отвір корпусу (сальник).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 44
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – К

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Прожектор – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. прожекторів) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.

WWW.UPPUTOS.DP.UA

-29-

ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА
СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ

СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ
ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ
ЛПО 16У-1х18-001 УХЛ4
ЛПО 16У-1х36-001 УХЛ4
ЛПО 16У-2х18-001 УХЛ4
ЛПО 16У-2х36-001 УХЛ4
Світильник призначений для загального освітлення громадських приміщень різного призначення. Розрахований для
експлуатування при температурі навколишнього повітря не нижче ніж +1°С. Кліматичне виконання УХЛ, категорія
розміщення 4.
Корпус та бокові кришки світильника пластмасові. Монтажна панель виготовлена з листової сталі з захисним покриттям
білою порошковою фарбою. Розсіювач виготовлений з полікарбонату, з рифленою поверхнею. Розсіювач фіксується у пазах
корпусу та бокових кришках світильника. У корпусі світильника розташована пластмасова заглушка, через яку здійснюється
ввод електрокабеля. Світильник укомплектований електромагнітним ПРА та стартером. За замовленням можлива комплектація
електронним ПРА.
Світильник монтується до опорної поверхні за допомогою гвинтів або шурупів через отвір у корпусі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 20
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – Д
ККД, %, не менше – 75
Коефіцієнт потужності, cos φ, не менше – 0,5
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА
СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ
ЛПО 17У-1х18-001 УХЛ4
ЛПО 17У-1х36-001 УХЛ4
ЛПО 17У-2х18-001 УХЛ4
ЛПО 17У-2х36-001 УХЛ4
Світильник призначений для загального освітлення громадських приміщень різного призначення. Розрахований для
експлуатування при температурі навколишнього повітря не нижче ніж +1°С. Кліматичне виконання УХЛ, категорія
розміщення 4.
Корпус та бокові кришки світильника пластмасові. Монтажна панель виготовлена з листової сталі з захисним покриттям
білою порошковою фарбою. Розсіювач виготовлений з полікарбонату, з рифленою поверхнею. Розсіювач фіксується у пазах
корпусу та бокових кришках світильника. У корпусі світильника розташована пластмасова заглушка, через яку здійснюється
ввод електрокабеля. Світильник укомплектований електромагнітним ПРА та стартером. За замовленням можлива комплектація
електронним ПРА.
Світильник монтується до опорної поверхні за допомогою гвинтів або шурупів через отвір у корпусі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 20
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
Тип кривої сили світла – Д
ККД, %, не менше – 75
Коефіцієнт потужності, cos φ, не менше – 0,5

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА
СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ
ЛПО 18У-4х18-001 УХЛ4
Світильник призначений для загального освітлення громадських приміщень різного призначення. Розрахований для
експлуатування при температурі навколишнього повітря не нижче ніж +1°С. Кліматичне виконання УХЛ, категорія
розміщення 4.
Корпус світильника виготовлений з листової сталі з захисним покриттям порошковими фарбами світлих кольорів,
стійким до атмосферних явищ. Оптична система – прямі або параболічні растрові решітки, виготовлені з полірованого
алюмінію. Решітки мають дзеркальну поверхню з високим коефіцієнтом відбивання, що забезпечує рівномірне освітлення.
Кріплення решітки до корпусу – за допомогою спеціальних замків. У корпусі світильника розташована пластмасова заглушка,
через яку здійснюється ввод електрокабеля. Світильник укомплектований електромагнітним ПРА та стартером. За замовленням
можлива комплектація електронним ПРА.
Світильник монтується до стелі за допомогою гвинтів або шурупів через чотири отвори у днищі корпусу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 20
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
*Тип джерела світла – ЛБ 18(20)
Кількість ламп – 4
Тип цоколю – G 13
Тип кривої сили світла – Г
ККД, %, не менше – 50
Коефіцієнт потужності, cos φ, не менше – 0,5
Маса, кг – 4,3
* допускається застосовування інших типів
ламп з ідентичними електричними
та геометричними параметрами.
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА
СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ
ЛВО 13У-4х18-001 УХЛ4
Світильник призначений для загального освітлення громадських приміщень різного призначення. Світильник
призначений для установки у стандартних підвісних стелях з модулем 600х600 мм. Розрахований для експлуатування при
температурі навколишнього повітря не нижче ніж +1 °С. Кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 4.
Корпус світильника виготовлений з листової сталі з захисним покриттям порошковими фарбами світлих кольорів,
стійким до атмосферних явищ. Оптична система – прямі або параболічні растрові решітки, виготовлені з полірованого
алюмінію. Решітки мають дзеркальну поверхню з високим коефіцієнтом відбивання, що забезпечує рівномірне освітлення.
Кріплення решітки до корпусу – за допомогою спеціальних замків. У корпусі світильника розташована пластмасова заглушка,
через яку здійснюється ввод електрокабеля. Світильник укомплектований електромагнітним ПРА та стартером. За замовленням
можлива комплектація електронним ПРА.
Світильник монтується у підвісні стелі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 20
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
*Тип джерела світла – ЛБ 18(20)
Кількість ламп – 4
Тип цоколю – G 13
Тип кривої сили світла – Г
ККД, %, не менше – 45
Коефіцієнт потужності, cos φ, не менше – 0,5
Маса, кг – 3,0
* допускається застосовування інших
типів ламп з ідентичними електричними та
геометричними параметрами.
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА
СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ
ЛВО 07У-2х18(20)-004 УХЛ4
Світильник призначений для загального освітлення адміністративних та громадських приміщень різного призначення,
торгових залів, банків, робочих та учбових кабінетів, приміщень сучасних офісів. Світильник призначений для установки у
стандартних підвісних стелях з модулем 600х600 мм. Розрахований для експлуатування при температурі навколишнього повітря
від +5°С до +35°С. Кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 4.
Корпус світильника виготовлений з листової сталі з захисним покриттям порошковими фарбами світлих кольорів,
стійким до атмосферних явищ. Оптична система – прямі або параболічні растрові решітки, виготовлені з полірованого
алюмінію. Решітки мають дзеркальну поверхню з високим коефіцієнтом відбивання, що забезпечує рівномірне освітлення.
Кріплення решітки до корпусу – за допомогою спеціальних замків. У корпусі світильника розташована пластмасова заглушка,
через яку здійснюється ввод електрокабеля. Світильник укомплектований електромагнітним ПРА та стартером. За замовленням
можлива комплектація електронним ПРА.
Світильник монтується у підвісні стелі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 20
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1
*Тип джерела світла – ЛБ 18(20)
Кількість ламп – 2
Тип цоколю – G 13
Тип кривої сили світла – Г
ККД, %, не менше – 58
Коефіцієнт потужності, cos φ, не менше – 0,92
Маса, кг – 2,7
* допускається застосовування інших
типів ламп з ідентичними електричними
та геометричними параметрами.
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА
СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПРИМІЩЕНЬ
Л
ЛБО (ЛПО) 01У-11-001 УХЛ4
ЛБО 03У-2х8(6)-001/002/003/004/005/006 УХЛ4
Світильник представляє собою інформаційне світлове табло, призначене для підсвітлення в темний час доби або в
затемнених місцях різних інформаційних знаків, які характеризують назву об'єктів, напрямок руху до об'єктів та інших знаків
для забезпечення орієнтування людей у громадських місцях. Розрахований для експлуатування при температурі навколишнього
повітря від +5°С до +40°С. Кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 4.
Типовиконання -001…-006 світильника ЛБО 03У-2х8(6)-001/002/003/004/005/006 УХЛ4 відповідає виду інформаційної
наклейки.
Корпус світильника виготовлений з листової сталі з захисним покриттям порошковими фарбами білого кольору.
Розсіювач – з опалого полістиролу. Світильник укомплектований електромагнітним ПРА та стартером.
Світильник монтується до опорної поверхні за допомогою шурупів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту оптичного блоку та блоку ПРА – ІР 20
Клас захисту від ураження електричним струмом – 1

* допускається застосовування інших типів ламп з ідентичними електричними та геометричними параметрами.
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА
СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ
НПО (НБО) 01У-60-001 УХЛ 4
НПО (НБО) 01У-100-002 УХЛ 4
НПО (НБО) 01У-2х100-003 УХЛ 4
Світильник призначений для загального освітлення громадських приміщень з нормальними умовами середовища, а
також підсобних приміщень, коридорів, під'їздів житлових та адміністративних споруд. Розрахований для експлуатування в
кліматичних умовах УХЛ, категорія розміщення 4.
Корпусна арматура виготовлена з металевого прокату з захисно-декоративним покриттям порошковими фарбами світлих
кольорів. Світлопропускаючий розсіювач молочно-накладного скла. Можлива комплектація розсіювачами різноманітних форм
зовнішнього вигляду та габаритних розмірів.
Світильник монтується до опорної поверхні шурупами крізь монтажні отвори у нижній основі корпусу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту – ІР 20

Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.

НПО (НБО) 16У-100-001 УХЛ 4
НПО (НБО) 16У-2х100-001 УХЛ 4
Світильник призначений для загального освітлення громадських приміщень з нормальними умовами середовища, а
також підсобних приміщень, коридорів, під'їздів житлових та адміністративних споруд. Розрахований для експлуатування в
кліматичних умовах УХЛ, категорія розміщення 4.
Корпусна арматура виготовлена з металевого прокату з захисно-декоративним покриттям порошковими фарбами світлих
кольорів. Світлопропускаючий розсіювач молочно-накладного скла. Можлива комплектація розсіювачами різноманітних форм
зовнішнього вигляду та габаритних розмірів.
Світильник монтується до опорної поверхні шурупами крізь монтажні отвори у нижній основі корпусу.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту – ІР 20
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.

WWW.UPPUTOS.DP.UA

-36-

ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА
СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ
НПО (НБО) (НПБ) 11У-100-001 УХЛ 4
НПО (НБО) (НПБ) 13У-60-001 УХЛ 4
Світильник призначений для загального освітлення вологих та запилених допоміжних приміщень громадських та
адміністративних споруд - коридорів, під'їздів, ванних, туалетних кімнат житлових будинків, а також для освітлення гаражів та
підвалів. Розрахований для експлуатування в кліматичних умовах УХЛ, категорія розміщення 4.
Корпусна арматура виготовлена з алюмінієвого сплаву з захисно-декоративним покриттям порошковими фарбами
світлих кольорів. Світлопропускаючий розсіювач – скло силікатне, матове, рифлене.
Світильник монтується до опорної поверхні шурупами крізь монтажні отвори у нижній основі корпусу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту – ІР 54
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.

НПО (НБО) 12У-100-001 УХЛ 4
НПО (НБО) 14У-60-001 УХЛ 4
Світильник призначений для загального освітлення вологих та запилених допоміжних приміщень громадських та
адміністративних споруд - коридорів, під'їздів, ванних, туалетних кімнат житлових будинків, а також для освітлення гаражів
та підвалів. Розрахований для експлуатування в кліматичних умовах УХЛ, категорія розміщення 4.
Корпусна арматура виготовлена з алюмінієвого сплаву з захисно-декоративним покриттям порошковими фарбами
світлих кольорів. Світлопропускаючий розсіювач – скло силікатне, матове, рифлене.
Світильник монтується до опорної поверхні шурупами крізь монтажні отвори у нижній основі корпусу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту – ІР 54
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ТА
СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ
НББ 09-60-079 УХЛ 4
НББ 09-2х60-082 УХЛ 4
Світильник призначений для загального освітлення вологих та запилених допоміжних приміщень громадських та
адміністративних споруд - коридорів, під'їздів, ванних, туалетних кімнат житлових будинків, а також для освітлення гаражів
та підвалів. Розрахований для експлуатування в кліматичних умовах УХЛ, категорія розміщення 4.
Корпусна арматура виготовлена з алюмінієвого сплаву з захисно-декоративним покриттям порошковими фарбами
світлих кольорів. Світлопропускаючий розсіювач – скло силікатне, матове, рифлене. Світильник має захисну решітку – литу,
алюмінієву, фарбовану порошковою краскою.
Світильник монтується до опорної поверхні шурупами крізь монтажні отвори у нижній основі корпусу.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту – ІР 54
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.

НПО (НБО) 12У-100-002 УХЛ 4
НПО (НБО) 14У-60-002 УХЛ 4
Світильник призначений для загального освітлення вологих та запилених допоміжних приміщень громадських та
адміністративних споруд - коридорів, під'їздів, ванних, туалетних кімнат житлових будинків, а також для освітлення гаражів
та підвалів. Розрахований для експлуатування в кліматичних умовах УХЛ, категорія розміщення 4.
Корпусна арматура виготовлена з алюмінієвого сплаву з захисно-декоративним покриттям порошковими фарбами
світлих кольорів. Світлопропускаючий розсіювач – скло силікатне, матове, рифлене. Світильник має захисну решітку – литу,
алюмінієву, фарбовану порошковою краскою.
Світильник монтується до опорної поверхні шурупами крізь монтажні отвори у нижній основі корпусу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту – ІР 54
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
НСБ 11-60-020 УХЛ 4
НСБ 11-3х60-026 УХЛ 4
НСБ 11-150-012 УХЛ 4
Світильник призначений для освітлення житлових (побутових) приміщень. Розрахований для експлуатування в
кліматичних умовах УХЛ, категорія розміщення 4.
Світильник підвісний, монтується до стелі. Місце з’єднання дротів світильника до мережі живлення закривається
спеціальною чашею, виготовленою з термостійкої пластмаси.
Плафон – скло силікатне, матове.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту – ІР 54
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.

НСБ 21-3х60-043 УХЛ 4
НСБ 21-4х60-045 УХЛ 4
НСБ 21-5х60-049 УХЛ 4
Світильник призначений для освітлення житлових (побутових) приміщень. Розрахований для експлуатування в
кліматичних умовах УХЛ, категорія розміщення 4.
Світильник підвісний, монтується до стелі. Місце з’єднання дротів світильника до мережі живлення закривається
спеціальною чашею, виготовленою з металу.
Розсіювач (окремий на кожну лампу) – скло з декоративним фарбовим покриттям.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Ступінь захисту – ІР 54
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Світильник – 1 шт.
Паспорт (на кожні 10 шт. світильників) – 1 шт.
Лампа – за замовленням.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ
КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ
АПАРАТИ

ПУСКОРЕГУЛЮЮЧІ

СЕРІЇ А11Т

Апарати пускорегулюючі призначені для забезпечення обмеження та стабілізації струму люмінесцентних ламп. Апарати
загального призначення застосовуються для потреб народного господарства, як комплектуючі вироби до світильників.
Апарати – вмонтовані, індуктивні з низьким рівнем шуму.
Кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 4.
Апарати відповідають ТУ У 05477592-004-98.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Клас захисту від ураження електричним струмом – 0
Маса – 0,65 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Апарат пускорегулюючий – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ
АПАРАТИ

ПУСКОРЕГУЛЮЮЧІ

СЕРІЇ А10Т

Апарати пускорегулюючі призначені для забезпечення обмеження та стабілізації струму люмінесцентних ламп. Апарати
загального призначення застосовуються для потреб народного господарства, як комплектуючі вироби до світильників.
Апарати – вмонтовані, індуктивні з низьким рівнем шуму.
Кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 4.
Апарати відповідають ТУ У 05477592-005-98.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Клас захисту від ураження
електричним струмом – 0
Маса – 1,0 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Апарат пускорегулюючий – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ
АПАРАТИ

ПУСКОРЕГУЛЮЮЧІ

СЕРІЇ 26У

Апарати пускорегулюючі призначені для забезпечення обмеження та стабілізації струму газорозрядних ламп високого
тиску типу ДРЛ. Апарати загального призначення застосовуються для потреб народного господарства, як комплектуючі вироби
до світильників.
Апарати – однолампові, індуктивні з нормальним рівнем шуму.
За умовами установки при експлуатуванні апарати залежно від номера модифікації відносяться до:
-вмонтованих, призначених для установки у корпусі світильника або у додатковому кожусі (модифікація – 003);
-незалежних, призначених для установки окремо від світильника без застосування додаткового кожуха
(модифікація – 004).
Розраховані для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 1; 2)
при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Апарати відповідають ТУ У 05477592-006-98.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Клас захисту від ураження електричним струмом:
- 0 – для вмонтованих апаратів;
- 1 – для незалежних апаратів

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Апарат пускорегулюючий – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.
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СВІТЛОТЕХНІКА - КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ
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ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

СВІТЛОТЕХНІКА - КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ
АПАРАТИ

ПУСКОРЕГУЛЮЮЧІ

СЕРІЇ 30У

Апарати пускорегулюючі призначені для забезпечення обмеження та стабілізації струму газорозрядних ламп високого
тиску типу ДНаТ. Запалювання ламп забезпечується імпульсним запалюючим пристроєм (ІЗП). Апарати загального
призначення застосовуються для потреб народного господарства, як комплектуючі вироби до світильників.
Апарати – однолампові, індуктивні з нормальним рівнем шуму.
За умовами установки при експлуатуванні апарати залежно від номера модифікації відносяться до:
- вмонтованих, призначених для установки у корпусі світильника або у додатковому кожусі (модифікація – 002);
- незалежних, призначених для установки окремо від світильника без застосування додаткового кожуха (модифікація –
005);
- незалежних разом з ІЗП, призначених для установки окремо від світильника без застосування додаткового кожуха
(модифікація – 006).
Розраховані для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 1; 2)
при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
Апарати відповідають ТУ У 05477592-006-98.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Клас захисту від ураження електричним струмом:
- 0 – для вмонтованих апаратів;
1 – для незалежних апаратів
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Апарат пускорегулюючий – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.
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СВІТЛОТЕХНІКА - КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ
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СВІТЛОТЕХНІКА - КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ
БАЛАСТНИЙ ПРИСТРІЙ
Баластний пристрій ДРИ 2000 призначений для обмеження струму металогалогенової лампи SPL 2000/L/Н/654spec. у
прожекторах. Запалювання ламп забезпечується імпульсним запалюючим пристроєм (ІЗП), який генерує високовольтні
імпульси, необхідні для запалювання лампи.
Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 1; 2)
при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 380 В
Частота – 50 Гц
Потужність лампи – 2000 Вт
Номінальний струм – 9,2 А
Коефіцієнт потужності, cos φ – 0,85
Максимальна робоча температура
обмотки, tw – 130 °С
Перевищення температури обмотки
у робочому режимі, Δt – 80 °С
Маса – 21 кг
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Баластний пристрій постачається як
комплектуючий вироб до прожектора ГО-04У.
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СВІТЛОТЕХНІКА - КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ
МОНОБЛОКИ
Моноблоки призначені для забезпечення обмеження та стабілізації струму газорозрядних ламп високого тиску типу
ДНаТ або ДРЛ. Моноблоки виготовляються та застосовуються для потреб народного господарства, як комплектуючі вироби до
світильників з лампами відповідного типу. Моноблоки складаються з наступних одиниць залежно від модифікації:
- модифікація 1 (апарат пускорегулюючий типу ДНаТ, ІЗП – імпульсний запалюючий пристрій);
- модифікація 1К (моноблок модифікації 1 у кожусі із сталі);
- модифікація 2 (апарат пускорегулюючий типу ДНаТ, ІЗП – імпульсний запалюючий пристрій, конденсатор);
- модифікація 2К (моноблок модифікації 2 у кожусі із сталі);
- модифікація 3 (апарат пускорегулюючий типу ДРЛ, конденсатор);
- модифікація 3К (моноблок модифікації 3 у кожусі із сталі)
Розраховані для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 2) при
температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 220 В
Частота – 50 Гц
Клас захисту від ураження електричним струмом:
- 0 – для моноблоків модифікацій 1, 2, 3;
- 1 – для моноблоків модифікацій 1К, 2К, 3К
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Моноблок – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ
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ЕЛЕКТРОТЕХНІКА - ТРАНСФОРМАТОРИ
ТРАНСФОРМАТОРИ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ
ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СЕРІЇ ОСМ 0,063; 0,1
Трансформатои призначені для живлення ланцюгів керування, місцевого освітлення, сигналізації та автоматики.
Трансформатор однофазний, сухий, багатоцільового призначення.
Розраховані для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 3) при
температурі навколишнього повітря від -45 °С до +40 °С. Навколишнє середовище не повинно містити струмопровідного пилу.
Трансформатори відповідають ТУ У 05477592-003-98.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – до 220 В
Частота – 50 Гц
Номінальна потужність – 0,063 / 0,1 кВА
Клас захисту від ураження
електричним струмом – 0
Маса – 1,7 кг
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Трансформатор – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

* Можлива зміна напруги вторинної обмотки за
узгодженням з виробником від 5 до 42 В .

WWW.UPPUTOS.DP.UA

-48-

ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА - ТРАНСФОРМАТОРИ
ЗАГАЛЬНОГО

ТРАНСФОРМАТОРИ
ПРИЗНАЧЕННЯ СЕРІЇ

ОСМ 0,16; 0,25

Трансформатои призначені для живлення ланцюгів керування, місцевого освітлення, сигналізації та автоматики.
Трансформатор однофазний, сухий, вмонтований, багатоцільового призначення.
Розраховані для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 3) при
температурі навколишнього повітря від -45 °С до +40 °С. Навколишнє середовище не повинне містити струмопровідного пилу.
Трансформатори відповідають ГОСТ 19294-84.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга первинної обмотки – 220 В
Частота – 50 Гц
Номінальна потужність – 0,16 / 0,25 кВА
Клас захисту від ураження електричним струмом – 0
Маса – 4,0 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Трансформатор – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

WWW.UPPUTOS.DP.UA

-49-

ПОГ КРИВОРІЗЬКЕ УВП УТОС

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА - ТРАНСФОРМАТОРИ
ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСЬКИЙ
ТАПВ - 10С(25С)
Трансформатор абонентський ТАПВ-10С(25С) призначений для установки на лініях радіотрансляційних мереж
провідного віщання.
Розрахований для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 2)
при температурі навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна потужність – 10 (25) ВА
Напруга мережі – 240 (120) В
Частота мережі – 50-15000 Гц
Відхилення АЧХ у діапазоні частот:
50 - 15000 Гц – 0,9 дБ
100 - 6300 Гц – 0,3 дБ
Маса – 1,2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Трансформатор ТАПВ-10С(25С)– 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.

ПЕРЕМИЧКА

ОБМЕЖУВАЛЬНА

Перемичка обмежувальна встановлюється на повітряних лініях радіотрансляційних мереж дротяного віщання і
призначена для запобігання короткому замиканню.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальний опір – 470 Ом
Номінальна потужність – 1 Вт
Маса – 11,5 гр.
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Перемичка обмежувальна (упаковка) – 1 / 500 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.
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ЕЛЕКТРОТЕХНІКА - ЗАТИСКИ
ЗАТИСК НАТЯЖНИЙ
Затиск натяжний ЗН-216/25 (ЗН-416/25) призначений для постійного анкерного кріплення та натяжіння ізольованих
дротів з двома (чотирма) жилами однакового перетину.
Застосовується для підвіски проводів відгалужень, а також ліній вуличного освітлення.
Конструкція затиску натяжного забезпечує міцність заділу не менше 90% від міцності натягуваного дроту та дозволяє
здійснити кріплення та натяжіння дротів без пошкоджування ізоляції дротів.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Затиск натяжний – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.

ЗАТИСК КОНТАКТНИЙ
Затиск контактний призначений для виконання гальванічних з'єднань проводів електровибухових мереж при підготовці і
проведенні вибухових робіт в гірничодобувній промисловості і є виробом разового використання.
Затиск контактний відповідає технічній документації РИШБ.773981.801

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електричний опір – 1·1012 Ом·см
Маса – 1,06 гр.
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Затиск контактний (упаковка) – 1 / 1000 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.
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ЕЛЕКТРОТЕХНІКА - КОТУШКИ
КОТУШКА ЗАПАЛЮВАННЯ
ДЛЯ ВАЖКИХ МОТОЦИКЛІВ
Двохвиводна котушка запалювання КЗМ 6 (КЗМ 12) призначена для застосування у 6(12)-вольтовій системі
електрообладнання важких мотоциклів сумісно з переривника.
Розрахована для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання У, категорія розміщення 2) при
температурі навколишнього повітря від -45 °С до +50 °С.
Котушка запалювання КЗМ6 (КЗМ12) відповідає ТУ У 05477592-002-94.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 6 (12) В
Частота обертання кулачка переривника мотоцикла –100-3500 об/хв..
Іскровий проміжок між розрядником і клемою високої напруги – 9 мм
Габаритні розміри – 98x50x65 мм
Маса – 0,88 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Котушка запалювання – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.

КОТУШКА ЗАПАЛЮВАННЯ
ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ ИЖ
Котушка запалювання КЗУ 6 (КЗУ 12) призначена для застосування у 6(12)-вольтовій системі електрообладнання
мотоциклів ИЖ.
Розрахована для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання УХЛ) при температурі
навколишнього повітря від -45 °С до +50 °С.
Котушка запалювання КЗУ6 (КЗУ12) відповідає ТУ У 31.6-2307400091-001:2005.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга – 6 (12) В
Опір первинної обмотки при 20°С – 3,07 Ом
Іскровий проміжок між розрядником і клемою високої напруги – 9 мм
Опір ізоляції на масу – 50 МОм
Габаритні розміри – 140x57 мм
Маса – 0,35 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Котушка запалювання – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.
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ЕЛЕКТРОТЕХНІКА - КОТУШКИ
КОТУШКА КОНТАКТОРА
ТИПУ КТ-6
Котушка КТ-6 відкритого типу призначена для роботи в контакторах змінного струму з керуванням змінним струмом
типу КТ6013, КТ6023, КТ6027 з напругою мережі 220 (380) В.
Розрахована для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання УХЛ) при температурі
навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга мережі – 220 (380) В
Частота – 50 Гц
Споживчий струм – 0,155 (0,135) А
Режим роботи, ПВ – 100 %
Маса – 0,3 кг
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Котушка контактора – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.

КОТУШКА ПУСКАЧА
ТИПУ ПА-300
Котушка ПА-300 використовується як комплектуюча або ремонтна одиниця в магнітних пускачах типу ПА-300 та їх
модифікаціях з напругою мережі 220 (380) В.
Розрахована для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання УХЛ) при температурі
навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга мережі – 220 (380) В
Частота – 50 Гц
Споживчий струм – 0,2 (0,15) А
Режим роботи, ПВ – 100 %
Маса – 0,3 кг
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Котушка пускача – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.

КОТУШКА ПУСКАЧА
ТИПУ ПА-400
Котушка ПА-400 використовується як комплектуюча або ремонтна одиниця в магнітних пускачах типу ПА-400 та їх
модифікаціях з напругою мережі 220 (380) В.
Розрахована для експлуатування в районах з помірним кліматом (кліматичне виконання УХЛ) при температурі
навколишнього повітря від -40 °С до +40 °С.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга мережі – 220 (380) В
Частота – 50 Гц
Споживчий струм – 0,25 (0,22) А
Режим роботи, ПВ – 100 %
Маса – 0,3 кг
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Котушка пускача – 1 шт.
Паспорт (на партію) – 1 шт.
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ДЛЯ ЗАМІТОК
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