
1. Лабораторно-практична робота №2.1 Визначення показників 

якості споживачів електричної енергії  

1.1 Мета роботи  

1. Вивчення особливостей споживання електричної енергії постійного 

та змінного струму. 

2. Дослідити характеристики споживачів електричної енергії змінного 

струму. 

 

Після виконання роботи студент повинен  

знати: 

- особливості споживання електричної енергії; 

- параметри якості споживання електричної енергії; 

- методику визначення параметрів якості споживачів електричної 

енергії. 

 вміти: 

- вимірювати параметри якості споживачів електричної енергії; 

- визначати якість споживання електричної енергії. 

1.2 Ключові положення 

Найпростішою схемою споживання електричної енергії є схема, 

наведена на рисунку (Рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Схема споживання електричної енергії 

 

Джерело електричної енергії (джерело живлення) надає електричну 

енергію з певними параметрами, основними з яких є рід напруги (постійна, 

змінна) та номінальна величина напруги. Для джерел змінної напруги 

додатково вказується форма вихідної напруги (синусоїдальна, трикутна, 

прямокутна – Рисунок 1.2), частота та кількість фаз вихідної напруги. 

Найбільш поширеними джерелами електричної енергії є: 

- промислова мережа змінного струму (трифазна змінна синусоїдальна 

напруга 220/380 В з частотою 50 Гц), яка є основним джерелом живлення для 

промислових і побутових споживачів; 

- автономні електростанції (однофазна або трифазна трикутна або 

синусоїдальна напруга 220/380 В з частотою 50 Гц), які використовуються, 

наприклад, як джерела резервного або автономного живлення; 
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- хімічні джерела струму (гальванічні елементи, акумуляторні батареї) 

(постійна напруга різної величини) які використовуються, наприклад, для 

живлення мобільних пристроїв. 

 
Рисунок 1.2 – Форма вихідної напруги джерел змінного струму 

 

До джерела живлення підключається споживач електричної енергії 

(навантаження). Параметри джерела живлення (рід та величина напруги, 

частота, кількість фаз тощо) повинні відповідати відповідним параметрам 

навантаження. Якщо ця умова не виконується, то навантаження не буде 

нормально функціонувати або навіть може вийти з ладу.  

Величина напруги джерела живлення u(t) визначається його 

характеристиками і у загальному випадку непостійна у часі навіть для джерел 

постійної напруги. Реальна величина u(t) залежить від багатьох факторів, у 

числі яких вихідний струм, температура, вологість та інші.  

При підключенні навантаження між джерелом живлення і 

навантаженням починає протікає i(t) який залежить від режиму роботи 

навантаження і який, у загальному випадку, також непостійний у часі 

(Рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 – Форма струму, споживаного навантаженням у випадку 

живлення постійною напругою 
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Швидкість та напрям передачі електричної енергії між джерелом 

живлення та навантаженням – потужність p(t) визначається формулою: 

p(t) = u(t)i(t). (1.1) 

Коли знаки напруги і струму збігаються, потужність p(t) позитивна і 

електрична енергія передається від джерела живлення до навантаження 

(режим передавання). Коли знаки напруги і струму протилежні, потужність 

негативна – у цьому випадку електрична енергія передається (повертається) 

від навантаження у джерело живлення (режим рекуперації) (Рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 – Діаграми споживаного струму i(t) і потужності p(t) 

споживачів постійного – а і змінного – б струму 

 

Середнє значення потужності р(t) за довільний інтервал часу t1 ... t2 

можна визначити за формулою: 
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Для кіл змінного струму у якості інтервалу часу вибирають період. У 

цьому випадку формула (1.2) має наступний вигляд: 
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Навантаження, що живиться постійною напругою, як правило, працює 

лише у режимі передачі. Режим рекуперації для нього нехарактерний. Тому 

при живленні постійною напругою, середнє значення потужності 

навантаження Р визначається за формулою: 

P = UI, Вт; (1.4) 

де U – середнє значення напруги, В, I – середнє значення струму, А. 

При живленні змінною напругою напруга u(t) та струм i(t) змінюються 

з частотою джерела живлення. В ідеальному випадку форма струму i(t) 
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повинна відповідати формі напруги u(t) (Рисунок 1.5, а). Такий характер 

струму має навантаження, що містить у своєму складі лише елементи, що 

мають активний (резистивний) опір. До таких пристроїв, як правило, 

відносяться пристрої, що призначені для перетворення електричної енергії у 

теплову, наприклад, обігрівачі або електроплити.  

Велика кількість обладнання має у своєму складі реактивні 

компоненти, що здатні накопичувати енергію у електричному (наприклад, 

конденсатори) або магнітному (наприклад, дроселі) полях. При живленні 

змінною напругою їх потрібно постійно перезаряджати із частотою джерела 

живлення. Це призводить до фазового зсуву струму i(t) відносно напруги u(t), 

та появи інтервалів часу у яких енергія, накопичена у реактивних елементах 

навантаження повертається у джерело живлення (Рисунок 1.5, б). Таким 

чином, фазовий зсув струму i(t) відносно напруги u(t) призводить до появи 

коливань електричної енергії між джерелом живлення і навантаженням. До 

обладнання, що має такий характер споживання електричної енергії 

відносяться електродвигуни, трансформатори, електромагніти, деякі 

пускорегулювальні пристрої газорозрядних ламп. 

Інша проблема виникає при живленні обладнання, яке потребує 

живлення постійною напругою, від джерел змінної напруги. У даному 

випадку змінна напруга перетворюється у постійну за допомогою випрямних 

пристроїв. На практиці найбільш поширеними є випрямлячі, що працюють на 

згладжувальний фільтр ємнісного типу. При цьому типова форма 

споживаного струму i(t) є нелінійною (Рисунок 1.5, в) і містить гармонійні 

складові струму з частотами, кратними частоті джерела живлення. Наявність 

вищих гармонік струму i(t) також призводять до появи додаткового 

навантаження на джерело живлення, порівняно із випадком синусоїдальної 

форми споживаного струму. 

 
 

Рисунок 1.5 – Діаграми споживаного струму i(t) і потужності p(t) при 

активному – а; індуктивному – б; і нелінійному характері навантаження – в 
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Невідповідність форми струму i(t), що споживає навантаження, формі 

напруги u(t) при живленні змінним струмом призводить до того, що при 

живленні змінною напругою розрізнюють три види потужності. 

Активна потужність Р зумовлена споживанням електричної енергії. 

Активна потужність – це корисна потужність, спожита від джерела 

живлення, та використана на роботу обладнання. Одиницями виміру активної 

потужності є вати – Вт. 

Реактивна потужність Q зумовлена коливаннями електричної енергії 

між джерелом живлення та навантаженням або наявністю вищих гармонік у 

споживаному струмі. Реактивна потужність створює додаткове навантаження 

на джерело живлення і призводить до додаткових втрат енергії. Одиницями 

виміру реактивної потужності є вольт-ампер реактивні – ВАР. 

Повна потужність S – реальна потужність яку створює навантаження з 

урахуванням активної та реактивної складових. Одиницями виміру повної 

потужності є вольт-ампери – ВА. 

При синусоїдальному характері споживаного струму: 

 

S = UI 

P = UIcosφ 

Q = UIsinφ 

 

(1.5) 

де U – діюче значення напруги, I – діюче значення струму, φ – зсув фази між 

напругою і струмом. 

Повна потужність пов'язана з активною і реактивною потужністю 

наступним співвідношенням: 

2 2S P Q   (1.6) 

Таким чином, якщо не вживати ніяких заходів, то обладнання 

споживатиме як корисну активну, так і непотрібну реактивну потужність.  

Якість споживання електричної енергії оцінюється за допомогою 

коефіцієнта потужності (англ. Power factor – PF), який показує ступінь 

вмісту активної потужності P в повній S. 

У випадку, коли навантаження споживає синусоїдальний струм 

(Рисунок 1.5, а, б), коефіцієнт потужності визначається як:  

cosφ
P

S
  (1.7) 

де φ – кут зсуву (фазовий зсув) струму i(t) відносно напруги u(t). 

Величина cosφ відображає ефективність використання джерела 

електричної енергії змінного струму при синусоїдальних формах струму і 

напруги однієї основної частоти при лінійних і синусоїдальних 

навантаженнях. 
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З точки зору енергозбереження споживач електричної енергії повинен 

мати cosφ = 1. У цьому випадку величина коливань електричної енергії 

Q = 0 ВАР, а активна потужність дорівнює повній S = P, що відповідає 

мінімальній кількості втрат енергії у системі електроживлення. Однак на 

практиці реальне обладнання має коефіцієнт потужності менше 1 і, 

відповідно, якість споживання електричної енергії для даного навантаження 

не є ідеальною. Існують наступні градації якості споживання електричної 

енергії за коефіцієнтом потужності: 

- 0,95…1 – висока; 

- 0,85…0,95 – добра; 

- 0,65…0,85 – задовільна; 

- 0,5…0,65 – низька; 

- 0…0,5 – незадовільна. 

Таким чином, основними характеристиками споживачів змінної 

напруги є активна, реактивна, повна потужності та коефіцієнт потужності. 

При цьому останній визначає якість споживання електричної енергії. 

1.3 Опис лабораторного макета  

Лабораторний макет призначений для дослідження параметрів 

споживачів електричної енергії показано на рисунку (Рисунок 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Лабораторний макет 
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Досліджувана схема лабораторного макета (Рисунок 1.7) містить: 

- регульований генератор G1, що імітує роботу джерела промислової 

мережі змінної напруги напругою 220 В ±10% і частотою 50 Гц; 

- досліджуваний споживач електричної енергії; 

- вольтметр PV1, що вимірює діюче значення напруги генератора G1; 

- амперметр PA1, що вимірює діюче значення струму, споживаного від 

генератора G1; 

- ватметра PW1, що вимірює величину активної потужності, 

споживаної від генератора G1. 

На панелі оперативних регулювань макета розташований регулятор 

вихідної напруги джерела G1. 

 
Рисунок 1.7 – Досліджувана схема 

 

У лабораторному макеті досліджуються наступні типи споживачів 

електричної енергії: 

- обігрівальні прилади; 

- освітлювальні прилади; 

- електродвигуни. 

Форма вихідної напруги, струму і споживаної потужності 

контролюється багатоканальним осцилографом. 

1.4 Лабораторно-практичне завдання 

1. Вивчити за рекомендованою літературою теоретичний матеріал про 

особливості споживання електричної енергії змінного струму. Ознайомитися 

з принциповою схемою макета і особливостями його функціонування. 

2. Визначити параметри 9 споживачів електричної енергії. 

3. За результатами вимірювань визначити якість споживання 

електричної енергії кожного із 9-ти споживачів, а також чи потрібно вживати 

заходів щодо підвищення коефіцієнта потужності даних пристроїв. 

Результати відобразити у висновку. 

1.5 Умови виконання та захисту роботи 

Перед виконанням роботи студент отримує у викладача назву номера 

варіанта для якого необхідно виконати роботу. Під час планового заняття цей 
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номер, як правило, відповідає номеру бригади. У випадку коли робота 

виконується студентом самостійно (наприклад, коли студент був відсутній на 

занятті) викладач назначає номер варіанту на власний розсуд. При 

проведення досліджень студент повинен провести виміри за тим 

комп’ютером, який відповідає номеру варіанта. 

Робота вважається виконаною у випадку були виконані усі необхідні 

виміри. Викладач має право перевірити та попросити студента пояснити 

походження того чи іншого значення. У випадку сумнівів у коректності 

даних робота вважається невиконаною і студент повинен її переробити. 

Якщо викладач вважає, що робота виконана у повному обсязі він ставить 

відповідну відмітку у протоколі. 

До захисту допускаються студенти з протоколом, оформленим 

відповідно до вимогам до даної роботи. 

Захист роботи відбувається письмово шляхом вирішення тестового 

білет або за допомогою електронної системи тестування. Під час захисту 

студент повинен відповісти на 5 питань п.1.6. За кожну правильну повну 

відповідь на питання студенту нараховується 20 балів. За неповну відповідь – 

5…15 балів (залежно від ступеню повноти). За неправильну відповідь або у 

разі відсутності відповіді бали не нараховуються. Робота вважається 

захищеною у випадку, коли студент набрав не менше 60 балів. 

Під час захисту роботи студент може користуватися лише своїм 

протоколом, калькулятором та довідковими даними (видається викладачем). 

1.6 Контрольні питання  

1. Які основні характеристики споживачів змінної напруги? 

2. Що таке активна (повна, реактивна) потужність? 

3. У яких одиницях вимірюється активна (повна, реактивна) 

потужність? 

4. Що таке коефіцієнт потужності? 

5. У яких одиницях вимірюється коефіцієнт потужності? 

6. Яка максимальне (мінімальне) значення має коефіцієнт потужності? 

7. Яке значення коефіцієнту потужності відповідає високому 

(доброму, задовільному, низькому, незадовільному) споживанню 

електричної енергії? 

8. Визначить  активну (повну, реактивну) потужність обладнання, 

якщо воно має діапазон робочої напруги (значення), максимальний 

споживаний струм (значення), коефіцієнт потужності (значення). 

9. Чому дорівнює активна (повна, реактивна) потужність обладнання з 

коефіцієнтом потужності (значення) якщо його повна (активна, 

реактивна) потужність дорівнює (значення)? 

10. Який коефіцієнт потужності має обладнання якщо має напругу 

живлення (значення), споживаний струм (значення) та активну 

потужність (значення)? 



 9 

1.7 Методика виконання роботи 

Параметри споживачів електричної енергії визначаються дослідним 

шляхом при мінімальній, номінальній та максимальній напрузі живлення, які, 

відповідно до ГОСТ 13109-97, становлять, відповідно, 198, 220, 242 В. 

Методика визначення параметрів споживача наступна. 

1. Встановіть потрібну категорію споживачів (обігрівальні прилади, 

освітлювальні прилади або електродвигуни) зі списку лабораторного макета. 

2. Встановіть необхідну модель споживача для цього двічі натисніть 

ліву кнопку миші на його зображенні, або натисніть на кнопку «Спож.». 

Після цього у діалоговому вікні виберіть необхідну модель. 

3. Встановіть мінімальну напруга генератора G1 (198 В). 

4. Якщо моделювання не виконується, почніть моделювання, 

натиснувши на кнопку «Старт». При цьому на панелі «Стан моделювання» 

з'явиться напис «Моделювання» (Рисунок 1.6). 

5. Запишіть у таблицю (Таблиця 1.1) показання вимірювальних 

приладів: вольтметра PV1 (U), амперметра PA1 (I) і ватметра PW1 (Р). 

 

Таблиця 1.1 – Результати дослідження 
Кате-

горія 
Модель U, В I, А Р, Вт S, ВА 

Q, 

ВАР 
cosφі cosφ 

Форма  

струму 

О
б

іг
р
ів

ал
ь
н

і 
п

р
и

ст
р
о
ї 

 

198      

  220      

242      

 

198      

  220      

242      

 

198      

  220      

242      

О
св

іт
л
ю

в
ал

ь
н

і 

п
р
и

ст
р
о
ї 

 

198      

  220      

242      

 

198      

  220      

242      

 

198      

  220      

242      

Е
л
ек

тр
о
д

в
и

гу
н

и
  

198      

  220      

242      

 

198      

  220      

242      

 

198      

  220      

242      
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6. За результатами вимірів розрахуйте величини повної та реактивної 

потужностей, а також коефіцієнта потужності за формулами (1.5) – (1.7). 

Результати розрахунків занесіть в таблицю (Таблиця 1.1). 

7. Пункти 4 – 6 повторіть при напрузі генератора G1 220 та 242 В. 

8. Визначте середній коефіцієнт потужності cosφср за формулою: 

3

cos

cos

3

1

i

ср


 i



  
(1.8) 

де cosφi – коефіцієнти потужності визначені при напругі 198, 220 та 242 В. 

9. За допомогою осцилографа визначте форму споживаних струму та 

потужності при номінальній напрузі генератора G1 220 В. Замалюйте у 

протокол осцилограми напруги, струму та потужності у колі живлення. При 

малюванні осцилограм слід звертати особливу увагу на масштаб та 

синхронізацію у часі осцилограм. Осцилограми повинні бути на одній 

сторінці протоколу та синхронізовані у часі. Взаємне розташування 

осцилограм повинно бути аналогічним рисунку (Рисунок 1.5).  

10. Пункти 3 – 9 повторіть для всіх споживачів в даній категорії. 

11. Пункти 2 – 10 повторіть для всіх категорій споживачів. 

1.8 Зміст протоколу 

1. Назва та мета роботи. 

2. Досліджувана схема (Рисунок 1.7) 

3. Результати дослідження (Таблиця 1.1, осцилограми). 

4. Висновки. 

5. Місце для відміток про виконання та захист роботи (дата, фамілія, 

ініціали викладача, оцінка, підпис). 

6. Додаткові матеріали, що можуть стати у пригоді під час захисту 

роботи (за вибором студента). 
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1.9 Приклад тестового білету 

1. У яких одиницях вимірюється активна потужність? 

а) Вт  б) кВАР   в) безрозмірна величина 

г) ВА д) кВт е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: а, д 

 

2. Чому дорівнює максимальне значення коефіцієнту потужності? 

а) 0,67 б) 0,5 в) 0 

г) 1  д) 2 е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: г 

 

3. Яку потужність споживає обладнання якщо воно живиться змінною напругою з та має 

наступні характеристики: діапазон робочої напруги 110…230 В, максимальний споживаний струм 

1,2 А, коефіцієнт потужності 0,67? 

а) 98 ВАР  б) 132 Вт в) 88 ВА 

г) 98 Вт д) 132 ВА е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: а, д 

Пояснення:  

Оскільки конкретний тип обладнання не вказаний будемо розглядати загальний випадок. 

У загальному випадку обладнання потребує певну кількість електричної енергії, швидкість 

споживання якої визначається потужністю яка, у загальному випадку, не залежить від рівня 

живильної напруги. Отже S = UminImax = UmaxImin = 110∙1,2 = 132 ВА. 

Коефіцієнт потужності у загальному випадку також не залежить від рівня живильної 

напруги, отже активна потужність P = Scosφ = 132∙0,67 = 88 Вт. 

Реактивна потужність 
2 2 2 2132 88 98Q S P     ВАР. 

 

4. Який коефіцієнт потужності має обладнання якщо при підключенні до джерела змінної 

напруги величиною 220 В воно споживає струм 10 А та активну потужність 1,8 кВт? 

а) 2,2  б) 0,12  в) 0,22 

г) 1,22  д) 0,18 е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: е 

Пояснення:  

Повна потужність обладнання S = UI = 220∙10 = 2,2 кВА. 

Коефіцієнт потужності cosφ = P/S = 1,8/2,2 = 0,82. 

 

5. Чому дорівнює реактивна потужність обладнання з коефіцієнтом потужності 0,8 якщо 

його активна потужність дорівнює 10 кВт? 

а) 7,5 кВАР б) 10 кВт  в) 800 ВАР 

г) 7500 ВАР д) 12,5 кВА  е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: а, г 

Пояснення:  

Повна потужність S = P/cosφ = 10/0,8 = 12,5 кВА. 

Реактивна потужність 
2 2 2 212,5 10 7,5Q S P     ВАР. 

Відповіді студента 

1 – б, д  0 балів (надана неправильна відповідь – д) 

2 – д   0 балів (надана неправильна відповідь – д) 

3 – а, д 20 балів (надана повна відповідь) 

4 – е   20 балів (надана правильна відповідь) 

5 – а   10 балів (надана неповна відповідь) 

Оцінка – 50 балів (робота не захищена). 
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1.10 Досліджувані споживачі (додаток) 

У додатку наведені описи досліджуваних пристроїв. Матеріали у 

даному розділі взяті із відкритих джерел та мають рекламний характер. 

Автори не несуть ніякої відповідальності за достовірність наведених даних. 

Обігрівач NOIROT CNX-2 2500 – 

електричний обігрівач конвективного типу. 

Конструкція приладу направлена на рівномірний 

розподіл тепла для обігріву з максимальним 

комфортом. Пристрій працює за принципом 

природної конвекції. Холодне повітря, проходячи 

через конвектор і його нагрівальний елемент, 

нагрівається і виходить крізь решітки-жалюзі, 

негайно починаючи обігрівати приміщення. 

Електричний обігрівач CNX-2 2500 

оснащений надійним механічним термостатом і 

підтримує комфортний мікроклімат при мінімальному споживанні 

електроенергії. Прилад застосовується в якості основного і додаткового 

опалення приватних будинків, міських квартир, засклених балконів, зимових 

садів тощо, а також в інших місцях, де електричне опалювання є єдино 

можливим. Конвектор легко і швидко монтується на стіну або 

встановлюється на спеціальні ніжки. 

Конструктивні особливості конвектора виключають виникнення 

сторонніх шумів при нагріві і охолодженні і гарантують повну безпеку в 

експлуатації (відсутність гострих кутів, температура корпусу не вище 60 ° С). 

Автоматика витримує перепади напруги від 150 В до 242 В, що 

найактуальніше при частих «скачках» напруги. На випадок можливих 

перебоїв з електроживленням в обігрівачі передбачена функція 

автоматичного перезапуску, яка відновлює роботу у попередньому режимі. 

Обігрівач має II клас електрозахисту, не вимагає спеціального 

підключення до електромережі і не потребує заземлення, що дозволяє 

залишати його включеним 24 години на добу. При точному дотриманні 

правил експлуатації виключена будь-яка можливість займання. 

Суцільнолитий монометалевий нагрівальний елемент RX Silence 

PLUS® швидко і абсолютно безшумно нагріває повітря і добре підтримує 

тепловий баланс в опалювальному приміщенні. Завдяки унікальній 

конструкції нагрівальний елемент не створює звуків при тепловому 

розширенні.  

Основні характеристики обігрівача: 

- потужність – 2500 Вт; 

- площа обігріву – 20…25 м
2
; 

- габарити – 900 x 440 x 80 мм; 

- вага – 6,6 кг; 

- країна виробник – Франція. 
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Обігрівач UFO TYY 5400 – 

промислові обігрівачі спеціально 

розроблені для промислових приміщень 

відкритого і напіввідкритого типу, а 

також для приміщень соціально-

побутового призначення. 

Монтаж приладу можливий на 

стелю, стіни тієї частини приміщення, яке 

необхідно обігріти. 

Основні характеристики обігрівача: 

- потужність – 5400 Вт; 

- площа обігріву – 54 м
2
 (приміщення), 40 м

2
 (вулиця); 

- габарити – 480 x 660 x 130 мм. 

Включення обігрівача можливо лише строго в горизонтальному 

положенні. 

 

Обігрівач Ergo HO-0807 – не тільки 

практичний і зручний обігрівач, який дозволить 

зберегти тепло у Вашому будинку, але ще і 

стильне, елегантне доповнення до будь-якого 

інтер'єру. 

Оригінальний дизайн дозволить ідеально 

вписатися не тільки в обстановку кімнати, але і 

кухні, ванній, спальні. 

Особливостями обігрівача є наявність 

термостату, світлового індикатору роботи, 

практичність і зручність, оригінальний дизайн. 

Основні характеристики обігрівача: 

- потужність – 750 Вт; 

- кількість секцій – 7; 

- кількість режимів роботи – 3; 

- габарити: 410 х 140 х 390 мм. 

 

 

Лампа розжарювання "Іскра" Б 230-100-11 

 

Технічні характеристики: 

- номінальна напруга – 230 В; 

- номінальна потужність – 100 Вт; 

- тип цоколя – E27; 

- дизайн колби – каплеподібна; 

- світловий потік – 1350 лм; 

- довжина – 94 мм; 

- діаметр колби – 55 мм. 
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Світильник Breeze 418 A04 офісний 

вбудований, з параболічним збірним 

дзеркальним растром, з 5-ю дзеркальними 

поперечинами в білому корпусі. Ідеальне 

поєднання відмінних світлотехнічних 

параметрів і високого ККД, що 

забезпечується параболічної формою растра. 

Дзеркальний растровий відбивач 

параболічної форми забезпечує добрий 

світлорозподіл. 5 гладких поперечок 

забезпечують оптимальне відбиття світла в поздовжній площині. Растровий 

відбивач кріпиться в корпусі за допомогою 4 пружинних пластин. 

Корпус виготовлений з листової сталі, пофарбованої в білий колір. 

Усередині корпусу монтується електрична схема. 

Основна упаковка – картонна коробка на 2 світильника. Кожен 

світильник додатково упакований в целофановий пакет. 

Світильник офісний призначений для установки в підвісну стелю з 

осередком 600х600 мм. 

Вбудований офісний світильник встановлюється для освітлення офісів, 

торгових, виробничих та інших громадських приміщень. 

 

Артикул Тип лампи і цоколь 
Розміри,  

мм 

Вага,  

кг 

ККД,  

% 

Потужність,  

Вт 

Breeze 418 A04 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 63 84 

Breeze 418 A04 7CR 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 63 84 

Breeze 418 A04 9CR 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 63 84 

Breeze 418 A04 11CR 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 63 84 

Breeze 218 C44 2x18 (G13) 598x299x85 2,4 86 42 

Breeze 236 B35 2x36 (G13) 1234x299x85 3,9 86 84 

Breeze 436 C45 4x36 (G13) 1234x598x85 7,2 86 168 

 

Світильник світлодіодний IDO-24XL 

 

Технічні характеристики: 

- габарити – 595 х 595 х 75 мм; 

- потужність – 30 Вт; 

- світловий потік – 3300 лм; 

- заміна ЛПП 4х18 для стелі «Армстронг»; 

- світлодіоди CREE XTE з ефективністю до 

148 лм/Вт. 
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Пилосос SAMSUNG VCC5630V38/XEV 

 

Простий і потужний пилосос. Він легкий, 

зручний у використанні, функціональний і має 

ергономічний дизайн. Великий мішок для збору 

пилу можна довше використовувати без заміни. 

Функція легкого здування пилу дає 

можливість без праці видаляти пил і сміття з 

важкодоступних місць. 

Індикатор заповнення мішка попереджає 

про те, що пора очистити мішок і фільтр. 

Замініть мішок для збору пилу, коли індикатор 

змінить свій колір на червоний. 

Технічні характеристики: 

- ємність пилозбірника – 3,5 л; 

- потужність – 1600 Вт; 

- потужність всмоктування – 360 Вт; 

- рівень шуму – 78 дБ; 

- габарити – 287 х 247 х 454 мм. 

 

Вентилятор SATURN ST-FN8266: 

Основні характеристики: 

- потужність – 40 Вт; 

- діаметр – 40 см; 

- швидкісні режими роботи – 3; 

- хрестоподібна підставка – 450 мм; 

- вага – 2,09 кг. 

Особливості: 

- функція обертання; 

- регульована висота; 

- захист від перегріву; 

- радіальна захисна решітка; 

- світловий індикатор. 

 

Станції водопостачання KARCHER BPP 

4000/48 доставлять дешеву воду господарського 

призначення в усі куточки будинку. Вони оснащені 

гідроакумулятором, що згладжує перепади тиску. 

Для їх інсталяції не вимагаються додаткові 

приналежності. 

Станція водопостачання KARCHER BPP 

4000/48 призначена для постачання заміського 

будинку водою. Оснащена додатковим 

гідроакумулятором, який згладжує перепади тиску, 

суттєво збільшуючи періодичність комутації 
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насоса, інтегрований вхідний фільтр, зворотний клапан і манометр 

дозволяють відмовитися від придбання і монтажу додаткового приладдя.  

Технічні характеристики: 

- потужність електродвигуна – 900 Вт; 

- продуктивність – 3700 л/год; 

- висота подачі/тиск – 43/4,3 м/бар; 

- робочий тиск – 1,7…3,6 бар; 

- маса (без приладдя) – 16 кг; 

- габарити – 493 x 283 x 554 мм. 


