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1. Призначення. 

1.1 Світлодіодний (LED) світильник RVL-ST-LED-30W, далі «Світильник», призначений для освітлення 

автомобільних доріг, вулиць, площ, парків, дворів, промислових об’єктів, складів. Світильник 

може експлуатуватись як на відкритому просторі, так і у приміщеннях. 

1.2 Світильник живиться від мережі змінного стуму 220 В, 50 Гц. Якість електроенергії повина 

відповідати ДСТУ 13109-97.  

1.3 Світильник кріпиться на консольний кронштейн діаметром 40мм або 60мм. 

1.4 Кут освітлення: по ширині автостради 70º, вздовж автостради 140º 

2.  

        
3. Технічні характеристики 

Найменування Од. 
вим

. 

Значення Примітки 

Напруга живлення, АС, 50 Гц В 220 100-305 

Споживана активна потужність Вт 30 +/-5% 

Світловий потік  Лм 4300 +/-5% 

Коефіцієнт потужності (cos ф)  97%  

Індекс кольоропередачі, Ra  5000 (4750-
5250) 

По замовленню може від 
2200К до 6500К 

Індекс кольоропередачі, Ra  >70 (по домовленості може бути 
>80 або >90) 

Вторична оптика  асиметрик 70х140 градусів 

Матеріал корпусу  Алюміній  

Кліматичне виконання та категорія 
розміщення 

 УХЛ1  

Ступінь захисту  IP67 ГОСТ 14254 

Умови експлуатації від мінус 40 до плюс 60° 

Габаритні розміри мм 365,8х135х
84,4 

 

 

4. Вказівки заходів безпеки. 

4.1 За способом захисту від ураження електричним струмом світильник належить до класу 1 за ДСТУ 

IEC 60598-1-2002 – I. 

4.2 Конструкція світильника задовольняє вимогам електро- і пожежної безпеки. 

4.3 Всі роботи, пов'язані з підключенням і монтажем повинні проводитися фахівцями. 

УВАГА! Підключення та відключення світильника від 

МЕРЕЖІ проводитися тільки при відключенні напруги. 

4.4 Забороняється експлуатація світильника без захисного заземлення. 

4.5 Забороняється підключати світильник до пошкодженої електропроводки. 

4.6 Перед встановлення переконайтесь відповідності напруги живлення заченню ~220В. 

4.7 Забороняється розбирати та ремонтувати світильник. 

 

5. Монтаж та підключення світильника. 

5.1 Монтаж світильника проводиться кваліфікованими працівниками у відповідності з ПБЕЕС та 

іншими нормативними документами у сфері охорони праці. 

5.2 Світильник кріпиться на трубу діаметром 40мм або 60мм. 

5.3 Підключити кабель живлення, зберігаючи умови: жовто-зелений провідник – земля, коричневий 

(червоний) – фаза, синій – нуль. 

 

 

6. Гарантії виробника.  

6.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність світильника вимогам технічних умов при 

дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. 

6.2 Гарантійний термін експлуатації - 5 років з дати виготовлення. 

6.3 Протягом гарантійного терміну експлуатації піpдприємство-виробник виробляє безоплатний 

ремонт або заміну світильника. Підприємство-виробник не несе відповідальності і не відшкодовує 

збитків за дефекти, виникли з вини споживача при недотриманні правил експлуатації та монтажу. 

6.4 У разі виходу світильника з ладу у період гарантійного обслуговування його слід разом з цим 

паспортом повернути за адресою: 33024, м. Рівне, вул. Соборна 404а. 

 

7. Свідоцтво. 

Вуличний світильник RVL-ST-LED-30W виготовлений і прийнятий у відповідності ТУ У 27.4-
40052300-001:2016, задовольняє вимогам постанови КМУ № 992 від 15.10.2012р. і визнаний 
придатним до експлуатації. 
Дата виробництва _______________ 

Дата продажу___________________ 

м.п.  

торгової організації 
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