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  Cвітлофорна продукція ТОВ "АТІЛОС" 
№ 
п/п Типи та виконання світлофорів Опис світлофора 

1 

 

Т1.1-АТ 
 

Транспортний, трьохсекційний. 
Діаметр розсіювачів 200 мм. 

2 

 

Т1.1.ТВЧ1-01-АТ 
 

Транспортний, трьохсекційний. 
Діаметр розсіювачів 200 мм. 

Табло відліку часу інтегроване  
в жовтий сигнал. 

3 

 

Т1.2-АТ 

Транспортний, трьохсекційний. 
Діаметр розсіювача  

червоного сигналу 300 мм,  
жовтого і зеленого 200 мм. 

4 

 

Т1.2.ТВЧ1-01-АТ 
 

Транспортний, трьохсекційний. 
Діаметр розсіювача  

червоного сигналу 300 мм,  
жовтого і зеленого 200 мм.  

Табло відліку часу інтегроване  
в жовтий сигнал. 

5 

 

Т1.3-АТ Транспортний, трьохсекційний. 
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

6 

 

Т1.3.ТВЧ2-01-АТ 

Транспортний, трьохсекційний. 
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

Табло відліку часу інтегроване  
в жовтий сигнал. 

7 

     

Т1.4-АТ 
 Т1.7-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний. 
 Діаметр розсіювачів 200 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка  
направо або наліво. 

8 

  

Т1.4.ТВЧ1-01-АТ, 
Т1.7.ТВЧ1-01-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний. 
 Діаметр розсіювачів 200 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка  
направо або наліво. 

Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого 
сигналу світлофору. 

Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого 
сигналів, колір цифр відповідно кольору сигналу. 

9 

   

Т1.5-АТ 
Т1.8-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний.  
Діаметр розсіювача  

червоного сигналу 300 мм,  
жовтого і зеленого - 200 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка  
направо або наліво. 
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10

   

Т1.5.ТВЧ1-01-АТ 
Т1.8.ТВЧ1-01-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний.  
Діаметр розсіювача  

червоного сигналу 300 мм,  
жовтого і зеленого - 200 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка  
направо або наліво. 

Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого 
сигналу світлофору. 

Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого 
сигналів, колір цифр відповідно кольору сигналу. 

11

  

Т1.6-АТ 
Т1.9-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний. 
 Діаметр розсіювачів 300 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка  
направо або наліво. 

12

   

Т1.6.ТВЧ2-01-АТ 
Т1.9.ТВЧ2-01-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний. 
 Діаметр розсіювачів 300 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка  
направо або наліво. 

Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого 
сигналу світлофору. 

Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого 
сигналів, колір цифр відповідно кольору сигналу. 

13

 

Т1.10-АТ 
Транспортний, чотирьохсекційний. 

 Діаметр розсіювачів 200 мм. 
Додаткова секція - зелена стрілка прямо.  

14

 

Т1.10.ТВЧ1-01-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний. 
 Діаметр розсіювачів 200 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка прямо. 
Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого 

сигналу світлофору. 
Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого 
сигналів, колір цифр відповідно кольору сигналу. 

15 

 

Т1.11-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний. Діаметр 
розсіювача  

червоного сигналу 300 мм,  
жовтого і зеленого - 200 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка прямо. 

16 

 

Т1.11.ТВЧ1-01-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний. Діаметр 
розсіювача  

червоного сигналу 300 мм,  
жовтого і зеленого - 200 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка прямо. 
Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого 

сигналу світлофору. 
Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого 
сигналів, колір цифр відповідно кольору сигналу. 

17 

 

Т1.12-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний. 
 Діаметр розсіювачів 300 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка прямо. 
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18 

 

Т1.12.ТВЧ2-01-АТ 

Транспортний, чотирьохсекційний. 
 Діаметр розсіювачів 300 мм. 

Додаткова секція - зелена стрілка прямо. 
Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого сигналу 

світлофору. 
Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого сигналів, 

колір цифр відповідно кольору сигналу. 

19 

 

Т1.13-АТ 
Транспортний, п'ятисекційний  
Діаметр розсіювачів 200 мм. 

Додаткові секції - зелені стрілки  
наліво і направо. 

20 

 

Т1.13-ТВЧ1-01-
АТ 

Транспортний, п'ятисекційний  
Діаметр розсіювачів 200 мм. 

Додаткові секції - зелені стрілки  
наліво і направо. 

Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого сигналу 
світлофору. 

Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого сигналів, 
колір цифр відповідно кольору сигналу. 

21 

 

Т1.14-АТ 

Транспортний, п'ятисекційний. 
Діаметр розсіювача  

червоного сигналу 300 мм,  
жовтого і зеленого - 200 мм. 

Додаткові секції - зелені стрілки  
наліво і направо. 

22 

 

Т1.14.ТВЧ1-01-АТ 

Транспортний, п'ятисекційний. 
Діаметр розсіювача  

червоного сигналу 300 мм,  
жовтого і зеленого - 200 мм. 

Додаткові секції - зелені стрілки наліво і направо. 
Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого сигналу 

світлофору. 
Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого сигналів, 

колір цифр відповідно кольору сигналу. 

23 

 

Т1.15-АТ 

Транспортний, п'ятисекційний  
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

Додаткові секції - зелені стрілки  
наліво і направо 

24 

 

Т1.15.ТВЧ2-01-АТ 

Транспортний, п'ятисекційний  
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

Додаткові секції - зелені стрілки наліво і направо 
Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого сигналу 

світлофору. 
Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого сигналів, 

колір цифр відповідно кольору сигналу. 

25 
 

Т1.16-АТ Транспортний, трьохсекційний горизонтальний. 
Діаметр розсіювачів 200 мм. 

26 
 

Т1.16.ТВЧ1-01-АТ 

Транспортний, трьохсекційний горизонтальний. 
Діаметр розсіювачів 200 мм. 

Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого сигналу 
світлофору. 

Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого сигналів, 
колір цифр відповідно кольору сигналу. 
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27 

 

Т1.17-АТ Транспортний, трьохсекційний горизонтальний. 
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

28 
 

Т1.17.ТВЧ2-01-АТ 

Транспортний, трьохсекційний горизонтальний. 
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

Табло відліку часу інтегроване в секцію жовтого сигналу 
світлофору. 

Зворотній відлік тривалості червоного та зеленого сигналів, 
колір цифр відповідно кольору сигналу. 

29 

   

Т2.1-АТ 
Т2.4-АТ 
Т2.7-АТ 

Транспортний, трьохсекційний.  
Діаметр розсіювачів 200 мм. 

Зі стрілками на секціях:  
прямо або направо, або наліво. 

30 

   

Т2.10-АТ 
Т2.13-АТ 
Т2.16-АТ 

Транспортний, трьохсекційний.  
Діаметр розсіювачів 200 мм. 

Зі стрілками  на секціях:  
прямо і направо або прямо і наліво,  

або наліво і направо. 

31 

  

Т2.2-АТ 
Т2.5-АТ 
Т2.8-АТ 

Транспортний, трьохсекційний.  
Діаметр розсіювача  

червоного сигналу 300 мм,  
жовтого і зеленого - 200 мм. 

Зі стрілками  на секціях:  
прямо або направо, або наліво. 

32 

      

Т2.11-АТ 
Т2.14-АТ 
Т2.17-АТ 

Транспортний, трьохсекційний.  
Діаметр розсіювача  

червоного сигналу 300 мм,  
жовтого і зеленого - 200 мм. 

Зі стрілками  на секціях: прямо і направо або прямо і 
наліво, або наліво і направо. 

33 

     

Т2.3-АТ 
Т2.6-АТ 
Т2.9-АТ 

Транспортний, трьохсекційний.  
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

Зі стрілками  на секціях:  
прямо або направо, або наліво. 

34 

 

Т2.12-АТ 
Т2.15-АТ 
Т2.18-АТ 

Транспортний, трьохсекційний.  
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

Зі стрілками  на секціях:  
прямо і направо або прямо і наліво,  

або наліво і направо. 

35 
 

Т 3.1-АТ(Т3.1-В-
АТ) 

Транспортний дублюючий 100 мм (велосипедний – контур 
велосипеда на основних секціях) 

36 
   

Т3.2 (Т3.3, Т3.4)-
АТ 

Транспортний дублюючий 100 мм з додатковою секцією 
100 мм зелена стрілка направо (наліво, прямо) 

37 
  

Т5.1 (Т5.2)-АТ Трамвайний 100 мм – чотири місячно білі секції  
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38 

 

Т7.1-АТ 
Для позначання нерегульованих перехресть  

чи пішохідних переходів. 
Двосекційний. Діаметр розсіювачів 200 мм. 

39 

 

Т7.2-АТ 

Для позначання нерегульованих перехресть  
чи пішохідних переходів. 

Двосекційний. 
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

40 
 

Т7.3-АТ 
Для позначання нерегульованих перехресть  

чи пішохідних переходів. 
Односекційний. Діаметр розсіювачів 200 мм. 

41 
 

Т7.4-АТ 

Для позначання нерегульованих перехресть  
чи пішохідних переходів. 

Односекційний. 
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

42 

 

П1.1-АТ Пішохідний, двосекційний.  
Діаметр розсіювачів 200 мм. 

43 

 

П1.2-АТ Пішохідний, двосекційний.  
Діаметр розсіювачів 300 мм. 

44 

 

П1.1.ТВЧ1-АТ 
Пішохідний, трьохсекційний.  
Діаметр розсіювачів 200 мм.  

Табло відліку часу в додатковій секції.  

45 

 

П1.2.ТВЧ2-АТ 
Пішохідний, трьохсекційний.  
Діаметр розсіювачів 300 мм  

Табло відліку часу в додатковій секції. 

46 

 

П1.1.ТВЧ1-01-АТ 

Пішохідний, двосекційний.  
Діаметр розсіювачів 200 мм. 

Табло відліку часу інтегроване  
в червоний і зелений сигнали. 

47 

 

П1.2.ТВЧ2-01-АТ 

Пішохідний, двосекційний.  
Діаметр розсіювачів 300 мм.  

Табло відліку часу інтегроване  
в червоний і зелений сигнали. 

48 
 

ТОВ-200-КЗ-АТ 

Табло зворотного відліку часу,  
пристрій, призначений для відліку часу, що лишився до 

моменту виключення певного сигналу світлофора (Ø 200 
мм). 

49 

 

ТОВ-300-КЗ-АТ 

Табло зворотного відліку часу,  
пристрій, призначений для відліку часу, що лишився до 

моменту виключення певного сигналу світлофора (Ø 300 
мм). 
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50 

 

Т1.1-КЗ-АТ    
Світлофор двосекційний.  

Діаметр розсіювачів 200 мм. 
Червоний і зелений сигнал.  

51 

 

Т1.3-КЗ-АТ    
Світлофор двосекційний.  

Діаметр розсіювачів 300 мм. 
Червоний і зелений сигнал. 

52 

 

ТВП-АТ Табло виклику пішохода  
з індикацією сигналу «Чекайте». 

53 

 Екран Т1.4-АТ 
Екран Т1.7-АТ 
Екран Т1.5-АТ 
Екран Т1.8-АТ 
Екран Т1.10-АТ 
Екран Т1.11-АТ 

Екран світло відбивальний  
для світлофорів 

Т1.4-АТ, Т1.7-АТ, Т1.5-АТ,  
Т1.8-АТ, Т1.10-АТ, Т1.11-АТ. 

54 

 

Екран Т1.6-АТ  
Екран Т1.9-АТ  
Екран Т1.12-АТ 

Екран світловідбивальний  
для світлофорів 

Т1.6-АТ, Т1.9-АТ, Т1.12-АТ. 

55 

 

Екран Т1.13-АТ 
Екран Т1.14-АТ 

Екран світловідбивальний  
для світлофорів 

Т1.13-АТ, Т1.14-АТ. 

56 

 

Екран Т1.15-АТ Екран світловідбивальний  
для світлофора Т1.15-АТ. 

 


