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Загальна інформація 
Виробництво сталевих опор

У даному каталозі представлені сталеві опори, які виробляються за сучасними технологіями. 
Завод партнера-виробника складається із кількох підрозділів, які відповідають за різні етапи: 

заготівельне виробництво, зварювальне виробництво, завод гарячого цинкування та завод метизів. 

Сучасне автоматизоване виробництво дозволяє гарантувати якість продукції, що підтверджується 

сертифікатами ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 та багатьма іншими. Серійність виробництва 

забезпечує високий рівень повторюваності від виробу до виробу впродовж всієї партії. Співпраця 

напряму із заводом дозволяє гнучко змінювати конструктив опор та щогл і задовільнить потреби 

навіть найвибагливішого Замовника.  

Матеріали та покриття 

Для виробництва опор та щогл використовуються два типи сталей: S235 та S355, які 

замовляються на провідних металургійних комбінатах та проходять вхідний контроль. На вибір 

матеріалу впливає характер та сила навантаження, а також місце експлуатації. Всі конструкції 

покриваються методом гарячого цинкування згідно ISO 1461 (за домовленістю можна збільшити 

товщину цинку), що забезпечує не менше 25 років експлуатації. Для надання декоративного вигляду 

та подовження строку експлуатації можна використовувати покриття методом «дуплекс», яке буде 

складатися із гарячого цинкування та фасадної порошкової фарби поверх нього. Колір можна вибрати 

із палітри RAL, а тип фарби обговорюється окремо. Перед кожним із етапів нанесення покриття 

виріб підлягає попередній очистці та хімічній підготовці на автоматичній лінії для покращення адгезії 

та зменшення впливу людського фактору. 

Конструктив 

Сталеві опори та щогли мають конічну цілісну конструкцію із одним поздовжнім зварювальним 

швом та привареним фланцем. Можуть мати як округлий, так і багатогранний профіль. У разі, якщо 

конструкція має висоту більше 12 метрів, вона буде складатись із декількох сегментів, які 

з’єднуються методом самонасаджування під час монтажу на об’єкті. Вся продукція відповідає 

нормалізованим Європейським стандартам та вітчизняним ДСТУ Б В.2.6-75:2008, ДСТУ Б 

В.2.6-199:2016 і ДБН В.2.6- 198:2014, ДБН В.1.2-2:2006, ДБН В.2.3-18:2007, та розраховується із 

урахуванням вітрових і ожеледних районів України. У разі підбору під конкретні вимоги Замовника – 

проводиться розрахунок конструкції на міцність. Коефіцієнт запасу при проєктуванні опори 

приймається згідно міжнародного документу ANSI/AISC 360-16 «Технічні умови для конструкційних 

сталевих споруд». 

Додаткові аксесуари 

Для організації зовнішнього освітлення, крім опор, у нас можна замовити відповідну арматуру 

фундаменту, одно- та багаторожкові кронштейни,  світлодіодні світильники, проводи та кабелі, 

лінійну арматуру або цілий автономний комплекс із використанням сонячних панелей чи паркові 

композитні опори із внутрішнім кольоровим світлодіодним підсвічуванням. Також у нас можно 
замовити проєктування та монтаж.

Зв’яжіться із спеціалістами нашої компанії для отримання консультації щодо Ваших потреб та 

індивідуального виконання. 
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Сталеві конічні опори круглого перерізу 
з внутрішнім кабельним підведенням живлення 

Мають естетичний вигляд та використовуються переважно для організації 

освітлення паркових зон, вулиць, автозаправок, фасадів будівель, спортивних та 

дитячих майданчиків, вутрішньоквартальної інфраструктури, транспортних 

станцій та промислових територій. 

Маркування 
Висота 

H, м 
Товщина, 

мм 
Вага, 
кг 

Арматура 
фундаменту 

3AS 60/99-F(3) 3 3 25 М16 х □200 х 750 

4AS 60/112F(3) 4 3 33 М16 х □200 х 750 

5AS 60/125-F(3) 5 3 43 М20 х □220 х 750 

6AS 60/138-F(3) 6 3 53 М20 х □220 х 750 

7AS 60/151-F(3) 7 3 65 М24 х □220 х 1000 

8AS 60/164-F(3) 8 3 77 М24 х □220 х 1000 

9AS 60/177-F(3) 9 3 99 М24 х □300 х 1000 

10AS 60/190-F(3) 10 3 

Верхній/нижній 

діаметри 

d/D, мм 

60/99 

60/112 

60/125 

60/138 

60/151 

60/164 

60/177 

60/190 113 М24 х □300 х 1000 

5AS 62/127-F(4) 5 4 62/127 56 М20 х □220 х 750 

6AS 62/140-F(4) 6 4 62/140 69 М20 х □220 х 750 

7AS 62/135-F(4) 7 4 62/153 85 М24 х □220 х 1000 

8AS 62/166-F(4) 8 4 62/166 101 М24 х □220 х 1000 

9AS 62/179-F(4) 9 4 62/179 128 М24 х □300 х 1000 

10AS 62/192-F(4) 10 4 62/192 147 М24 х □300 х 1000 

11AS 62/205-F(4) 11 4 62/205 167 М24 х □300 х 1000 

12AS 62/218-F(4) 12 4 62/218 188 М24 х □300 х 1000 

Для даного типу опор підходять різноманітні кронштейни: від одно- та 
багаторіжкових до декоративних. Можливо використовувати опору без 
кронштейну, якщо посадкове місце світильника підходить для верхньої 
частини опори та є змога регулювати кут нахилу. 

Конструкцією передбачено ревізійний люк, завдяки чому всередину опори 
можна встановити комутаційну коробку із запобіжниками або автоматичними 
вимикачами напруги чи провести комутацію світильника без неї. На тіло опори 
допускається монтаж стороннього обладнання: святкова ілюмінація, камери 
відеоспостереження, погодні датчики, тощо. 

Під’єднання до контуру заземлення можна проводити двома методами: 
проводом через спеціальне кріплення, яке знаходиться всередині опори або 
сталевою пластиною безпосередньо до одного із анкерів арматури 
фундаменту (у випадку пофарбованої опори потрібно надати перевагу 
першому методу або зачистити місця контакту фланцю із анкерами закладної 
фундаменту). 

Арматуру фундаменту, кронштейни, світильники, комутаційну коробку та 
інші аксесуари Вам допоможуть підібрати та замовити спеціалісти нашої 
компанії. 
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Сталеві конічні опори восьмигранного перерізу 
з внутрішнім кабельним підведенням живлення 

Ідеально підходять для освітлення вулиць, доріг, парковок, промислових 

об’єктів та іншої інфраструктури. Можуть мати посилену конструкцію для 

більших навантажень.

Маркування 
Вага, 
кг 

Арматура 
фундаменту 

3ASO 60/136-F(3) 3 3 30 М16 х □200 х 750 

4ASO 60/136-F(3) 4 3 38 М16 х □200 х 750 

5ASO 60/156-F(3) 5 3 49 М20 х □220 х 750 

6ASO 60/156-F(3) 6 3 59 М20 х □220 х 750 

7ASO 60/172-F(3) 7 3 71 М20 х □220 х 750 

8ASO 60/172-F(3) 8 3 81 М24 х □220 х 1000 

9ASO 60/172-F(3) 9 3 90 М24 х □220 х 1000 

10ASO 60/191-F(3) 10 3 

Верхній/нижній 

діаметри 

d/D, мм

60/136 

60/136 

60/156 

60/156 

60/172 

60/172 

60/172 

60/191 115 М24 х □300 х 1000 

5ASO 62/156-F(4) 5 4 62/156 65 М20 х □220 х 750 

6ASO 62/156-F(4) 6 4 62/156 76 М20 х □220 х 750 

7ASO 62/172-F(4) 7 4 62/172 93 М24 х □220 х 1000 

8ASO 62/172-F(4) 8 4 62/172 106 М24 х □220 х 1000 

9ASO 62/172-F(4) 9 4 62/172 119 М24 х □220 х 1000 

10ASO 62/191-F(4) 10 4 62/191 149 М24 х □300 х 1000 

11ASO 62/191-F(4) 11 4 62/191 162 М24 х □300 х 1000 

12ASO 62/191-F(4) 12 4 62/191 176 М24 х □300 х 1000 

Для даного типу опор підходять як одно- так і багаторіжкові кронштейни. 
Опори розраховані на використання у всіх вітрових зонах та можуть нести 
навантаження від декількох світильників, встановлених на багаторіжковому 
кронштейні або на Т-балці. 

Конструкцією передбачено ревізійний люк, завдяки чому всередину опори 
можна встановити комутаційну коробку із запобіжниками або автоматичними 
вимикачами напруги чи провести комутацію світильника без неї. На тіло опори 
допускається монтаж стороннього обладнання: святкова ілюмінація, камери 
відеоспостереження, погодні датчики, тощо. 

Під’єднання до контуру заземлення можна проводити двома методами: 
проводом через спеціальне кріплення, яке знаходиться всередині опори або 
сталевою пластиною безпосередньо до одного із анкерів арматури 
фундаменту (у випадку пофарбованої опори потрібно надати перевагу 
першому методу або зачистити місця контакту фланцю із анкерами 
закладної фундаменту). 

Арматуру фундаменту, кронштейни, світильники, комутаційну коробку та 
інші аксесуари Вам допоможуть підібрати та замовити спеціалісти нашої 
компанії. 

Висота 
H, м 

Товщина, 
мм 
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Сталеві конічні опори восьмигранного перерізу для 

самонесучого ізольованого проводу (СІП) 
з повітряним підведенням живлення 

Використовуються для організації зовнішнього освітлення та повітряних 
ліній електропередачі напругою до 1 кВ. 

Маркування 
Вага, 
кг

Арматура 
фундаменту 

7AS 62/191-1F(4) 7 4 109 М27 х □300 х 1500 

8AS 62/191-1F(4) 8 4 123 М27 х □300 х 1500 

7AS 103/220-1F(4) 7 4 134 М27 х □300 х 1500 

7AS 103/300-1F(4) 7 4 150 М27 х □300 х 1500 

7AS 103/370-1F(4) 7 4 180 М27 х □400 х 1500 

8AS 103/220-1F(4) 8 4 143 М27 х □300 х 1500 

8AS 103/253-1F(4) 8 4 155 М27 х □300 х 1500 

8AS 103/300-1F(4) 8 4 171 М27 х □300 х 1500 

8AS 103/333-1F(4) 8 4 194 М27 х □400 х 1500 

8AS 103/370-1F(4) 8 4 206 М27 х □400 х 1500 

9AS 103/220-1F(4) 9 4 160 М27 х □300 х 1500 

9AS 103/300-1F(4) 9 4 192 М27 х □300 х 1500 

9AS 103/370-1F(4) 9 4 231 М27 х □400 х 1500 

10AS 103/220-1F(4) 10 4 177 М27 х □300 х 1500 

10AS 103/300-1F(4) 10 4 213 М27 х □300 х 1500 

10AS 103/333-1F(4) 10 4 232 М27 х □333 х 1500 

10AS 103/370-1F(4) 10 4 256 М27 х □400 х 1500 

10AS 150/370-1F(4) 10 4 280 М27 х □400 х 1500 

11AS 103/220-1F(4) 11 4 194 М27 х □300 х 1500 

11AS 103/300-1F(4) 11 4 235 М27 х □300 х 1500 

11AS 103/370-1F(4) 11 4 280 М27 х □400 х 1500 

12AS 103/220-1F(4) 12 4 211 М27 х □300 х 1500 

12AS 103/300-1F(4) 12 4 256 М27 х □300 х 1500 

12AS 103/370-1F(4) 12 4 

Верхній/нижній 

діаметри 

d/D, мм

62/191 

62/191 

103/220 

103/300 

103/370 

103/220 

103/253 

103/300 

103/333 

103/370 

103/220 

103/300 

103/370 

103/220 

103/300 

103/333 

103/370 

150/370 

103/220 

103/300 

103/370 

103/220 

103/300 

103/370 305 М27 х □400 х 1500 

Даний тип опор розрахований на значні навантаження від самонесучого 
ізольованого проводу. Асортимент покриває всі типи опор: проміжні, анкерні, 
анкерно-кутові, розгалужувальні, кінцеві. 

Для правильного підбору конструктиву опори обов’язково проводиться 
розрахунок на міцність із урахуванням всіх навантажень та особливостей 
ґрунту. 

На тіло опори допускається монтаж стороннього обладнання: святкова 
ілюмінація, камери відеоспостереження, погодні датчики, тощо. У цьому 
випадку важливо враховувати, що стандартний конструктив тіла опори не 
включає наявність ревізійного люку, але є можливість додати його та інші 
елементи при індивідуальному виконанні. 

Під’єднання до контуру заземлення проводиться сталевою пластиною 
безпосередньо до одного із анкерів арматури фундаменту (у випадку 
пофарбованої опори потрібно зачистити місця контакту). 

Арматуру фундаменту, кронштейни, світильники, лінійну арматуру, 
обмежувачі перенапруги та інші аксесуари Вам допоможуть підібрати та 
замовити спеціалісти нашої компанії. 

Висота 
H, м 

Товщина, 
мм 
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Щогли освітлення 
Для освітлення спортивних споруд, промислових об'єктів, тощо 

 1   2   3      4 

Щогли освітлення прораховуються індивідуально, виходячи з завдання, сфери 

застосування, навантажень, побажань клієнта та інших факторів. Можливе виконання 

будь-яких висот та типів. 

Приклад типового маркування: 

Верхній/нижній 
діаметри d/D, мм 

Вага, 
кг 

Арматура фундаменту 

MLAS-16 16 

Ці параметри розраховуються індивідуально, виходячи з 

завдання, умов експлуатації, навантажень, тощо. 

MLAS-18 18 

MLAS-20 20 

MLAS-25 25 

MLAS-30 30 

MLAS-35 35 

Для коректного розрахунку та підбору комплектуючих необхідні наступні дані: 
• Тип корони:

1. Т-балка;

2. Стаціонарна корона;

3. Корона з опусканням;

4. Майданчик з прожекторами, тощо.

• Місце розташування і тип ґрунту

(для визначення щільності ґрунту, вітрового району, та району по ожеледі); 

• Маса, габарити, кількість прожекторів, ПРА та іншого обладнання;

• Висота підвісу та розташування прожекторів (на ескізі чи світлотехнічному
розрахунку); 

• Наявність драбини, степ-болтів, технологічних та майданчиків для відпочинку;
• Інші побажання Замовника щодо конструкції щогли.

Додаткові дані: 

• Обмеження габаритів фундаменту;

• Наявність підтоплень фундаменту опори протягом року.

Технічні фахівці компанії надають опитувальний лист, який спрощує запит, та 
на консультативній основі допоможуть з його заповненням. 

Маркування Висота 
H, м 

Товщина, 
мм 

7



Щогли блискавкозахисту 

Застосовується для захисту від прямого влучання блискавок у будівлі, 

автозаправки, енергетичні споруди, будівельні майданчики, відкриті склади та інші 

наземні об’єкти. 

Верхній/нижній 
діаметри d/D, мм

Вага,
кг 

Арматура фундаменту 

10-MOL 10 

Товщина, верхній/нижній діаметри, арматура фундаменту 
розраховуються від навантаження, вітрових зон та 

обраної категорії захисту 

15-MOL 15 

20-MOL 20 

25-MOL 25 

30-MOL 30 

35-MOL 35 

40-MOL 40 

45-MOL 45 

50-MOL 50 

55-MOL 55 

60-MOL 60 

Функція блискавкозахисту полягає у відведенні від об’єктів або зон підвищеної 
небезпеки  електричного заряду, що виникає під час розряду блискавки.  Металева 
конструкція, встановлена поруч із об’єктом, складається із блискавкоприймача, 
струмовідводу і заземлювача (роль струмовідводу може виконувати як тіло щогли, 
так і окремий провід).  

У структуру розрахунку блискавкозахисту закладений кут захисту, який утворений 
від вершини блискавкоприймача (або захисного троса) до найбільш віддаленої точки, 
що знаходиться під захистом конструкції. При визначені кута захисту щогла 
розміщується таким чином, щоб усі частини об’єкту знаходились у зоні захисту.  

Усі об’єкти та споруди поділені на три категорії ефективності захисту: 
I категорія: 98 % - будівлі і споруди, які зберігають або переробляються у 

відкритому вигляді речовини, які здатні вибухнути від електричної іскри. 
II категорія: 95 % - будівлі і споруди, в яких вибухові або легкозаймисті речовини 

зберігаються міцно закупореними, а вибухонебезпечні суміші газів, парів або пилу з 
повітрям можуть виникати тільки під час аварій або несправностей.  

III категорія: 90 % - Всі інші будівлі і споруди, в яких розряд блискавки може 
спричинити пожежу, механічні руйнування і ураження людей і тварин. Висота та 
радіус захисту розраховується проектувальниками та  залежить 
від обраної категорії надійності захисту об’єкта та його 
геометричних параметрів. Щогли блискавкозахисту 
виробляються висотою до 50м та дозволяють 
встановлення на них світильників та іншого 
обладнання. 

Арматуру фундаменту, світильники 
та інші аксесуари Ви можете підібрати  
та замовити у спеціалістів нашої 
компанії. 

Маркування 
Висота

H, м 
Товщина, 

мм 

8



Флагштоки

Використовуються як щогли для підйому прапору. 

10-MFAS 10 

Товщина, верхній/нижній діаметри 
 та арматура фундаменту розраховюється в 

залежності від навантаження 
та вітрового району 

20-MFAS 20 

30-MFAS 30 

40-MFAS 40 

50-MFAS 50 

60-MFAS 60 

70-MFAS 70 

80-MFAS 80 

90-MFAS 90 

100-MFAS 100 

Конструкція флагштоку може проєктуватися висотою до 100 метрів із кроком 

в один метр та може бути як круглого, так і багатогранного профілю у перерізі. 

Флагштоки висотою понад 12 метрів складаються із двох (і більше) сегментів, 

які з’єднуються методом самонасаджування, що забезпечує надійну та нероз’ємну 

конструкцію. 
На тілі щогли розташовані спеціальні ролики для зручного підйому та 

опускання полотна прапору. Для високих флагштоків можливе встановлення 

автоматизованого механізму підйому. 

Є можливість покриття тіла щогли методом «дуплекс» (порошкова фарба 

поверх гарячого цинкування), що значно подовжить строк експлуатації та 

дозволить обрати колір покриття із палітри RAL. 

Високі щогли можуть оснащуватись блискавкоприймачем і, в такому разі, 

повинні під’єднуватись до заземлення. 

Конструкція деяких флагштоків дозволяє встановлювати прожектрори та 

декоративне освітлення, яке може підсвічувати як сам прапор і тіло щогли, так і 

місцевість поруч. 

Арматуру фундаменту, механізм підйому та інші аксесуари Вам допоможуть 
підібрати та замовити спеціалісти нашої компанії. 

Верхній/нижній 
діаметри d/D, мм

Вага,
кг 

Арматура фундаменту Маркування 
Висота 

H, м 
Товщина, 

мм 
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Опори контактної мережі

Використовуються для організації контактних мереж міського 

електротранспорту: трамваїв та тролейбусів. 

Товщина, 
мм

Верхній/нижній 
діаметр 
d/D, мм

Допустиме 
навантаження, 

кг

Арматура 
фундаменту 

9ASP-1200F 9 6 220/390 1200 M36 х □500 х 2000 

9ASP-1500F 9 6 290/430 1500 M36 х □540 х 2000 

9ASP-2000F 9 6 290/470 2000 M36 х □580 х 2000 

10ASP-1200F 10 6 290/430 1200 M36 х □540 х 2000 

10ASP-1500F 10 6 290/450 1500 M36 х □560 х 2000 

10ASP-2000F 10 6 290/450 2000 М42 х □580 х 2000 

11ASP-1200F 11 6 290/460 1200 M36 х □580 х 2000 

11ASP-1500F 11 6 290/490 1500 М42 х □630 х 2000 

11ASP-2000F 11 6 290/490 2000 М42 х □630 х 2000 

12ASP-1200F 12 6 290/500 1200 М42 х □630 х 2000 

12ASP-1500F 12 6 290/500 1500 М42 х □630 х 2000 

12ASP-2000F 12 6 290/530 2000 М42 х □660 х 2000 

Даний тип опор розрахований на значні тривалі навантаження, які 

виникають під час експлуатації контактної мережі міського електротранспорту. 

Одночасно на цих опорах можна використовувати кронштейни із 

світильниками та інше обладнання, яке не буде заважати головному 

призначенню конструкції. 

Типові варіанти представлені у таблиці вище, але за індивідуальними 

вимогами можна спроєктувати посилені варіанти конструкцій, додати 

спеціальні конструктивні елементи та зробити опору для закріплення методом 

вкопування.  

Арматуру фундаменту, кронштейни, світильники, лінійну арматуру та 
інші аксесуари Вам допоможуть підібрати та замовити спеціалісти нашої 
компанії. 

Маркування 
Висота

H, м 
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Автономні Освітлювальні Комплекси (АОК) 
Для освітлення доріг, парків, пішохідних переході та ін. без підключення до мережі 

Залежно від потреб замовника та регіону використання АОК і його 
комплектація може відрізнятися. Можливе типове виконання на базі раніше 
реалізованих об’єктів. Приклад маркування: 

Тип АОК ALC – освітлення; 
APC – пішохідного переходу 

Потужність, Вт 27, 51, 68 
Тип оптики G – для міських доріг; 

M – для муніципальних доріг; 
P – для пішохідних переходів 

Кількість світильників 1, 2 
Кут розвороту консолей 030, 060, 090, 120, 180 
Потужність та кількість панелей 2801 - 280Вт, 1 панель; 

2802 - 280Вт, 2 панелі; 
3351 - 335Вт, 1 панель; 
3352 - 335Вт, 2 панелі; Інші. 

Ємність і кількість АКБ 206 - 2 АКБ 60 Аг; 
110(210) - 1(2) АКБ 100 Аг; 
120(220) - 1(2) АКБ 200 Аг; Інші. 

Для коректного підбору комплектуючих 

необхідно надати наступні дані: 

• Регіон, де планується експлуатація АОК (для визначення інсоляції);

• Потужність або світловий потік світильник (а/ів);

• Час роботи світильника від акумуляторів;

• Наявність світлофору (для пішохідних переходів);

• Висота опори (або висота підвішування та кількість світильників);

• Тип оптики світильнику.

Додаткові опції:

• Антивандальні аксесуари:  їжак; кожух на фланець;

• Знак «Пішохідний перехід», тощо;

• Світловідбиваючі елемент;

• Колір опори (із палітри RAL) у разі використання порошкової фарби;

Технічні фахівці компанії надають опитувальний лист, який спрощує 
запит та на консультативній основі допоможуть з його заповненням.  

8 ALC

Приклад: комплекс освітлювальний висотою 8 метрів c 
двоконсольним кронштейном 90 градусів, 2 світильниками 27 Вт 
з оптикою для міських дорі г, двома панелями 280 Вт, 2 
акумуляторними батареями 100Аг. 

      27G-2090/2802.210 
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Кронштейни

Мають як декоративне так і багатофункціональне призначення, основним з яких є 

закріплення світильників на опорах та щоглах. 

Типові форми кронштейнів (як одно- так і багаторіжкових): 

   BKF BKG   Спосіб маркування: 

В залежності від побажань Клієнта кронштейн можливо виконати із різною кількістю ріжків, 

різноманітним розташуванням один відносно одного (як у вертикальній, так і у горизонтальній 

площині) та з додаванням декоративних елементів і композитних вставок. Усі кронштейни покриті 

методом гарячого цинкування і можуть бути додатково пофарбовані порошковою фарбою у колір 

із палітри RAL. Для щогл освітлення кронштейни виконуються у формі Т-балки, або «корони» і 

можуть складатись із кількох ярусів (в залежності від розташування на них світильників). 

Приклади багаторіжкових кронштейнів та Т-балок: 

Приклади декоративних кронштейнів: 

Кронштейни, світильники та інші аксесуари Вам допоможуть підібрати та замовити 

спеціалісти нашої компанії. 
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Світильники 

Наша компанія займається поставками всіх видів світлотехнічної продукції для паркового,
інфраструктурного освітлення, архітектурного підсвічування, освітлення спортивних споруд,
індустріального, внутрішнього освітлення, тощо. Наш підхід є комплексним, бо ми не тільки 
пропонуємо продукцію, але й допомагаємо зробити світлотехнічний розрахунох, проєктування 
необхідного об'єкту, щоб обрати оптимальні за технічними характеристиками конструкції, 
комплектуючі та світильники. 

Деякі популярні продукти приведені нижче. Світильник виконується у різних конфігураціях 
та кольорах палітри RAL. 
Паркове освітлення: 

LUG AVENIDA LED/LENS 

 діапазон потужностей: 18 – 49 Вт;
 діапазон світлового потоку: 2200 – 7050 Лм.

Застосування: 
Прогулянкові алеї, тротуари, парки, житлові квартали, громадські місця, 
залізничні станції, фасади, прогулянкові зони, дороги, дороги в межах 
житлових районів 

Інфраструктурне освітлення: 

LUG URBINI LED 

 діапазон потужностей: 14 – 42 Вт;
 діапазон світлового потоку: 1700 – 5350 Лм.

Застосування:  
Велосипедні доріжки, прогулянкові алеї, тротуари, парки, стоянки, житлові 
квартали, громадські місця, ігрові майданчики, прогулянкові зони, дороги в 
межах житлових районів 

LUG TRAFFIK LED 

 діапазон потужностей: 19 – 69 Вт;
 діапазон світлового потоку: 2150 – 10200 Лм.

Застосування: 
Муніципальні, швидкісні і міські дороги, дороги в межах житлових районів, 
освітлення територій, прогулянкові алеї, стоянки 

LUG URBINO LED 

 діапазон потужностей: 23 – 157 Вт;
 діапазон світлового потоку: 2950 – 19400 Лм.

Застосування: 
Швидкісні, муніципальні і міські дороги, дороги в межах житлових районів, 
пішохідні переходи, освітлення територій, прогулянкові зони, велосипедні 
доріжки, громадські місця, стоянки 

LUG URBANO LED 

 діапазон потужностей: 102 – 302 Вт;
 діапазон світлового потоку: 12050 – 41950 Лм.

Застосування: 
Автостради, швидкісні, муніципальні і міські дороги, дороги в межах 
житлових районів, освітлення територій, аеропорти, стоянки 
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Композитні конічні опори круглого перерізу 
з внутрішнім кабельним підведенням живлення 

Опори виробляються із склопластикового композиту методом намотування 
на сталеву серцевину, тому для тіла опори регламентуються лише внутрішні 
діаметри та мінімальна товщина стінки. Фланець виконується сталевим та 
сумісний із арматурою фундаменту відповідних сталевих опор. Композитні 
опори мають кілька особливостей та переваг над сталевими: 

 менша вага (легше транспортувати та встановлювати);
 естетичний та декоративний вигляд (є можливість нанесення

порошкової фарби або навіть текстури);
 строк експлуатації більше 50 років;
 діелектричні властивості;
 можливість встановлення внутрішнього світлодіодного RGB-

підсвічування (в тому числі у різноманітних режимах: переходи від
кольору до кольору, мигання на різній частоті, тощо);

Мінімальна 
товщина,

мм

Арматура 
фундаменту 

3СP 62/92-1F(3) 3 3 М16 х □200 х 750 

4СP 62/102-1F(3) 4 3 М16 х □200 х 750 

5СP 62/112-1F(3) 5 3 М16 х □200 х 750 

6СP 62/122-1F(3) 6 3 М20 х □220 х 750 

3СP 100/138-1F(4) 3 4 М16 х □220 х 1000 

4СP 100/150-1F(4) 4 4 М16 х □220 х 1000 

5СP 100/163-1F(4) 5 4 М20 х □220 х 1000 

6СP 100/175-1F(4) 6 4 М20 х □220 х 1000 

7СP 100/188-1F(4) 7 4 М20 х □220 х 1000 

8СP 100/200-1F(4) 8 4 М24 х □220 х 1000 

9СP 100/213-1F(4) 9 4 М24 х □220 х 1000 

10СP 100/225-F(4) 10 4 М24 х □300 х 1000 

11СP 100/238-1F(4) 11 4 М24 х □300 х 1000 

12СР 100/250-1F(4) 12 4 

Верхній/нижній 

діаметри 

d/D, мм 

62/92 

62/102 

62/112 

62/122 

100/138 

100/150 

100/163 

100/175 

100/188 

100/200 

100/213 

100/225 

100/238 

100/250 М27 х □300 х 1000 

Композитні опори сумісні із кронштейнами, призначеними для сталевих 
опор, опори також можливо використовувати без кронштейну, якщо 
посадкове місце світильника підходить для верхньої частини опори та є змога 
регулювати кут нахилу. 

Конструкцією передбачено ревізійний люк, виконаній із алюмінію, завдяки 
чому всередину опори можна встановити комутаційну коробку із 
запобіжниками або автоматичними вимикачами напруги чи провести 
комутацію світильника без неї. На тіло опори допускається монтаж 
стороннього обладнання: святкова ілюмінація, камери відеоспостереження, 
погодні датчики, тощо. 

Під’єднання до контуру заземлення потрібно виконувати від змонтованого 
разом із електрообладнанням спеціального проводу. 

Арматуру фундаменту, кронштейни, світильники, комутаційну коробку та 
інші аксесуари Вам допоможуть підібрати та замовити спеціалісти нашої 
компанії. 

Маркування 
Висота 

H, м 
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Загальна інформація 

Додаткова інформація 

Компанія «МІКО» дотримується комплексного підходу і постійно розширює асортимент 
товарів та послуг, які Вам допоможуть досягти поставленої мети - реалізація проєктів та сдача 
останніх в експлуатацію. Технічні спеціалісти виконають раціональний підбір обладнання та 
перевірять його на відповідність заданим вимогам або запропонують альтернативне рішення. 

Товари компанії, які можуть Вас зацікавити: 

1. Паркові опори (у т.ч. індивідуального виконання) з різних матеріалів (сталеві,
композитні, алюмінійові, комбіновані); 

2. Сталеві багатогранні енергетичні опори для всіх класів напруги (від 6 до 750 кВ);

3. Композитні опори (можуть використовуватись як альтернатива сталевим опорам для
освітлення, мають значний термін експлуатації, діелектричні властивості, а у разі використання із 
внутрішнім світлодіодним кольоровим підсвічуванням – матимуть декоративний чи святковий 
вигляд); 

4. Світлодіодні прожектори та світильники від провідних світових виробників, які
мають високу ефективність, надійну конструкцію та гарний естетичний вигляд; 

5. Лінійна арматура, яка використовується для організації зовнішнього освітлення чи
живлення об’єктів інфраструктури (від 0.4 до 35 кВ); 

6. Кабельно-провідникова продукція для різноманітних цілей (від 0.4 до 150 кВ);

7. Засоби захисту від імпульсних та індукованих перенапруг у повітряних лініях 6-110 кВ;

8. Щогли GSM-зв’язку індивідуального виконання.

Технічна підтримка 

Усі товари мають паспорти від виробника, а у разі необхідності надаються інструкції з 
використання та монтажу. 

Після запиту Ви отримаєте каталоги продукції у електронному вигляді, а також інші 
інформаційні файли та презентації. 

Для проектувальників надаються посібники для спрощення підбору продукції, та детальні 
паспорти чи креслення. 

Наші спеціалісти виконають візуалізацію для більш наочного прикладу реалізації об’єкту. 

Наша компанія виконує проєктні та монтажні роботи, тому звертайтесь за телефонами, які 
вказані нижче, і наші спеціалісти обов’язково допоможуть у вирішенні Ваших задач. 

Технічний відділ:     +38 (067) 325-75-15     

   tech@promiko.com.ua 

15



ТОВ "КОМПАНІЯ "МІКО"

 info@promiko.com.ua
+38 (044) 228-01-08 


	Обложка 9 (2) — копия
	ЩОГЛИ V6.3
	Обложка 9 (2)



