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"געש תאורה" מציגה: פתרון כולל לחסכון באנרגיה בתאורת רחוב

LED חישוב החזר השקעה לגוף תאורה במעבר מתאורת רחוב מסורתית לתאורת

הספק נורה 

צריכת חשמל שנתית בוואט 

צריכת חשמל שנתית בקוט"ש

צריכת חשמל שנתית ב₪ 

עלות אחזקה שנתית*

חיסכון שנתי ב₪

מחיר גוף תאורה כולל התקנה 

החזר השקעה (ROI) בשנים 

*  מחושב ע“פ 4,200 שעות הארה שנתיות לגוף תאורה
*  החלפת נורה אחת ל 4 שנים בעלות של 250 ₪ (נורה + עבודה)

*  מחיר קוט“ש 0.42 ₪
*  הנתונים בטבלה הינם לצורך הדגמה בלבד, עבור גוף תאורה בודד. 

100W HID

115 W 

483 KWH

 ₪ 203

 ₪ 50

 ₪ 186

₪ 1,200

6.45Y

38W LED 
(6,000 Lm)  

38 W 

160 KWH

₪ 67

 

150W HID

173 W 

727 KWH

 ₪ 305

 ₪ 50

 ₪ 260

 ₪ 1,300

5Y

54W LED  
(8,000 Lm)

54 W 

227 KWH

 ₪ 95

250W HID

288 W 

1210 KWH

 ₪ 508

 ₪ 50

 ₪ 390

 ₪ 1,450

3.7Y

95W LED  
(12,000 Lm)

95 W 

399 KWH

 ₪ 168

על פי נתוני משרד האנרגיה תאורת הרחוב מהווה כ- 45% מכלל האנרגיה הנצרכת ברשות המקומית. 
ההערכה היא כי ללא תכנית התייעלות אנרגטית צפויה צריכה זו לגדול באופן ניכר.

געש תאורה מבצעת מהפך בהוצאות החשמל לתאורה ומציעה פתרון כולל מקצה 
לקצה לחסכון באנרגיה:

מימון להחלפת גופי התאורה הקיימים לגופי תאורת LED יעילים וחסכוניים 

התקנת גופי תאורה חדשים על גבי התשתית הקיימת

תחזוקה לאורך שנים

שיפור משמעותי בתנאי ההארה

מוצרים כחול-לבן, וותק, אמינות ושירות

PHILIPS שימוש ברכיבים מובילים של חברת

מעבר מתאורת רחובות מסורתית לתאורת LED מבטיחים יעילות, רמת הארה 
ובטיחות טובים יותר. 

70%-50% חסכון באנרגיה והפחתת פליטת גזי חממה.

מערכות LED איכותיות פועלות לפחות 50,000 שעות ומפחיתות בצורה ניכרת את הוצאות התחזוקה והחלפת נורות.

לתאורת LED רמת מסירת צבע טובה יותר ורמת תאורה לילית בהירה המעניקה תחושת ביטחון.

תאורת LED ניתנת לשילוב עם מערכת בקרה ושליטה מרכזית לחיסכון נוסף בעלויות.

פילוח צריכת החשמל 
במגזר הרשויות המקומיות:

 

 

 

מערכות תאורה [תאורת חוץ]

מערכות תאורה [מבנים]

45%

פוטנציאל ההתייעלות בצריכת החשמל בתאורת חוץ, ע“פי 10%

נתוני מרכז השלטון המקומי, עשוי להגיע ל-50% וניתן להשיגו 

בפרק זמן קצר של עד 2 עד 5 שנים בלבד.
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מערכות אקלום בבניינים [קירור וחימום]

%40



רחוב מעלה שקמה: 

”רמת ישי“ הינו יישוב קהילתי השוכן בצפון עמק יזרעאל. כמוביל בעמק, הציב לעצמו היישוב למטרה להתייעל בצריכת החשמל, לשפר את איכות 

ורמת התאורה ביישוב ולתרום לשמירה על איכות הסביבה. 

בליווי ”געש תאורה“ החליטה המועצה המקומית לבצע מהלך מקיף של החלפת גופי התאורה בכלל רחובות היישוב ובשטחיו הציבוריים. 

.PL-עד לאחרונה היו מותקנים ביישוב גופי תאורה ישנים ובזבזניים: מטאל הלייד, נל"ג, כספית ו

LED והיא גם האחראית על אחזקתם השוטפת. כתוצאה ממהלך החלפת  במסגרת פרויקט התאורה התקינה ”געש תאורה“ כ-1,000 גופי תאורת 

התאורה נהנית מועצת רמת ישי מחיסכון של 70% בהוצאות החשמל החודשיות ומשיפור משמעותי ברמת ואיכות ההארה ברחובות היישוב.  

רחוב מעלה הרדוף: 

תמונות לדוגמא:

חיסכון והתייעלות בתאורת חוץ ביישוב רמת ישי - פרוייקט לדוגמא

אחרי החלפהלפני החלפה

"געש תאורה", חברה ישראלית וותיקה בעלת ניסיון ומוניטין של למעלה מ- 50 שנה מעניקה פתרונות תאורה כוללים לשוק הטכני והמקצועי בתחומי 

תאורת הפנים והחוץ ופתרונות בתחום החיסכון באנרגיה ואמצעי שליטה ובקרה. מוצרי החברה מאושרים לסימון בתו "מיוצר בישראל" כחול-לבן.




