
פתרונות תאורה כוללים
מוניציפלי   מוסדי   תעשייתי   מסחרי 

געש
תאורה
  LED אחד לפני כולם



געש
תאורה
געש
תאורה חברת געש תאורה, אשר החלה את דרכה בשנת 1964, הינה החברה             

  המובילה בישראל במתן פתרונות תאורה כוללים לשוק הטכני והמקצועי.                                           
                             במפעלנו אשר ממוקם בקיבוץ געש אנו מתכננים, מפתחים, מייצרים ומייבאים מגוון 

גופי תאורה, טכנולוגיות ופתרונות בקרה בתחום תאורת הפנים והחוץ. הפתרונות שלנו מיועדים למגוון 
פרויקטים מסחריים, ציבוריים ומוסדיים, דוגמת משרדים וחללי עבודה, חנויות וקניונים, בתי חולים, מחסנים, 

אולמות ייצור, חניונים, מגרשים, תאורת רחובות, גנים ציבוריים ועוד.

געש תאורה מציעה מגוון רחב של פתרונות בקרה מתקדמים לתאורת פנים וחוץ, החל מפתרונות 
בסיסיים ועד למערכות משולבות על פי תפיסת "משרד חכם ועיר חכמה". נוסף על גופי התאורה 

ומערכות בקרה אנו מספקים פתרונות מלאים מקצה לקצה בתחום ההתייעלות האנרגטית ומעבר 
לתאורת לד ונותנים מענה לכל שלבי הפרויקט, לרבות: מיפוי, חישובי תאורה, התקנה, אחזקה, אחריות 

ושירות.

לגעש תאורה מרכז מאור ייחודי המספק תמיכה מקצועית למהנדסים, אדריכלים ויועצי התאורה 
ומחלקת הנדסה המשמשת מקור ידע בתחום הטכנולוגיה והמגמה העולמית של מעבר לתאורת לד 

חסכונית וידידותית לסביבה. אנו מקפידים לתחזק סל מוצרים מעודכן, עשיר ומגוון, אשר נבנה בהתאמה 
לצרכי לקוחותינו ובנוי הן ממוצרים פרי פיתוחנו והן ממוצרים מיובאים מחברות מובילות בעולם.

גופי התאורה שלנו מאושרים לסימון בתו "מיוצר בישראל" בחסות התאחדות התעשיינים הישראלית. 
הייצור המקומי מאפשר לנו לשים דגש על חקר והבנת הצרכים הייחודיים של השוק הישראלי ומבטיח 

ללקוחותינו גמישות, נגישות ושירות.



פתרונות בקרה לתאורת פנים

מערכת ניהול 
תאורה מתקדמת

מאפשרת שליטה ברמת הפנס 
הבודד או בקבוצת פנסים, איסוף 

וניתוח מידע מגופי התאורה, הפקת 
דו“חות ועוד

מאפשרת הגדרה מראש של תרחישי 
עמעום המבוצעים בתכנות מראש של 

הדרייבר המותקן בפנס

בקרה קלה 

מאפשרת כיבוי 
והדלקת התאורה בלבד

בקרה בסיסית 

מאפשרת הגדרה מראש של תרחישי 

ניהול ובקרה של תאורת פנים מבית געש תאורה מציע חיסכון אנרגטי, תחזוקתי וניהולי. 

מערכות בקרה לתאורת פנים פועלות באמצעות שילוב של גלאים ובקרים שונים ליצירת תרחישי תאורה שונים 
המותאמים לפעילות בחלל ולפי דרישת הלקוח. 

באמצעות מערכות בקרת התאורה ניתן לשלוט ולהתאים את רמת ההארה והגוון לנדרש, תוך התחשבות באור 
.(HCL) הטבעי בחלל, ליצירת סביבה מיטיבה, המשפרת את תפוקת המשתמשים בה

חישוב החזר
השקעה

מיפוי ותכנון
תאורה חדש

שיפור 
ברמת ההארה 

שילוב פתרונות
בקרה להגדלת

החיסכון

אספקה
והתקנה

שירות ואחריות
למשך שנים

התייעלות אנרגטית

פתרונות בקרה לתאורת חוץ

געש תאורה מציעה מספר פתרונות לבקרת 
תאורת חוץ המאפשרים לכל לקוח לבחור בסוג 

המענה המתאים ביותר עבורו. פתרונות הבקרה 
משולבים בפנסים המוצעים על ידי החברה.

מה אנו מציעים?



תאורת פנים

לונה חישוק

הספקים
36W-63W

נצילות אורית 
+/-90 lm/w

התקנה
חיצוני  תלוי

60  80  100 cm

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

לונה

הספקים
28W-96W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
שקוע  חיצוני  תלוי

40   60   80  100 cm   

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
15W-30W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
פ.צ

ברקת

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

 6.5  8  10 cm

הספקים
15W-40W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
פ.צ  חיצוני  תלוי

שוהם

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

 6.5  8.5  10 cm

חללי עבודה   משרדים    כיתות    חנויות 

מטאוריט

הספקים
30W-40W

נצילות אורית 
+/-120 lm/w

התקנה
שקוע  חיצוני  

פנטאלד

נצילות אורית 
+/-120 lm/w

התקנה הספקים
30W-55W  שקוע  חיצוני

הספקים
30W-72W

נצילות אורית 
+/-110 lm/w

התקנה
שקוע  חיצוני  

פאנלד

60/60
30/120
60/120

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
30W-40W

נצילות אורית 
+/-120 lm/w

התקנה
שקוע  חיצוני  

בקלייט / פיינליין

60/60
30/120
60/120

IP20 ת“י

בדיקה ת תעוד

הספקים
20W-40W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
חיצוני  תלוי  

סטלה

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

118.2 cm

הספקים
18W-37W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
חיצוני  תלוי  

סנה

127.9 cm

טופז

הספקים
10W-40W

נצילות אורית 
+/-80 lm/w

התקנה
שקוע  חיצוני  תלוי

57.3   113.3   169.3  cm

פוטוביולוגי

פס לד

הספקים
20W-54W

נצילות אורית 
+/-80 lm/w

התקנה
חיצוני  תלוי

57.5   113.4 cm

פוטוביולוגיפוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

פיקסלד פרו

הספקים
10W-36W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
שקוע

 14  19  22.8 cm

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

 8  11 cm

הספקים
8W-13W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
שקוע

חושן מתכוונן

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

 8  9  11 cm

הספקים
8W-13W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
שקוע

חושן

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

פיקסלד

הספקים
11W-19W

נצילות אורית 
+/-90 lm/w

התקנה
שקוע

 13.5  18.5  22.5 cm

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד



פלפון   מוגן מים חללים פתוחים  חיצוניים  חניונים

סי לד

הספקים
25W-40W

נצילות אורית 
+/-110 lm/w

התקנה
חיצוני

120 cm

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
18W-48W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
חיצוני

נועם

60  120  150 cm

גליל

הספקים
20W-50W

נצילות אורית 
+/-120 lm/w

התקנה
חיצוני  תלוי

60  120  150 cm

IP6920 ת“י

דיקה ב ת תעוד

גלבוע

הספקים
15W-24W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
חיצוני

22  33 cm23 cm

אודם

הספקים
12W-18W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
חיצוני

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

3CCT

קיר

הספקים
30W-100W

נצילות אורית 
+/-125 lm/w

התקנה
חיצוני

ת“י 20

בדיקה ת תעוד פוטוביולוגי

קירון

הספקים
40W-120W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
חיצוני

ת“י 20

בדיקה ת תעוד פוטוביולוגי

ניתן לשלב 
יכולות שליטה ובקרה,
DALI עמעום ובקרת 

לכל אחד מהגופים

היי ביי   קנופימרכזים לוגיסטיים    אולמות ייצורהיי ביי

חד תכליתי   דו תכליתי חירום ומילוט

הספקים
60W-150W

נצילות אורית 
+/-140 lm/w

התקנה
חיצוני  

הרמס

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

מיקרוליין

הספקים
25W-110W

נצילות אורית 
+/-160 lm/w

התקנה
חיצוני  תלוי

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

   113.3   169.3  cm

הספקים
100W-200W

נצילות אורית 
+/-160 lm/w

התקנה
חיצוני  תלוי

אוורסט פרו

30.5  33.5 cm

פוטוביולוגיפוטוביולוגי פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

ONE סנטרו

הספקים
65W-185W

נצילות אורית 
+/-140 lm/w

התקנה
חיצוני  תלוי

ת“י 20

בדיקה ת תעוד פוטוביולוגי

   113.3   169.3  cm

יאיר שקוע

3W-6W
התקנה

שקוע

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספק  בחירום

יאיר חיצוני

3W-6W
התקנה

חיצוני

ת“י 20

דיקה ב ת תעוד

הספק  בחירום

ברק

הספק  בחירום
3W

התקנה
שקוע  חיצוני  תלוי

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

תבור דו תכליתי 

הספק בחירוםהספק
3W 21W

התקנה
חיצוני

פוטוביולוגי

14 cm40 cm 6.6  8 cm

IP



הספקים
15W-65W

נצילות אורית 
+/-150 lm/w

התקנה

אפולו אקו

זרוע  ראש עמוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
15W-85W

נצילות אורית 
+/-150 lm/w

התקנה
זרוע  ראש עמוד

ונוס פרו

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

 מיני אפולו

הספקים
12W-70W

נצילות אורית 
+/-150 lm/w

התקנה
זרוע  ראש עמוד

הספקים
25W-110W

נצילות אורית 
+/-150 lm/w

התקנה

אפולו עגול

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

זרוע  ראש עמוד

הספקים
30W-130W

נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה
זרוע  ראש עמוד

TLV פולאריס

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
20W-80W

נצילות אורית 
+/-120 lm/w

התקנה
זרוע  ראש עמוד

מארס

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
40W-180W

נצילות אורית 
+/-140 lm/w

התקנה

וולקן

זרוע  ראש עמוד

הספקים
15W-80W

נצילות אורית 
+/-150 lm/w

התקנה

מלודי

זרוע

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
30W-70W

נצילות אורית 
+/-150 lm/w

התקנה

זאוס

תלוי

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
20W-80W

נצילות אורית 
+/-110 lm/w

התקנה

יהלום

זרוע  ראש עמוד

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
40W-100W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה

פגסוס

ראש עמוד

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
20W-80W

נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה

גלילאו

ראש עמוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
30W-70W

נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה

נפטון

ראש עמוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הספקים
30W-70W

נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה

נפטון צד

ראש עמוד
הספקים

30W-70W
נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה

נפטון זרוע

זרוע  ראש עמוד

הספקים
30W-180W

נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה
זרוע  ראש עמוד

שחר

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

תאורת חוץרחובות   פארקים   שבילים

ת“י 20

בדיקה ת תעוד פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד



היי מאסטמגרשים   אצטדיוני ספורט

רחובות   פארקים   שבילים

הספקים
10W

נצילות אורית 
+/-75  lm/w

התקנה הספקים
10W

נצילות אורית 
+/- 75 lm/w

הספקיםהתקנה
14W

נצילות אורית 
+/- 50  lm/w

התקנה
קרקע

הספקים
10W

נצילות אורית 
+/-50 lm/w

התקנה
קרקע

בולרד רביב מעוגל בולרד לוטוסבולרד רביב שטוח בולרד שחף

נוגה זרוענוגה נוגה צד

הספקים
30W-70W

נצילות אורית 
+/-130 lm/w

הספקים
30W-70W

נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה
 ראש עמוד

הספקים
30W-70W

נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה

כדור לד

הספקים
30W-50W

נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה
ראש עמוד

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

 ראש עמוד
התקנה

הספקים
50W-960W

נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה

אטלנטיס

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

חיצוניחיצוני
הספקים

75W-200W
נצילות אורית 
+/-100 lm/w

התקנה

טורנדו

פוטוביולוגי
ת“י 20

דיקה ב ת תעוד

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת פוטוביולוגיתעוד
ת“י 20

בדיקה ת פוטוביולוגיתעוד
ת“י 20

בדיקה ת פוטוביולוגיתעוד

 הצפהאזורי חוץ   פריקה והעמסה 

חיצוני
הספקים

50W-400W
נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה

הוריקן

ת“י 20

דיקה ב ת תעוד

קרקעקרקע

הספקים
60W-240W

נצילות אורית 
+/-130 lm/w

התקנה
חיצוני  תלוי

אטלנטיס ליניארי 

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

הרקולס עגולהרקולס

הספקים
300W-1200W

נצילות אורית 
+/-160 lm/w

הספקים
300W-1200W

נצילות אורית 
+/-160 lm/w

התקנה
חיצוני חיצוני

התקנה

פוטוביולוגיפוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד

ת“י 20

בדיקה ת תעוד

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד
זרוע  ראש עמוד

פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד פוטוביולוגי
ת“י 20

בדיקה ת תעוד
ניתן לשלב 

יכולות שליטה ובקרה,
DALI עמעום ובקרת 

בכל אחד מהגופים
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marketing@gaash.com 09-9529393 www.gaash.com 09-9529439

געש שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים ללא הודעה מוקדמת. 
על אף המאמצים שגעש משקיעה בהצגת מידע נכון, עלול המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות במידע. טל"ח.


