


תאורת לד מעוצבת

LED אחד לפני כולם
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אנחנו מתכבדים להגיש לכם חוברת זו, המתמקדת בגופי תאורה מעוצבים ופונקציונליים, כתוספת 

לקטלוג גופי תאורת הלד של געש תאורה.

אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה. התעשייה כולה עוברת שינוי משמעותי מחשמל לאלקטרוניקה, 

מנורות ללדים, מעסק שמרני לחדשני. 

עבורנו, כיצרן ישראלי ותיק המוביל את השוק, האתגר גדול במיוחד. סל מוצרים מגוון, שפותח 

במקצועיות לאורך שנים רבות, מתחלף במהירות בארסנל שלם של מוצרים חדשים. 

 כמו אז גם היום, אנו מקפידים לשמור על טובת המשתמש הסופי במרכז השיקולים שבפיתוח גוף 

תאורה חדש. 

גופי תאורת הלד מפותחים על ידינו בהרבה חשיבה והתייחסות לפרמטרים מרכזיים כגון מניעת סנוור, 

פיזור האור בצורה מיטבית, פינוי חום, תכנון אלקטרוני וכמובן תוך מתן תשומת לב יתרה לאיכות 

ולאמינות המוצר. 

געש תאורה נערכה מבעוד מועד לשינוי המתחולל בשוק התאורה והיום אנו יודעים להציע לכם פתרון 

מלא בתאורת לד לכל פרויקט ופרויקט. האחריות והמחויבות שלנו ללקוחותינו הינן משמעותיות ובאות 

לידי ביטוי בגיוס אנשים חדשים, הכשרת עובדים, ניהול מערך איכות, התאמת הנהלים ופיתוח מוצרים 

חדשים וייחודיים. 

בדרך זו הצלחנו לשמור על מקומנו כגורם מוביל בשוק התאורה הישראלי, LED אחד לפני כולם.

כיצרן מקומי הפועל בישראל, יש לנו את היכולת להבין ולתת מענה לצרכים שלכם - בעיצוב, בתכנון 

ההנדסי ובייצור. השליטה בכל שלבי התהליך מאפשרת גמישות ומתן מענה מהיר. כמו כן, נושא השרות 

נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו ועובר שיפור מתמיד. 

הטכנולוגיה מביאה עימה מגוון רחב של אפשרויות שלא את כולן ניתן אפילו לדמיין כיום. אנחנו בגעש 

תאורה נרגשים, מלאי חדוות עשייה, ורואים אתגר גדול בהובלת השינוי ולקיחת החברה לשלב הבא, 

תוך אמונה שיש לנו את הניסיון, הידע והיכולת להמשיך ולהיות תעשיה ישראלית מתקדמת ומשגשגת 

בארץ ובעולם תוך שמירה על הערכים שלנו. 

חלק מכם, לקוחותינו, צועדים איתנו כברת דרך ב- 50 שנות קיומנו ואנו רואים בכם שותפים לחזון. 

געש תאורה תהיה מחויבת תמיד לשיפור מתמיד ותשמח להמשיך ולעמוד לרשותכם ולשירותכם עוד 

שנים רבות. 

לקוחות יקרים, 

בברכה, דותן בוכסוויילר
               מנכ"ל
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 אלומה רחבה כלפי מטה

 אלומה צרה כלפי מטה

 זרקור אלומה רחבה הצידה

 זרקור אלומה צרה הצידה

 אלומה גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה

 אלומה רחבה כלפי מעלה וחלק מהאור כלפי מטה

 אלומות לצדדים 

 אלומה רחבה הצידה

 אלומה רחבה כלפי מעלה

 אלומה צרה כלפי מעלה

אלומה סמטרית בכל ההיקף

 דרגת אטימות כללית

 דרגת אטימות חלק עליון/חלק תחתון - תאורת פנים

דרגת אטימות תא אופטי/תא ציוד - תאורת חוץ

 סוג I - הארקה

 סוג II - בידוד כפול 

 סוג III - מתח נמוך

 מתאים להתקנה על משטחים דליקים 

 מתח הזנה 

 מתח הזנה

מפתח סימנים

 טווח משקלי גוף התאורה לפי ציודים שונים

 קוטר הקדח המומלץ להתקנת גוף התאורה

 )במילימטרים(

 דרגת עמידות להולם )אימפקט(

דרגת עמידות בפני אש

דו תכליתי - אותה הנורה משמשת להפעלה 

 רגילה ובשעת הפסקת חשמל

 הצהרת יצרן על התאמה לתקן אירופאי

תקן אירופאי

הטיה אופקית - הזוית בה אפשר לסובב את 

 הפנס סביב ציר האנך

הטיה אנכית - הזוית בה אפשר לסובב את 

הפנס סביב ציר אופקי

על מנת להקל על ההתמצאות בקטלוג מצויים בו מספר סימנים מוסכמים המוסברים להלן:

 פיזור אור
ליד כל מוצר מופיע סימן המראה בצורה סכמטית את 

אלומת פיזור האור של גוף התאורה

דרגות אטימות

סיווג חשמלי

שיטות הפעלה בתאורת חרום

זויות

תקנים
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"געש תאורה" הינה החברה המובילה בישראל במתן פתרונות תאורה לשוק 

המקצועי, אשר עובר בשנים האחרונות מהפכה טכנולוגית עם המעבר 

לשימוש בתאורת לד יעילה וחסכונית. 

המפעל, אשר נמצא בבעלות קיבוץ געש, נוסד בשנת 1964 וחוגג בימים אלו 

50 שנות תכנון, פיתוח וייצור של מגוון פתרונות, גופי תאורה וטכנולוגיות 

בתחומי תאורת הפנים ותאורת החוץ. 

הייצור "כחול-לבן" מאפשר לגעש תאורה לשים דגש על חקר והבנת 

הצרכים הייחודיים של השוק הישראלי. בחברה מחלקת פיתוח הנדסי 

מקצועית המאפשרת גמישות מול הלקוחות ופיתוח מוצרים ייעודים על פי 

דרישות מוגדרות. 

החשיבות שמייחסת געש תאורה למתן מענה לצרכי הלקוחות, לצד הרצון 

לפתח מוצרי תאורה מעוצבים ומסוגננים המיועדים לשימוש של אדריכלים 

ויועצי תאורה בתכנון פרויקטים, הוביל לשיתוף פעולה ייחודי של געש 

תאורה עם האדריכל, היוצר והמעצב דביר דייטש מ"לוטן אדריכלים" ועם 

 ."RTLD" מתכננת התאורה הילה מאיר ממשרד

שיתוף הפעולה בין המפעל הוותיק לבין מעצבים צעירים ומבטיחים נועד 

כדי לתת פתרון חדשני, שונה ומעניין לתחום עיצוב תאורה לא סטנדרטית 

בחללים ובאזורי עבודה. 

החזון המשותף היה ליצור משפחות של גופי תאורה אשר טומנים בחובם 

נימה אישית ופיסולית ואשר הופכים פרויקטים קטנים כגדולים למעוצבים. 

הנחת העבודה שנקבעה היא עיצוב גוף תאורה בודד, אשר אפשרויות 

השכפול והמשחק שלו הן בלתי מוגבלות, מגרות את הדמיון ומעוררות 

השראה, הן למתכנן והן למשתמש הסופי. 

התוצאה הינה סדרת גופי תאורה מודולריים, בעלי ערך מוסף אשר בא לידי 

ביטוי במראה, באיכות ובאפשרויות העבודה המגוונות עם גוף התאורה. 

בנוסף למרחב התכנוני והעיצובי שמעניק הקונספט החדש נשמרת היכולת 

של יצור בכמויות גדולות ובמתן מענה לפרויקטים בהיקף נרחב.

דביר והילה שמחו לשתף פעולה עם חברה בעלת מחלקת פיתוח מקצועית 

אשר תספק להם ליווי והכוונה כל הדרך אל המוצר המוגמר. גופי התאורה 

שפותחו מבוססים על טכנולוגית הלד ועומדים בדרישות הייצור הישראלי 

הגבוהות ביותר.

הגופים המעוצבים מרחיבים עוד את סל הפתרונות המגוונים שמציעה געש 

תאורה לקהל המקצועי ומאפשרים לאדריכלים ויועצי תאורה למצוא תחת 

קורת גג אחת פתרונות תאורה פונקציונליים אך מעוצבים לצד פתרונות 

סטנדרטיים.  

שיתוף פעולה בין געש תאורה לבין מעצבים צעירים 
הוביל לסדרה חדשנית של גופי תאורה מעוצבים 

הילה מאיר  שותפה במשרד תכנון 
התאורה RTLD, בעלת רקע אקדמי בתכנון 

 Parsons-ועיצוב פנים ובוגרת תואר שני ב

במסלול עיצוב תאורה לאדריכלות.

הילה משלבת בין פעילות מקצועית פורה 

לפעילות אקדמית ומלמדת ב-HIT, המכון 

הטכנולוגי בחולון בקורס תכנון תאורה 

במחלקה לעיצוב פנים.

דביר דייטש  שותף במשרד "לוטן 
אדריכלים" המתמחה בתכנון מבני ציבור 

ומשרדים ובחשיבה ברת קיימא. בוגר 

הפקולטה לארכיטקטורה בבצלאל, 

אקדמיה לאמנות ולעיצוב בירושלים. 

דביר מעצב גופי תאורה ואלמנטים 

יומיומיים בקני מידה שונים השואבים 

השראה ממקורות מגוונים; מהמרחב 

העירוני, מהסביבה הטבעית ומטקסטורות 

ומרקמים המרכיבים אותם. 
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ארטלד טופוגרפי

גוף תאורה מעוצב המיועד להארת חדרי ישיבות, 

מבואות, מעברים ציבוריים, מסדרונות וכדומה. 

הגוף הינו תלת מימדי בגודל 60X60 וניתן להתקנה 

כיחידה בודדת או במקבצים של מספר גופים ליצירת 

רצף או מוקד תאורה מעניין ושונה בחלל.

התקנת גופי התאורה כסדרה מתאימה כפתרון לתקרה 

קיימת ומאפשרת משחק עיצובי רב. 

אופן ההתקנה מגוון: צמוד תקרה או קיר, שקוע בתקרת 

פיינליין או לחילופין תלוי מהתקרה.

מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה מקור אור
 3,000°K בגוון CRI 80 - ומסירות צבע גבוהה

.4,000°K -ו
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ארטלד ברקוד

גוף תאורה בחשיבה עיצובית גמישה ליצירת תקרות 

60X60 מעניינות. מיועד להתקנה בחללים ציבוריים, 

מבואות, חדרי ישיבות, מסדרונות ועוד. 

 

התקנת גופי התאורה ברצף או במקבצים יוצרת עניין 

רב בחלל כולו ומאפשרת למתכנן גמישות עיצובית 

רבה ושימוש בתאורה צורנית כאלמנט מחדד לאיכות 

החלל המעוצב. 

 

ניתן לשנות את כיוון ההתקנה כך שיתקבל אופק של 

קווים ומקצבים משתנים ורמות שונות של תאורה, 

זאת במשחק ובהתאמה לאופי ולאווירה בחללים בהם 

מותקנים הגופים. 

מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה מקור אור
 3,000°K בגוון CRI 80 - ומסירות צבע גבוהה

.4,000°K -ו
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ארטלד צורות

גופי תאורה מעוצבים המציעים פתרון חדשני ושונה 

לתאורה בחללים ובאזורי עבודה, במגוון אפשרויות 

הרכבה. מתאים להארת משרדים, מבואות, חללים, 

מעברים ציבוריים וכדומה. 

בנוסף לדגמים הקיימים, התווספו לסדרה דגמים 

חדשים במגוון צורות מיוחדות: ארטלד טבעת, ארטלד 

ריבוע, ארטלד מעוטר וארטלד לוגו, בו ניתן לבחור 

צורות שונות לחיתוך בגוף התאורה על פי הזמנה 

מיוחדת.

פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.גוף

מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור מערכת אופטית
גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.

מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה מקור אור
 3,000°K בגוון CRI 80 - ומסירות צבע גבוהה

.4,000°K -ו

דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום 1-10V או ציוד
דאלי.

שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן התקנה
להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילמטרית. 

להתקנה בתקרת גבס יש להזמין מתאם נפרד.

לבן.גימור

�������
 

  ���



9

ארטלד גלים

גוף תאורה מעוצב המשתמש במקורות אור LED ומציע 

מגוון אפשרויות הרכבה. מתאים להארת משרדים, 

מסדרונות, מבואות, חללים, מעברים ציבוריים וכדומה. 

התקנה של רצף גופים מאפשרת משחק עיצובי וגמישות 

בתכנון התאורה בחלל כולו.

קיים בשני דגמים: גל ימין וגל שמאל.

פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי פוליאסטר.גוף

מפזר אור אקריל אופל המאפשר מעבר אור מערכת אופטית
גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה.

מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה מקור אור
 3,000°K בגוון CRI 80 - ומסירות צבע גבוהה

.4,000°K -ו

דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום 1-10V או ציוד
דאלי.

שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. ניתן התקנה
להזמין דגם עבור תקרת פיינליין מילמטרית. 

להתקנה בתקרת גבס יש להזמין מתאם נפרד.

לבן.גימור

�������
 

  ���
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 30X120 פנטאלד שקוע

גוף תאורה בעל מערכת אופטית ייחודית המאפשרת נצילות 

מירבית תוך מניעת סינוור. 

מתאים להארת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, 

מעבדות וכדומה. 

פח מגולוון בציפוי אבקת אפוקסי גוף
פוליאסטר.

רפלקטור אלומיניום בציפוי PVD, בעל מערכת אופטית
החזר אור גבוה )96%(. מפזר אור 

MicroStructure בעל מעבר אור גבוה 
לפיזור טהור האור בחלל בצורה מבוקרת 

וללא סינוור.

מודול לד, Medium Power, בעל נצילות מקור אור
 CRI 80 - גבוהה ומסירות צבע גבוהה

.4,000°K-3,000° וK בגוון

דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום 1-10V ציוד
או דאלי. 

להתקנה שקועה בתקרה מילימטרית או התקנה
אינצ'ית. ניתן להזמין דגם עבור תקרת 

פיינליין מילימטרית. 

לבן. מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת.גימור

 ���  ��

שטף אורמק"ט*דגם
של גוף התאורה

הספק**
)כולל דרייבר(

45005454P42 3,700Lm36W - חלון 1

90005454P437,400Lm72W - 2 חלונות

.4,000°K המק"ט מתייחס לגוון אור  *
**הספק מקסימלי - יתייעל עם התקדמות טכנולוגיית הלד.
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פס לד

גוף תאורה מעוצב המשתמש במקורות אור LED, מתאים 

להארת מגוון רחב של חללים, מעברים, מבואות, אולמות 

וכדומה.

ניתן להתקנה בצורה צמודה לתקרה או תלויה.

פרופיל אלומיניום מצופה אנודייז.גוף

מפזר אור אקריל אופל בעל מעבר אור גבוה מערכת אופטית
לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא 

סינוור.

מודול לד, Medium Power, בעל נצילות גבוהה מקור אור
.4,000°K בגוון CRI 80 - ומסירות צבע גבוהה

דרייבר.ציוד

חיצונית, בצמוד לתקרה או בתליה על כבליםהתקנה

אנודייז.גימור

�������

 
��
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סי לד

גוף תאורה אטום למים ואבק, בעל מערכת 

אופטית ייחודית המאפשרת נצילות מירבית תוך 

מניעת סינוור. 

מיועד להתקנה בחניונים, מעברים וחדרי מדרגות 

ובסביבה שבה קיימת לחות, רטיבות, התזה או 

חשש לקורוזיה. 

ניתן להזמין דגם עם גלאי נוכחות אינטגרלי ועם 

מערכת תאורת חרום אינטגרלית. 

פוליקרבונט.גוף

 מפזר אור MicroStructure בעל מעבר אור גבוה מערכת אופטית
לפיזור האור בחלל בצורה מבוקרת וללא סינוור.

מודול לד Medium Power, בעל נצילות גבוהה מקור אור
 3,000°K בגוון CRI 80 - ומסירות צבע גבוהה

.4,000°K -ו

דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום דאלי. ציוד

חיצונית על תקרה או קיר, במקומות ללא קרינת התקנה
שמש ישירה.

אפור.גימור

����

 ��

שטף אורמק"ט*
של גוף התאורה

הספק**
)כולל דרייבר(

5C00044 2,200Lm29W

.4,000°K המק"ט מתייחס לגוון אור  *
**הספק מקסימלי - יתייעל עם התקדמות טכנולוגיית הלד.
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חרמון לד | חרמון לד חרום  | חרמון לד עם גלאי נוכחות

גוף תאורה עגול מעוצב. מתאים להתקנה בחדר 

מדרגות, תקרות חשופות, כניסות לבתים וחללים 

ציבוריים.  

קיים גם עם תוספת של תאורת חירום או עם גלאי 

נוכחות.

פוליקרבונט עם הגנה נגד UV.גוף

מפזר אור פוליקרבונט אופל.מערכת אופטית

מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע מקור אור
.4,000°K -3,000° וK בגוון CRI 80 - גבוהה

דרייבר.ציוד

 Ni-Cad.מצבר

חיצונית על הקיר או על התקרה.התקנה

אפשרות 
לתאורה דו-

תכליתית

.EM

180 דקות.זמן חירום

לבן.גימור

����

 
��

��

שטף אורמק"ט*דגם
של גוף התאורה

שטף אור 
בחירום

הספק**
)כולל דרייבר(

558Z404 1,160Lm-16Wחרמון לד

558Z4Q41,160Lm95Lm16Wחרמון לד חירום

חרמון לד 
עם גלאי נוכחות

558R4041,160Lm-16W

.4,000°K המק"ט מתייחס לגוון אור  *
**הספק מקסימלי - יתייעל עם התקדמות טכנולוגיית הלד.
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סטאר לד

גוף תאורה אטום לתאורה היקפית.

מתאים להתקנה על קירות מבנים, מעברים, כניסות 

לחניונים וכדומה.

פוליקרבונט עם הגנה נגד UV.גוף

מפזר אור עשוי פוליקרבונט ורפלקטור צבוע מערכת אופטית
לבן בעל החזר אור גבוה )90%(.

מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע - מקור אור
.4,000°K בגוון CRI 80

דרייבר.ציוד

חיצונית על הקיר בגובה של 2-6 מטר.התקנה

לבן, אפור.גימור

�����

��
���� ����

שטף אורמק"ט
של גוף התאורה

הספק* 
)כולל דרייבר(

5794Z242,500Lm34W

*הספק מקסימלי - יתייעל עם התקדמות טכנולוגיית הלד.
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טרייבקה

סדרת גופי תאורה מעוצבים, בצורות ובגדלים שונים. 

הסדרה כוללת 3 צורות בסיסיות: עיגול, ריבוע ומלבן 

וניתן לשחק עם הגדלים והצורות כך שישתלבו זה עם 

זה ויצרו מראה חדשני ומעוצב של התקרה. 

הגופים ניתנים להתקנה בצורה שקועה, בגובה התקרה 

או בצורה צמודת תקרה, עם או ללא מסגרת. ריבוי 

אפשרויות ההתקנה מאפשר משחק עיצובי נוסף עם גופי 

התאורה בחלל.

בגופי התאורה מותקן פטנט ייחודי של ספייסרים, 

המאפשרים שינוי בגובה המערכת האופטית ביחס לקו 

התקרה. 

הגמישות והאלגנטיות של גופי טרייבקה מאפשרת 

התקנה בקשת רחבה של מרחבי עבודה ופעילות, בדגש 

על הפן העיצובי ותוך שמירה על רמת תאורה יעילה.  

יציקת אלומיניום עם תא אופטי גוף
טרמופלסטי נשלף.

מפזר אור אופאלי עשוי פוליקרבונט, מערכת אופטית
לפיזור אור ישיר וסימטרי.

מודול LED של NN LED LUCE בעל נצילות מקור אור
 CRI 83-93  - גבוהה ומסירות צבע גבוהה

.4,000°K -3,000° וK בגוון

 דרייבר. ניתן לעמעום 1-10V או דאלי.  ציוד

לבן. גימור

טווח שטף אור 
של גוף התאורה

.283-4,200Lm

 
�������
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ספליט

מערכת של גופי תאורה אשר פותחה במיוחד כדי לענות 

על דרישה ייחודית לתאורה בעלת ביצועים גבוהים 

באמצעות מקבץ של אלומות צרות קרובות זו לזו. 

גופי הספליט, הייחודיים במראם מבחינה עיצובית, 

מגיעים בשני גדלים סימטריים, של 9 או 16 אלומות.

מתאימים להתקנה בצורות שונות: על פס צבירה, באופן 

שקוע בתקרה, באופן צמוד לתקרה וכנגד קיר.

שילוב של יציקת אלומיניום וחומר גוף
טרמופלסטי.

לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע מקור אור
 3,000°K בגוון ,CRI 85-90 גבוהה

.4,000°K-ו

דרייבר. ניתן לעמעום דאלי או 1-10Vציוד

 לבן. גימור

מערכת אופטית 
120X120 דגם

מערך של 9 לדים.
ניתן להזמין בהספק של 17W, עם תפוקת 
.1,755Lm, 1,620Lm, 1,305Lm אור של של
CRI 85-90 ובמגוון אלומות:6°, 25°,45°.

מערכת אופטית 
150X150 דגם

מערך של 16 לדים.
ניתן להזמין בהספק של 31W, עם תפוקת 
3,120Lm, 2,880Lm, 2,320Lm אור של של

CRI 85-90 ובמגוון אלומות:6°,30°,50°.

����
 

 ���
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יורי

מערכת זרקורים מעוצבת ובעלת ביצועים גבוהים, 

המתאימה  להדגשת עצמים, במוזיאונים, גלריות אמנות, 

תצוגות, חנויות, אזורי מכירה וכדומה.

גופי התאורה מגיעים בשני גדלים ומגוון הספקים, 

וניתנים להתקנה במספר רב של צורות: על גבי פס 

צבירה, בתעלה, בצורה שקועה, בקו תקרה עם בסיס 

או באופן צמוד תקרה וללא בסיס.

פוליקרבונט מיוצב עם ציפוי מתכת בעל מערכת אופטית
מקדם החזרה גבוה. מכסה מגן בעל משטח 
זגוגיתי ייחודי עמיד בשריטות, אנטיסטטי, 

ובעל עבירות אור גבוהה )97%(. 
המגן הינו צלול עבור אלומות צרות מאד, 

סאטין עבור אלומות בינוניות ורחבות, 
וסאטין/פריזמטי עבור גירסת שוטף קיר 

 .Mira

לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה מקור אור
 .4,000°K-3,000° וK בגוון CRI 82-94

דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום 1-10V ציוד
או דאלי.

לבן.גימור

 
����

 

*שני הגדלים מתאימים לכל צורות ההתקנה

��� ����
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אנטה

זרקור לפס צבירה תלת פאזי. 

מתאים להתקנה בתצוגות, נקודות מכירה, חלונות ראווה 

וכדומה. הגוף כולל מגן למניעת סינוור.

יציקת אלומיניום בציפוי אבקת גוף
פוליאסטר.

זכוכית מחוסמת שקופה.כיסוי

בעלת רפלקטור למניעת סינוור. מערכת אופטית

מודול LED בעל נצילות גבוהה עם תפוקת מקור אור
אור 3,000Lm ומסירות צבע גבוהה -

.3,000°K בגוון CRI 80

דרייבר בקופסת ציוד נפרדת. ציוד

בפס צבירה תלת פאזי.התקנה

לבן.גימור

  

����
 

 ��

שטף אורמק"ט יצרןמק"ט
של גוף התאורה

הספק 
)כולל דרייבר(

אלומה

5EW3432GD-030-01242,700Lm32W2X15°

5EW3632GD-030-01262,700Lm32W2X15°
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ישיר

שוטף קירות

אלומה מתכווננת

קווינטאסנס עגול

סדרת שקועי תקרה איכותיים, הכוללת מגוון אפשרויות 

רחב לסוגי הארה שונים - ישירה, שטיפת קירות ואלומה 

מתכווננת. מתאים לתאורה כללית, חללים, מסדרונות, 

חנויות, משרדים, בתי יוקרה וכדומה.

יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטרגוף

רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודי מערכת אופטית

.Spherolit  ועדשה יעילה במיוחד בשיטת

מודול לד בעל נצילות גבוהה עם תפוקת מקור אור

אור של 1,140Lm עד 4,500Lm ומסירות 

 3,000°K בגוון CRI 80-90 - צבע גבוהה

.4,000°K-ו

דרייבר - בקופסת ציוד נפרדת. ציוד

ניתן להזמין דגם לעמעום.

לבן.גימור

מודול לד בעל נצילות גבוהה עם תפוקת מקור אור

אור של 1,710Lm עד 4,500Lm ומסירות 

 3,000°K בגוון CRI 80-90 - צבע גבוהה

.4,000°K-ו

מודול לד בעל נצילות גבוהה עם תפוקת מקור אור

אור של 190Lm עד 3,000Lm ומסירות 

 3,000°K בגוון CRI 80-90 - צבע גבוהה

.4,000°K-ו

����
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ישיר

שוטף קירות

אלומה מתכווננת

קווינטאסנס מרובע

סדרת שקועי תקרה איכותיים, הכוללת מגוון אפשרויות 

רחב לסוגי הארה שונים - ישירה, דאבל פוקוס, שטיפת 

קירות ואלומה מתכווננת. מתאים לתאורה כללית, 

חללים, מסדרונות, חנויות, משרדים, בתי יוקרה וכדומה. 

יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטרגוף

רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודי מערכת אופטית

.Spherolit  ועדשה יעילה במיוחד בשיטת

מודול לד בעל נצילות גבוהה עם תפוקת מקור אור

אור של 1,140Lm עד 4,500Lm ומסירות 

 3,000°K בגוון CRI 80-90 - צבע גבוהה

.4,000°K-ו

דרייבר - בקופסת ציוד נפרדת. ציוד

ניתן להזמין דגם לעמעום.

לבן.גימור

מודול לד בעל נצילות גבוהה עם תפוקת מקור אור

אור של 2,280Lm עד 4,500Lm ומסירות 

 3,000°K בגוון CRI 80-90 - צבע גבוהה

.4,000°K-ו

מודול לד בעל נצילות גבוהה עם תפוקת מקור אור

אור של 190Lm עד 3,000Lm ומסירות 

 3,000°K בגוון CRI 80-90 - צבע גבוהה

.4,000°K-ו

����
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איירולד

גוף תאורה צמוד קיר מסוגנן ומעוצב, בעל דרגת אטימות 

IP65 המאפשר פיזור אור כלפי מטה או כלפי מעלה. 

עמיד בפני קורוזיה. 

מתאים להארת כניסות, חצרות ושבילים.

יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.גוף

רפלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודי.מערכת אופטית

זכוכית מחוסמת.כיסוי/עדשה

מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות מקור אור
.3,000°K בגוון CRI 80 צבע גבוהה

דרייבר.ציוד

חיצונית על הקיר.התקנה

 לבן.גימור

����
   

  ���  

הספק דגם
)כולל דרייבר(

76013.5W

170028W
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סרס

גוף תאורה עגול להתקנה צמודה על התקרה. מתאים 

להארת מבואות, חדרי מדרגות, מעברים מקורים וכדומה.

יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר.גוף

פלקטור אלומיניום טהור בציפוי אנודי.מערכת אופטית

מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע מקור אור
.3,000°K בגוון  CRI 80 גבוהה

דרייבר.ציוד

חיצונית על התקרה.התקנה

לבן.גימור

 
����

 

 ��� ��

שטף אור
של גוף התאורה

הספק 
)כולל דרייבר(

1,850Lm28W
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אבאקו

סדרת גופי תאורה מעוצבים הניתנים להתקנה במגוון 

צורות: תליה, על פס צבירה, שקוע, צמוד קיר או צמוד 

תקרה.

בזכות צורות ההתקנה השונות מתאפשר משחק בצורות 

ההארה: כזרקור, בהארה ישירה או כתאורת אווירה.

מתאים להארת חדרי ישיבות, דלפקים, חנויות וחללי תצוגה. 

יציקת אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטרגוף

פוליקרבונט.כיסוי/עדשה

מודול LED בעל נצילות גבוהה  ומסירות צבע מקור אור
 4,000°K, 3,000°K בגוון CRI 80 - גבוהה

.5,000°K-ו

דרייבר. ניתן להזמין דגם לעמעום.ציוד

בפס צבירה תלת פאזי, התקנה על הקיר, התקנה
שקועה בתקרה, צמודת תקרה או תלויה

 לבן, שחור, אפור. גימור

���  

����
 

שטף אורדגם*
של גוף התאורה

הספק**
)כולל דרייבר(

מגוון אלומות

קוטר 120 מ"מ 
)קיים רק בדגמים המיועדים להתקנה 

בתקרה - שקועה, צמודה ותלויה(

973Lm15W45°/25°/6°

קוטר 200 מ"מ 
)קיים בכל צורות ההתקנה(

2,750Lm27W50°/30°/6°

4,000°K הדגמים מתייחסים לגוון אור  *
**הספק מקסימלי - יתייעל עם התקדמות טכנולוגיית הלד.

���



געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. 
על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים 

ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח.
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