
 תוימדה .1
 םאתהב םייסופיט תובוחרל תוימדה ךורעל עיצמה לע ינכטה טרפמב םתדימעו םיפוגה תניחב ךרוצל .1.1

 .הטמל עדימל

 .דבלב תועצהה תניחב ךרוצל אלא טרופמ הרואת ןונכת ךרוצל ןניא תוימדהה :בושח .1.2

 .םימייק הרואת ידומע לע לעופב בצמל םיפוגה לש הירטמוטופה תא םיאתהל ךרטצי זרכמב הכוזה .1.3

 :םיאבה םיטרפה תא הימדה לכל ףרצל שי .1.4

 .הימדהה תנכותמ םילבקתמש יפכ הרואתה יבושיח תא ףרצל שי .1.4.1

 ,ies טמרופב םיעצומה םיסנפה לכ לש רואה רוזיפ יצבק םע קסיד \ ןוסחיא ןקתה השגהל ףרצל שי .1.4.2

ldt ךרע הווש וא. 

 .ןיוולק תולעמ  3000 לש עבצ 'פמט רובע וכרעי םיבושיחה לכ .1.4.3

 .ירשפאה רתויב ךומנה קפסהה רובעו רתויב םימיאתמה רואה ףטשו הירטמוטופה םע בושיח עצבל שי .1.4.4

 .הרואתה ףוג ללכ לע םינותנה תא תתל שי .1.4.5

 אלו ףוגה לש ללוכה קפסהה יפ לע בשוחת תוליצנה .טאול ןמול 100 לעמ היהת הרואתה יפוג תוליצנ .1.4.6

 .ףוגה ךותב םיביכר לש

 .תוימדההמ דחא לכל תואבה תואלבטה תא ףרצל שי .1.4.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 היינח םע ינשמ יסופיט בוחר .1

 
 

 רטמ 28 םידומעה ןיב קחרמ
 רטמ 8  הרואת דומע הבוג

 רטמ 1 עורז ךרוא
 רטמ 0.7 הפש ןבאמ דומע קחרמ
 תולעמ 0 היטה תיוז

 R3  טלפסא
 EN13201-3 lighting class ME4a יפל בושיח
 S5 יפל הכרדמ תראה
 תועש 50,0000 בושיחל  הקוזחת םדקמ
 ןיוולק 3000 עבצ
 9x6 הינח אלל העוסמה לע סננימול
 21x9 הינח םע העסמה לע סננימוליא
 21x3 הכרדמה לע סננימוליא

 
 בשוחמ ךרע רטמרפ
 2ביתנ הפוצ 1ביתנ הפוצ 

Light output (lm) לש וטנ 
 .הרואתה ףוג ללכ

  

 ףוג לש ללוכ קפסה
 םיביכרה לכ ללוכ הרואתה
 )w( וב

  

Light output (lm) לש 
 דלה תורוקמ

  

 תויהל ךירצ lm/w תוליצנ
 100מ לודג

  



   תוליצנו רביירדה םרז
L80F20 תולעמ 35ב 

 הביבס
  

L70F30 תולעמ 35ב 
 הביבס

  

Lav [cd/m2]   
Uo ביתנ אלל( העיסנה רוזא לכ לע 

 )הינח
  

Ul   
TI [%]   

Emin הכרדמה לע  
Eav הקוחר הכרדמ לע  

  :רביירדה םרז
  :בושיחה עצבמ םש
  :ךיראת
  :המיתח

 
 

 היינח אלל ינשמ יסופיט בוחר .2

 

 רטמ 32 םידומעה ןיב קחרמ
 רטמ 8  הרואת דומע הבוג

 רטמ 1 עורז ךרוא
 רטמ 0.7 הפש ןבאמ דומע קחרמ
 תולעמ 0 היטה תיוז

 R3  טלפסא
 EN13201-3 lighting class ME4a יפל בושיח
 S5 יפל הכרדמ תראה
 תועש 50,0000 בושיחל  הקוזחת םדקמ



 
 ןיוולק 3000 עבצ
 10x6 העוסמה לע סננימול
 28x6 העסמה לע סננימוליא
 28x3 הכרדמה לע סננימוליא
 

 בשוחמ ךרע רטמרפ
 2ביתנ הפוצ 1ביתנ הפוצ 

Light output (lm) לש וטנ 
 .הרואתה ףוג ללכ

  

 ףוג לש ללוכ קפסה
 םיביכרה לכ ללוכ הרואתה
 )w( וב

  

Light output (lm) לש 
 דלה תורוקמ

  

 תויהל ךירצ lm/w תוליצנ
 100מ לודג

  

   תוליצנו רביירדה םרז
L80F20 תולעמ 35ב 

 הביבס
  

L70F30 תולעמ 35ב 
 הביבס

  

Lav [cd/m2]   
Uo ביתנ אלל( העיסנה רוזא לכ לע 

 )הינח
  

Ul   
TI [%]   

Emin הכרדמה לע  
Eav הקוחר הכרדמ לע  

  :רביירדה םרז
  :בושיחה עצבמ םש
  :ךיראת
  :המיתח

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ח"ח ידומע לע הנקתה יסופיט בוחר .3

 
 

 רטמ 35 םידומעה ןיב קחרמ
 רטמ7  הרואת דומע הבוג

 רטמ 1 עורז ךרוא
 רטמ 0.7 הפש ןבאמ דומע קחרמ
 תולעמ 0 היטה תיוז

 R3  טלפסא
 EN13201-3 lighting class ME5 יפל בושיח
 S5 יפל הכרדמ תראה
 תועש 50,0000 בושיחל  הקוזחת םדקמ
 ןיוולק 3000 עבצ
 10x6 העוסמה לע סננימול

 23x6 היינח םע העסמה לע סננימוליא
 23x2 הכרדמה לע סננימוליא

 

 בשוחמ ךרע רטמרפ
 2ביתנ הפוצ 1ביתנ הפוצ 

Light output (lm) לש וטנ 
 .הרואתה ףוג ללכ

  

 ףוג לש ללוכ קפסה
 םיביכרה לכ ללוכ הרואתה
 )w( וב

  

Light output (lm) לש 
 דלה תורוקמ

  

 תויהל ךירצ lm/w תוליצנ
 100מ לודג

  

   תוליצנו רביירדה םרז
L80F20 תולעמ 35ב 

 הביבס
  



 
L70F30 תולעמ 35ב 

 הביבס
  

Lav [cd/m2]   
Uo ביתנ אלל( העיסנה רוזא לכ לע 

 )הינח
  

Ul   
TI [%]   

Emin הכרדמה לע  
Eav הקוחר הכרדמ לע  

  :רביירדה םרז
  :בושיחה עצבמ םש
  :ךיראת
  :המיתח

 


