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חברת "געש תאורה" נמצאת כיום בשלבים מתקדמים של פיתוח תאורת רחוב חכמה 
ומעוצבת, המבוססת על טכנולוגית ה-LED ומיועדת לספק מענה חסכוני ועדכני 

 Wi-Fi לדרישות המגוונות בתכנון העיר החכמה והמודרנית, כגון: מצלמות, תקשורת
וגלאים למיניהם.

פיתוח גוף התאורה החכם, המשלב את הקונספט החדשני 

של ה"אינטרנט של הדברים" )IoT(, נבע מהתובנה כי עמודי 

תאורה וגופי תאורה מהווים "שטח נדל"ני" יקר באזורים 

אורבניים, ויכולים לשמש למגוון יישומים מעבר לפונקציה 

הבסיסית שלשמה נועדו. 

בנוסף לתאורה, פנס הרחוב של געש תאורה יכיל מצלמה, 

רשת Wi-Fi, מערכת שליטה ובקרה ואפילו חיישנים למדידת 

זיהום אויר ולניטור צפיפות רכבים, כל זאת במטרה להפוך 

אותו לחלק משמעותי מהשליטה והבקרה בעיר. גוף תאורת 

הרחוב החדשני, פרי עבודה של "געש תאורה" וחברות 

העיצוב והפיתוח "Taga" ו"זיו אב הנדסה", יוכל להשתלב גם 

עם טכנולוגיות עתידיות שיתפתחו בתחום.

למערכת האופטית נבחרה טכנולוגיה המבוססת על מגוון 

עדשות המאפשרת גמישות, כך שניתן לתת פתרון לצרכים 

שונים ולהתאים את אופן ההארה למיקום הספציפי. כל 

כביש, שביל ופארק יוכלו לקבל את עוצמת התאורה 

האופטימלית עבורם. בתכנון ההנדסי הושם דגש מיוחד על 

פיזור חום מיטבי ונערכו בדיקות, ניסויים ואנליזות מקיפות, 

על מנת להבטיח את יציבות ועמידות מקורות האור, 

המערכת האופטית ואורך חיים ממושך לגוף התאורה.  

גוף התאורה החדשני, שייקרא "אפולו", מעוצב בצורה 

מודרנית אך יחד עם זאת נקייה ולא מצועצעת והוא משתלב 

בקלות בסביבות עירוניות שונות. 

הגוף עצמו עשוי אלומיניום והוא אטום לחלוטין, ללא 

חשש לחדירת מים או אבק. המבנה מבוסס על אלמנטים 

מודולריים, המאפשרים לו להתאים למגוון של צרכים, 

עוצמות וגבהי התקנה. אופן התקנת הגוף והתחזוקה שלו 

געש תאורה מציגה: 
אפולו - תאורה חסכונית לעיר החכמה

הינם קלים ביותר וניתן לגשת למערכות האלקטרוניות גם 

בגובה, ללא צורך בפירוק גוף התאורה מהעמוד. 

גוף התאורה החדש של געש תוכנן לעבוד שנים רבות בתנאי 

קיצון. הגוף מוגן כנגד חדירת רטיבות ורעידות ומתוכנן 

לעמוד ברוחות וכוחות צד.

מכלולי האור והמערכת האלקטרונית נבחרו בקפידה על 

מנת לאפשר תפעול ללא אחזקה לאורך שנים.

גוף התאורה החדשני, שייקרא "אפולו", 
מעוצב בצורה מודרנית אך יחד עם זאת נקייה 
ולא מצועצעת והוא משתלב בקלות בסביבות 

עירוניות שונות. 

הרכיבים האלקטרוניים שנבחרו עבורו הם היעילים 

והמתקדמים ביותר בתחום תאורת ה- LED כיום ומבטיחים 

נצילות גבוהה במיוחד תוך חיסכון אנרגטי ועלויות אחזקה 

נמוכות. 



אפולו/ גוף מודולרי המתאים למגוון צרכים 

חד- צדדי
2 מודולים

דו-צדדי
2 מודולים+דמי



דו-צדדי
2+2 מודולים

חד- צדדי
4 מודולים

דו-צדדי
4+4 מודולים



אפולו נתונים טכניים

 מכסה תא הציוד

יחידה אופטית 

מנגנון דפינה

גוף
יציקת אלומיניום בציפוי שכבת הגנה נגד 

קורוזיה. גימור בצבע פוליאסטר בתנור.

מערכת אופטית
מערכת עדשות אטומה למים ואבק, IP66, עם 

אפשרות לבחירה של מגוון אופטיקות על פי 

צרכי הלקוח ואזור ההארה. 

התקנה
מיועד להתקנה בגבהים של 6-12 מ' על ראש 

עמוד או זרוע.

מנגנון הדפינה מאפשר הטיה אפקית של גוף 

התאורה של )סימון פלוס/מינוס( עד 15° למעלה 

או למטה. 

תא הציוד של גוף התאורה ניתן לפתיחה בקלות מצדו 

העליון של הגוף. המכסה הוא גדול ופתיחתו מאפשרת גישה 

לכל הרכיבים בתא הציוד. 

מכלולי האור מתוכננים כיחידות אטומות ברמה גבוהה 

וכוללות חומרי הולכת חום להגנה על הכרטיס האלקטרוני. 

פעולת החלפה של יחידה אופטית, במקרים נדירים, הינה 

פשוטה ומהירה וניתנת לביצוע בגובה.  

גוף התאורה בנוי לספק טווח גדול של עוצמות 

הארה על פי דרישה, החל מ-3,000 לומן ועד 

32,000 לומן, בהתאם למספר היחידות האופטיות 

המותקנות על הגוף. 

בנוסף, באופטיקות נתונות ניתן להשיג 3 רמות 

אפשריות של נצילות אורית: 

110, 135 או 150 לומן לוואט. 



כל גוף תאורה הינו יחידת בקרה עצמאית )Stand Alone( הנשלטת בטכנולוגית Wi-Fi ולא נדרש חיבור 

למערכת בקרה מרכזית או בניית תשתית תקשורת ייעודית על מנת ליישם את תרחישי בקרת 

התאורה, כגון: הדלקה, עמעום וכיבוי אוטומטי.

בעתיד ניתן יהיה ליישם בגוף התאורה פונקציות נוספות המותאמות במיוחד ל"עיר חכמה": 

פונקציות חכמות

תקשורת למערכת בקרה מרכזית

ניטור מצב איכות האוויר 

ואיתור זיהום חריג

התאמת רמת התאורה 

למצב התנועה ולמזג האוויר

זיהוי תנועה והדלקה 

אוטומטית של מספר 

גופים סמוכים

צילום הרחוב למטרות אבטחה 

וניטור פעילות חריגה

תקשורת Wi-Fi למגוון ישומים

 בקרה על צריכת חשמל 



געש תאורה הינה החברה המובילה בישראל במתן פתרונות תאורה כוללים לשוק המקצועי אשר 

מתכננת, מפתחת ומייצרת מגוון גופים וטכנולוגיות בתחומי תאורת הפנים ותאורת החוץ. 

 ,60X60 עיקר הפתרונות שלנו מיועדים לפרויקטים מוסדיים  וכוללים תאורה מותאמת לתקרות

משרדים וחללי עבודה שונים, מחסנים ואולמות ייצור, חניונים, מגרשים ותאורת רחובות. בנוסף אנחנו 

מתכננים ומספקים פתרונות בתחום החיסכון באנרגיה וגופי תאורה הכוללים אמצעי שליטה ובקרה 

מתקדמים לתאורת חוץ ופנים. 

חברתנו, שהחלה את דרכה בקיבוץ געש בשנת 1964, מציינת השנה 51 שנות פעילות ענפה. מוצרי געש, 

המיוצרים בשני מפעלים בארץ, מאושרים לסימון בתו "מיוצר בישראל" כחול-לבן. 

הייצור כחול- לבן מאפשר לנו לשים דגש על חקר והבנת הצרכים הייחודיים של השוק הישראלי 

ומבטיח ללקוחותינו גמישות, נגישות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. 

צרכי לקוחותינו ואנשי המקצוע בתחום התאורה הם הבסיס לתכנון ופיתוח של פתרונות תאורה 

מקצועיים העומדים בדרישות התקן הישראלי והבין לאומי. 

לגעש תאורה מחלקת הנדסה המונה צוות של 10 מהנדסים, מומחים בתחומם, ומרכז מאור בראשותו 

של אנג' דני קלינה, המספק תמיכה מקצועית למהנדסים ויועצי תאורה, כגון נתונים פוטומטרים, 

חישובי תאורה והדמיות. 

הצוות המקצועי משמש כמקור ידע מקצועי ומוביל בתחום הטכנולוגיה והמגמה העולמית של מעבר 

לתאורת לד חסכונית וידידותית לסביבה. 

לנו בגעש תאורה חשוב לשמור על סל מוצרים עשיר ומגוון ללקוחותינו המבוסס הן על מוצרים 

חדשניים פרי פיתוחה של געש והן על יבוא של גופי תאורה ורכיבים מהחברות המובילות בעולם. 

אנו מתגאים בהיותנו מפעל ישראלי ותיק, המעניק לעובדיו אווירה משפחתית, צבירת ידע וניסיון 

המבטיחים שמירה על איכות מוצרים גבוהה ובטכנולוגית לד מתקדמת. 

געש תאורה מובילה את מהפכת הלד בישראל ומחויבת ללקוחותיה להישאר תמיד -

"לד אחד לפני כולם".
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