
Акцентне освітлення може бути презентабельним і навіть стильним, яскравий тому 
приклад – карданні світильники . Ці освітлювальні прилади часто встановлюють в торгових 
залах, вони дозволяють ефективно підсвітити певну категорію товарів, залучаючи до них 
увагу покупців . Використовують карданні світильники і в сучасних інтер’єрах, наприклад, 
вони стали родзинкою стилю лофт. 

«Кардани» традиційно поєднують з іншими світильни-
ками основного освітлення, але іноді їх навмисно викорис-
товують як єдині джерела світла. Таке світлове рішення 
можна зустріти в виставкових залах музеїв, художніх га-
лереях, концертних залах, а також в салонах краси, бути-
ках, автосалонах, в сучасних офісах. 

Карданні світлодіодні світильники активно витесняють 
моделі з галогенними джерелами світла. Світлодіодні сві-
тильники на відміну від аналогів, які працюють на галоген-
них лампах, так широко поширених для зазначених систем 
освітлення, не мають пульсації світлового потоку і не вима-
гають періодичної заміни перегорілих джерел світла.

ЛОФТ – архітектурний стиль XX - XXI століття, переоб-
ладнаний під житло, майстерню або офісне приміщення 
верхня частина будівлі промислового призначення (фа-
брики, заводу, складу). Loft в перекладі з англійської – це 
чердак або мансарда, тобто нежитлові приміщення під кров-
лею. Цей стиль швидко став популярний і затребуваний. У 
найкоротші терміни він перекочовує з художніх галерей в 
ресторани, офіси, квартири.

Естетика «горищного стилю» спочатку несла в собі про-
тест проти склавшихся буржуазних стандартів оформлення.

Інтер’єр в стилі лофт – це голі, підкреслено необпрацьо-
вані стіни з незамаскованими арматурою і ніяких шпалер! 
Мінімум меблів. А на заміну кришталевим люстрам і затиш-
ним торшерам приходять суворі металеві урбаністичного 
вигляду світильники.

Лофт має деякі спільні риси з мінімалізмом. Але якщо 
другий прагне до простоти, то перший – до простоти вишу-
каної.

Згодом відбувається парадоксальна переоцінка даного 
стилю. Задуманий як скромний, сьогодні він сприймається і 
позиціонується як модний і дорогий. 
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СФОКУСУЙТЕ УВАГУ НА ГОЛОВНОМУ!



ПЕРЕВАГИ КАРДАННИХ СВІТИЛЬНИКІВ 

1. Можливість регулювання напряму світлового потоку. Поворотний механізм дозволяє повертати 
світильники  в будь-яку з чотирьох сторін.

2. Можна монтувати в різні типи стель: в модульний, гіпсокартонний, «армстронг», стелю «Грильято». 

3. Замінює традиційні галогенні світильники карданного типу, має в п’ять разів менше енергоспоживання.  

4. Низьке виділення тепла. Показник, максимально впливає на термін придатності виробу.  

5. Повна відсутність пульсації світлового потоку.  

6. Високі показники передачі кольору. Ra ≥ 80.  

7. Всі карданні світильники  укомплектовані вбудованим драйвером. 

З представлених моделей  ви мо-
жете вибрати як поодинокі кардани, так і 
моделі з декількома поворотними осеред-
ками.
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Світло для особливих випадків
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Код Артикул Потужність, 
Вт

Світловий 
потік, лм

Кут 
освітлення

Розміри
A x B x H, мм

Розміри 
вбудовування
A1 x B1, мм

Маса,
кг

Упак.,
шт.

4690601038111 PSP-S111 1x9W 
4000K GREY 1x9 720 24° 136 х 136 х 126 115 х 115 0,58 1/27

4690601038135 PSP-S112 2x9W 
4000K GREY 2x9 1440 24° 236 x 136 х 115 220 х 115 1,10 1/18

4897062853042 PSP-S113 3x9W 
4000K GREY 3x9 2160 24° 345 x 136 х 120 328 х 115 1,46 1/12

Технічні характеристики
• Матеріал корпусу – алюміній
• Колір корпусу – металік
• Живлення – 100–240 В / 50 Гц
• Джерело світла – 

СОВ-світлодіод
• Коефіцієнт передачі кольору – 

Ra ≥ 80
• Ступінь вологозахищенності – IP40
• Клас захисту від ураження 

електричним струмом – I
• Діапазон робочих температур 

–20…+40 °С
• Розрахунковий термін придатності 

світлодіодів – 35 000 годин
• Гарантійний термін придатності сві-

тильника – 3 роки

Світильник  з одиночним пово-
ротним осередком порівняємо по яскра-
вості з галогенною лампою потужністю 
45 Вт. При цьому галогенні лампи у від-
критому стані під час роботи нагрівають-
ся до 250–270 °С,  в той час як світлоді-
одний світильник – максимум до 80 °С.

Світлодіодний світильник  
PSP-S111 1x9W 4000K GREY 

Світлодіодний світильник  
PSP-S112 2x9W 4000K GREY 

Світлодіодний світильник  PSP-S113 3x9W 4000K GREY 

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ PSP-S CARDAN ВІД 

Галогенна 
лампа
t 250-270°С

Світлодіодний 
світильник  
t 80°С
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НОВИНКА


