
קטלוג
תאורת אינדוקציה
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דר
 חדשה בתנועה מתמחה בפיתוח, ייצור, שיווק והתקנת אביזרי בטיחות לכביש ובצביעת כבישי� וחניוני�.
הני�יו	 העשיר, הצוות המקצועי והזמינות הגבוהה ה� שהופכי� אותנו  לפתרו	 המושל� עבורכ�!

ע� דגש גבוה על בטיחות ואמינות.
אנו מ�פקי� מגוו	 רב של שירותי� ומוצרי� בתחו� התעבורה.

כל השירותי� והמוצרי� שלנו עומדי� בתקני� המחמירי� ביותר ומאושרי� על פי תק	 נתיבי ישראל,
הוועדה הבי	 משרדית תקני� אירופאי� ומכו	 התקני� הישראלי. 

חברת דר
 חדשה מביאה לישראל את מהפכת האנרגיה הירוקה.

החברה מתמחה בייצור, אפקה ,התקנה ופיתוח-של מוצרי� ירוקי� בטכנולוגיות שונות:
LED / אינדוקציה וולארי.

אנו משלבי� טכנולוגיות מתקדמות בתחו� אביזרי הבטיחות ותשתיות הכבישי�.

שימוש בתאורת אינדוקציה ו-LED כתאורה לכבישי� ורחובות המביאה לח�כו	
של כ-50% בצריכת החשמל.

בי	 לקוחותינו: נתיבי ישראל, חברת חשמל, מקורות, קק"ל, משרד הביטחו	,
עיריות ומגוו	 רשויות מקומיות. 

דר
 חדשה בתנועה בע"מ פועלת באופ	 מתמיד למציאת פתרונות חדשניי� ולשיפור הבטיחות בכבישי�
מתו
 גישה של מצוינות ומענה מידי לכל לקוח.

www.neway1.co.il בקרו באתרינו החדש
נשמח לענות על כל שאלה:

טל': 03-9031866
פק�: 1533-9011684

E-mail: office@neway1.co.il

חברת דרך חדשה בתנועה בע"מ
כל המוצרים והפתרונות לכביש במקום אחד!
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התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ וברשויות המקומיות                 
דו"ח ממשלתי - מרכז החקר והמידע של הכנ�ת בנושא התייעלות אנרגטית

12 בפבואר 2012 

פילוח צריכת החשמל במגזר הרשויות המקומיות

משאבי  של  מושכל  כניצול  מוגדרת  אנרגטית  התייעלות 
האנרגיה,כלומר הפקת מוצרי�, תועלות ושמירה על איכות 

החיי� המודרנית תו� הפחתת הביקוש לאנרגיה.
נית� לעשות זאת במ�פר דרכי�:

תכנו� והחלפה של מערכות תאורה, מיזוג וחימו� במגזרי� 
נמוכה  שלה�  האנרגיה  שצריכת  במוצרי�  השוני�,שימוש 

ובנייה ירוקה.
לצמצו�  הביקושי�  להורדת  תביא  אנרגטית  התייעלות 
הזיהו�  ולהקטנת  והפרטי,  הציבורי  ב�קטור  העלויות 

ה�ביבתי.

 2008 ב�פטמבר  ב-18  בישראל:  אנרגטית  התייעלות 
לצמצו�  יעד  הצבת  שתכליתה  החלטה  הממשלה  אימצה 

של  כ-20% בצריכת החשמל הצפויה במשק בשנת 2020.

התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות בישראל:
 בשנת 2009 צריכת החשמל במגזר הרשויות המקומי עמדה 
על 2.5 מיליארד קילוואט כ-15% מצריכת האנרגיה ב�קטור 

הציבורי-מ�חרי וכ-5% מצריכת החשמל במשק.

על פי נתוני משרד האנרגיה והמי� והמרכז לשלטו� מקומי:
על  עומד  המקומיות  ברשויות  ההתייעלות  פוטנציאל 
והמכאני  החשמלי  הציוד  מהחלפת  כתוצאה  כ-20%-10% 

לציוד יעיל יותר מבחינה אנרגטית.

 45% המקומיות  ברשויות  החשמל  צריכת  התפלגות 
מהחשמל הנצר� משמש להפעלת מערכות תאורה: תאורת 
להפעלת  ורמזורי�,40%  ציבוריי�  שטחי�  רחובות,הארת 
ו-5%  תאורה  מערכות  להפעלת   10% אקלו�,  מערכות 

לשימושי� אחרי�.
בתוכנית הלאומית הומל	 לקד� תוכניות שמטרת� ל�ייע 

לרשויות המקומיות להל� ההמלצות:

החלפת מערכות תאורה: תאורת רחוב, שטחי� . 1
ציבוריי� ורמזורי�, פוטנציאל התייעלות 25%

יישו� פרויקטי� להתייעלות אנרגטית בתאורת מבני� . 2
- פוטנציאל התייעלות 30%

ייעול אנרגטי של מערכות מיזוג האוויר. 3
- פוטנציאל התייעלות 20% 

טיפול תרמי להגברת הבידוד - פוטנציאל התייעלות . 4
30%

כדי  מנהליי�  מהלכי�  מ�פר  מוצגי�  הלאומית  בתוכנית   
לעודד רשויות מקומיות להתייעל מבחינה אנרגטית:

יש למנות ממוני צריכה ואנרגיה  ברשויות.. 1
יש להגביר את האכיפה על הרשויות המקומיות . 2

ולהגדיל קיצוצי� תקציביי�.

כאמור כ-45% מצריכת החשמל הנגזר ברשויות המקומיות 
בישראל משמש להפעלת מערכות תאורה: תאורת רחובות 

הארת שטחי� ציבוריי� ורמזורי�.
המקומית  הרשות  מגזר  של  החממה  גזי  מפליטת   21.7%
הציבורי  המרחב  הארת  לש�  החשמל  מצריכת  נובעי� 

והרמזורי�.
האמצעי� להתייעלות אנרגטית בתאורת חו	

שדרוג מערכות התאורה ומעבר מנורות ליבו� בזבזניות . 1
לנורות ח�כוניות יותר LED ,CFL או אינדוקציה, 

טכנולוגיות חדשות יח�ית אשר מיישמות במגוו� ערי� 
בעול�.

טיפול במרכזיות תאורה-התקנת שעו� א�טרונומי, . 2
השולט בהדלקה ובכיבוי של תאורת הרחוב בדיוק רב.

הפחתת עוצמת ההארה ברחובות. 3

והמי� מענקי תמיכה  2011 העניק משרד האנרגיה  בשנת 
בי�  נבחרות:  טכנולוגיות  התקנת  לש�  מקומיות  לרשויות 
השאר ניתנו מענקי� בשל החלפת נורות הרמזורי� ותאורת 
LED ח�כוניות. משרד האנרגיה והמי� הוא  הרחוב בנורות 
ואישור  רלוונטיות  (תקנות  המקצועי  הצד  על  המופקד 
תקני�) משרד התחבורה אמו� על יישו� התקני� לעוצמת 
התאורה ברחוב והמשרד להגנת ה�ביבה אחראי על מימו� 

רוב הפרויקטי� של ההתייעלות האנרגטית.
למאמר המלא:

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03049.pdf

מבוא למנורות אינדוקציה
 

עקרו	 העבודה של מנורת האינדוקציה

עיקרו�  את  המשלב  אור  מקור  היא  האינדוקציה  מנורת 
פליטת  עיקרו�  ע�  האלקטרו-מגנטית  האינדוקציה 
חוט  ואי�  אלקטרודה  אי�  שבמנורה  כיוו�  מגזי�.  האנרגיה 
פירוש  "מנורה ח�רת אלקטרודות".  ג�  אותה  מכני�  להט 
רכיב  אי�  כי  הדבר הוא שאי� מגבלה על אור� חיי המנורה 
המגביל אות�. אור� חיי המנורות מבו�� בעיקר על איכות, 
לבנייתה,  המשמשי�  החומרי�  ועל  המעגלי�  תכנו�  על 
להמשי�  ועשויי�  המנורה  חיי  לאור�  תורמי�  החומרי� 

להשתפר.

האנרגיה  העברת  האינדוקציה:  מנורת  של  הפעולה  עקרו� 
המ�ופקת לתו� המנורה בעזרת חיבור האינדוקציה משדה 
את  הממלא  אלקטרוני�  גלשו�  נוצר   AC אלקטרו-מגנטי 
כשהאטומי�  פלזמה.  למצב  עובר  הוא  וכ�  בגז  המנורה 
המעוררי� במצב הפלזמה חוזרי� למצב הי�וד ה� פולטי� 
קרינת UV באור� גל 253.7 ננומטר ולאחר מכ� יוצרי� אור 

נראה.

תכונות מנורת האינדוקציה

 •
מש
 שימוש ארו
כיוו� שמנורת האינדוקציה פועלת על עקרו� 

האלקטרומגנטיות והפליטה הפלואור�צנטית,
ללא אלקטרודה, המנורה יכולה לעבוד בדר� כלל 

50,000–10,000 שעות.

חי�כו	 באנרגיה• 
נצילות אור גבוהה. בהשוואה ל-HPM ול-HPS, המנורה 

יכולה לח�ו� יותר מ-50%  ול�פק תאורה  שווה לה�.

נאמנות צבעי� טובה• 
מדד נאמנות הצבעי� עולה על 80, דומה לאור השמש, 

יכול להראות את צבע� הטבעי של עצמי�. 

תשומת מתח רחבה• 
המנורה יכולה להתניע ולעבוד כרגיל במתח חשמלי 

.AC בתחו� 90–300 וולט

ללא בוהק, ללא הבזק• 
כיוו� שמנורת האינדוקציה פועלת בתדירות גבוהה 
(250 קילוהר	) הרבה יותר מהתדירות שאנו יכולי� 
לחוש בה (40 קילוהר	), היא אינה גורמת לתחושת 

עייפות בעיניי�.

דעיכת אור נמוכה• 
ה�פק האור יכול להישמר ג� לאחר 60,000 שעות 

ברמה שאינה פחותה מ-70%.

יכולת ה�תגלות חזקה• 
המנורה יכולה להתניע ולעבוד כרגיל בטמפרטורת 

�ביבה (45-)-60+

ידידותיות ל�ביבה• 
תאורה באמצעות אלקטרומגנטיות ללא כ�פית 

נוזלית. מקור תאורה שהוא באמת ידידותי ל�ביבה.

ביצועי� חשמליי� טובי�• 
גור� ה�פק גבוה, יכול להגיע ל-0.98, הרמוניות זר� 

נמוכות, ה�פק יציב.

אי	 צור
 בחימו�• 
המנורה יכולה להתניע שוב ושוב תו� 0.5 שנייה.

טמפרטורת צבעי� שאפשר לבחור• 
מ-K 2700 עד K 6500, אפשר לקבל נורות צבעוניות 

לשימוש בקישוט גני�.

אור נראה

ליבה מגנטית

כריכות

אמלג� מוצק

UV קרינת
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נצילות מקור אור
אור


נצילות גור� תיקו

אור אישו

מש	 
שימוש

מדד 
נאמנות 
צבעי�

טמפרטורת 
צבעי�

מש	 
התנעה

NW
מנורת 

אינדוקציה 
בתדר נמו�

85–701.62150–130–60000
100000

80–2700
10000

מיידי

מנורה 
ח�כונית 
באנרגיה

80–501.58142800065–2700
10000

מיידי

נורת ליבו� 
רגילה

מיידי101.261910001002800–15

נורת אור 
יו� רגילה

70–450.9869800065–2700
10000

מיידי

נורת הלוג� 
מתכת

90–701.49141–111–6000
12000

92–655600–300015–5

נורת נתר� 
בלח	 גבוה

110–750.76912400023/60/902500–195015–5

נורת 
כ�פית 

בלח	 גבוה

50–350.86436000454300–330015–5

השוואה בין מקורות אור שונים בעלי אותה הארה נראית 
בהשוואה למקורות אור אחרי�, למנורת האינדוקציה יש יתרונות מוחלטי� בכל הפרמטרי� הנבדקי� –

ח�כו	 באנרגיה, מש
 חיי המוצר, ה�פק אור, תחזוקה או ידידות ל�ביבה.

עקומת שמירה על הספק אור

W200 מנורת אינדוקציה

עקומת שמירה על ה�פק אור

סדרת מקורות אור בצורת טבעתסדרת מקורות אור בצורה מלבנית

דרה טבעתיתדרה מלבנית

גודל דג�
(אור
, רוחב, גובה מילימטרי�)

גודל דג�
(אור
, רוחב, גובה מילימטרי�)

NW-WGY-J40181X115X68NW-WGY-H40167X146X67
NW-WGY-J60248X144X84NW-WGY-H60201X177X84
NW-WGY-J80297X140X84NW-WGY-H80242X215X84
NW-WGY-J100297X140X84NW-WGY-H100242X215X84
NW-WGY-J120367X140X84NW-WGY-H120303X274X84
NW-WGY-J150367X140X84NW-WGY-H150347X310X95
NW-WGY-J200446X152X95NW-WGY-H200347X310X95
NW-WGY-J250497X152X95NW-WGY-H250363X327X95
NW-WGY-J300547X152X95NW-WGY-H300429X385X95

ה�פק 
(W)

(V) תדירותמתח
(KHz)

(Lm) 	נצילות לומ
אור 

(Lm/W)

נצילות 
אור 

אישו	 
(Lm/W)

שמירה 
על 

ה�פק 
אור

מדד 
נאמנות 
לצבעי�

(Ra)

טמפרטורת 
צבעי�

(K)

 
מש
שימוש 
(שעות)

40220/120/277

250

3100–275075–65115–98

70%80 ≤6500–2700100000

60220/120/2772750-310075–65–100
120

80220/120/2776100–550080–70–120
139

100220/120/2778200–710083–72–125
144

120220/120/2778900–800085–75–129
150

150220/120/27713000–1200085–80–130
147

200220/120/27717200–1620085–80–140
150

250220/120/27721250–2000085–80–160
172

300220/120/27725500–2400085–80–180
200
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משנק אלקטרוני 
הוגשו שישה פטנטי� עבור המשנק האלקטרוני של NW למנורות אינדוקציה והוא מוכר כהישג 

המדעי והטכנולוגי הגדול במדינה. המשנק האלקטרוני מצויד בטכנולוגיית מעגלי� מודפ�י� 
וגור� הה�פק שלו מגיע ל-98%; יש לו יציבות, יכולת בקרה משופרת ומש
 שימוש ארו
 יותר.  
המשנקי� האלקטרוניי� שלנו מצוידי� בכמה פונקציות �פציפיות כגו	 עמעו�, תזמו	, התאמת 

.IC ה�פק וניטור מרחוק על ב�י� השימוש בטכנולוגיית בקרה באמצעות שבב

תדירותמתח (V)דג�
(KHz)

זר�
(A)

גור� 
ה�פק

טמפרטורת 
(Cº) עבודה

טמפרטורת 
(Cº) שטח

מידות
(אור
, רוחב, גובה, 

מילימטרי�)

ZLQ-40W220/120/277220> 0.33> 0.95+60-(-45)> 70165X96X58

ZLQ-80W220/120/277220> 0.67> 0.95+60-(-45)> 70165X96X58

ZLQ-100W220/120/277220> 0.83> 0.95+60-(-45)> 70165X96X58

ZLQ-120W220/120/277220> 1.05> 0.95+60-(-45)> 70213X96X58

ZLQ-150W220/120/277220> 1.30> 0.95+60-(-45)> 70213X96X58

ZLQ-200W220/120/277220> 1.67> 0.95+60-(-45)> 70165X114X61

ZLQ-250W220/120/277220> 2.10> 0.95+60-(-45)> 70213X11X61

ZLQ-300W220/120/277220> 2.53> 0.95+60-(-45)> 70213X11X61

מנורת אינדוקציה קומפקטית
מנורת האינדוקציה הקומפקטית של NW יכולה לשמש שימוש נרחב בתאורת פני�

.E40-ו E27-קשה להחלי� נורה. אפשר לחלק אותה לפי מבנה מכ�ה הנורה ל �ובמקומות שבה

ה�פק דג�
(W)

(V) תדירות מתח
(KHz)

ה�פק 
אור 

ראשוני 
(Lm)

נצילות 
אור 

(Lm/W)

נצילות 
אור אישו	 

(Lm/W)

שמירה 
על 

ה�פק 
אור

CRI 
(Ra)

טמפרטורת 
צבעי�

(K)

 
מש
שימוש 
(שעות)

YTU2323265–150220165075–65120–9870%> 806500–270030000

YTU4040265–150220260075–65130–11070%> 806500–270030000

YTH4040265–150220260075–65130–11070%> 806500–270030000
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תאורת רחוב
בתאורת הרחוב נית� לעשות שימוש בדרכי� 

עירוניות ומהירות, זאת כדי להקל על
קשיי התחזוקה הנובעי� מגובה עמודי התאורה.

NW-WDL-01 �דג

NW-WDL-02 �דג

NW-WDL-03 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה 

מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה;

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות.

פרמטרי� טכניי�
895X380X200 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 120/150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 8–12

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות.

פרמטרי� טכניי�
930X350X425 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 120/150/200
גובה הרכבה מומל	 8-12 מטרי�

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות.

פרמטרי� טכניי�
1020X416X212 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 120/150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 8–12
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NW-WDL-04 �דג

NW-WDL-05 �דג

NW-WDL-06 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות.

פרמטרי� טכניי�
1380X468X283 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J120/150/200
ה�פק הנורה (ואט): 120/150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 8–12

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות.

פרמטרי� טכניי�
1100X420X180 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J200/300 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 200/250/300

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 10–15

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות.

פרמטרי� טכניי�
820X265X385 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 120/150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 8–12

NW-WDL-07 �דג

NW-WDL-08 �דג

NW-WDL-09 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות.

פרמטרי� טכניי�
1100X365X260 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J80/100/120 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 6–8

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�): 788/360/200 

(80W/100W/120W)
(150W200W) 1020/420/240

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J80/100/120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120, 150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 6–12

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�): 790/360/230

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J100/120/150 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 100/120/150

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 8–10
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NW-WDL-10 �דג

NW-WDL-12 �דג

NW-WDL-14 �דג

NW-WDL-16 �דג

NW-WDL-11 �דג

NW-WDL-13 �דג

NW-WDL-15 �דג

NW-WDL-17 �דג

960X440X250 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות
ה�פק (ואט): 80/100/120

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 6–8

830X850X250 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות
ה�פק (ואט): 80/120/150

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 6–8

575X280X175 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות
ה�פק (ואט): 40

1380X633X408 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות
ה�פק (ואט): 150/200/300

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�) : 10–15

810X340X240 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות
ה�פק (ואט): 80/100/120

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 6–8

910X440X190 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות
ה�פק (ואט): 200/300

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 10–15

670X320X190 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות
ה�פק (ואט): 60

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 4–6

1400X410X276 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות
ה�פק (ואט): 80/120/150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�) : 10–15

תאורת היצף ושטיפה

מנורות ה�דרה מתאימות ללוחות פר�ו�, 
לכיכרות, לשדות תעופה, לתחנות, לאולמות 
תצוגה, למרכזי בילוי כמו ג� לבנייני� שוני� 

הזקוקי� לפנ�י� שוטפי�.

NW-WTG-01 �דג

NW-WTG-02 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות. אט� גומי �יליקו� עמיד בפני חו�.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

(80W/100W/120W) 425X430X140
530X530X300 (150W/200W)

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J80/100/120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120, 150/200

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות. אט� גומי �יליקו� עמיד בפני חו�.

פרמטרי� טכניי�
400X510X145 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J80/100/12 :(ואט) ה�פק הנורה
80/100/120
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NW-WTG-04 �דג

NW-WTG-03 �דג

NW-WTG-02 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות. אט� גומי �יליקו� עמיד בפני חו�.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

585X422X190
IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 120/150/200

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות. אט� גומי �יליקו� עמיד בפני חו�.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�)

290X225X190 (40W)
415X330X260 (80W/100W/120W)

568X435X420 (150W/200W)
IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J140/80/100/120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 40, 80/100/120, 150/200

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות. אט� גומי �יליקו� עמיד בפני חו�.

פרמטרי� טכניי�
 מידות (קוטר, אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

420X380X580 (80W/100W/120W)
580X488X726 (150W/200W)

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J80/100/120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120, 150/200

משמשת למנהרות, לשערי אגרה, לרציפי� 
וכדומה. הודות למש� השימוש הארו� של נורת 

האינדוקציה היא יכולה לפתור את הבעיה של 
תחזוקת התאורה במנהרות.

NW-WSD-01 �דג

NW-WTG-02 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות. פיזור אור �ימטרי. אט� גומי �יליקו� 

עמיד בפני חו�.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

602X326X160 (80W/100W/120W)
702X326X160 (150W/200W)

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J80/100/120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120, 150/200

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות. פיזור אור �ימטרי. אט� גומי �יליקו� 

עמיד בפני חו�.

פרמטרי� טכניי�
602X326X160 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי ) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 150/200

תאורת מנהרות
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NW-WSD-03 �דג

NW-WTG-04 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות. פיזור אור �ימטרי. אט� גומי �יליקו� 

עמיד בפני חו�.

פרמטרי� טכניי�
1294X272X123 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J80/100/120 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, החזר אור גבוה; 

מכ�ה המנורה עשוי מזכוכית מחו�מת בעלת שקיפות 
ודחי�ות וגבוהות. פיזור אור �ימטרי. אט� גומי �יליקו� 

עמיד בפני חו�.

פרמטרי� טכניי�
416X170X330 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-J80/100/120 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120

תאורת תקרה
אפשר להשתמש בה שימוש נרחב במשרדי�,

בחדרי פגישות, בחניוני� �גורי�, באולמות בידור וכדומה.

NW-WXD-01 �דג

NW-WTG-02 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב מובנה של בית מנורה, לוחות ברזל או אלומיניו� 

מתוחי�, מצופי� באפוק�י נגד קורוזיה. מחזיר אור 
אלומיניו� בטוהר גבוה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי,

בעל החזרה יוצאת מ� הכלל. מכ�ה המנורה עשוי גזת חוטי� 
מיוחדת בעלת שקיפות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

600X600X210 (80W)
IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H40/60/80 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 40/60/80

מאפייני חומרי�
עיצוב מובנה של בית מנורה, לוחות ברזל או אלומיניו� 

מתוחי�, מצופי� באפוק�י נגד קורוזיה. מחזיר אור 
אלומיניו� בטוהר גבוה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, בעל 

החזרה יוצאת מ� הכלל. מכ�ה המנורה עשוי גזת חוטי� 
מיוחדת בעלת שקיפות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
מידות ( אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

335X175 (80W), 250X150 (40W)
IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H40/80 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 40/80
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NW-WXD-04 �דג

NW-WXD-03 �דג

NW-WXD-05 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב מובנה של בית מנורה, לוחות ברזל או אלומיניו� 

מתוחי�, מצופי� באפוק�י נגד קורוזיה. מחזיר אור 
אלומיניו� בטוהר גבוה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, בעל 
החזרה יוצאת מ� הכלל. מכ�ה המנורה עשוי מרשת חוטי� 
מיוחדת בעלת שקיפות גבוהה. מכ�ה מנורה PC ע� עיצוב 

נגד �נוור ושקיפות מעולה.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

362X203 (80W)
293X192 (40W/60W)

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H40/60/80 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 40/60/80

מאפייני חומרי�
עיצוב מובנה של בית מנורה, לוחות ברזל או אלומיניו� 

מתוחי�, מצופי� באפוק�י נגד קורוזיה. מחזיר אור 
אלומיניו� בטוהר גבוה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, בעל 

החזרה יוצאת מ� הכלל. מכ�ה המנורה עשוי גזת חוטי� 
מיוחדת בעלת שקיפות גבוהה. מכ�ה מנורה PC ע� עיצוב 

נגד �נוור ושקיפות מעולה.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

315X315X210 (80W)
224X224X185 (40W/60W)

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H40/60/80 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 40, 80/100/120, 150/200

מאפייני חומרי�
עיצוב מובנה של בית מנורה, לוחות ברזל או אלומיניו� 

מתוחי�, מצופי� באפוק�י נגד קורוזיה. מחזיר אור 
אלומיניו� בטוהר גבוה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, בעל 
החזרה יוצאת מ� הכלל. מכ�ה המנורה עשוי מרשת חוטי� 
מיוחדת בעלת שקיפות גבוהה. מכ�ה מנורה PC ע� עיצוב 

נגד �נוור ושקיפות מעולה.

פרמטרי� טכניי�
מידות (קוטר, אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

 383X285
IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H40/60/80 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 40/60/80

NW-WXD-06 �דג

NW-WXD-07 �דג

NW-WDL-08 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב מובנה של בית מנורה, לוחות ברזל או אלומיניו� 

מתוחי�, מצופי� באפוק�י נגד קורוזיה. מחזיר אור 
אלומיניו� בטוהר גבוה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי,

בעל החזרה יוצאת מ� הכלל. מכ�ה המנורה עשוי מרשת 
PC חוטי� מיוחדת בעלת שקיפות גבוהה. מכ�ה מנורה

ע� עיצוב נגד �נוור ושקיפות מעולה.

פרמטרי� טכניי�
275X270X190 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H23/40 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 23/40

מאפייני חומרי�
עיצוב מובנה של בית מנורה, לוחות ברזל או אלומיניו� 

מתוחי�, מצופי� באפוק�י נגד קורוזיה. מחזיר אור 
אלומיניו� בטוהר גבוה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי,

בעל החזרה יוצאת מ� הכלל. מכ�ה המנורה עשוי מרשת 
PC חוטי� מיוחדת בעלת שקיפות גבוהה. מכ�ה מנורה

ע� עיצוב נגד �נוור ושקיפות מעולה.

פרמטרי� טכניי�
308X288X180 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H23/40 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 23/40

מאפייני חומרי�
עיצוב מובנה של בית מנורה, לוחות ברזל או אלומיניו� 

מתוחי�, מצופי� באפוק�י נגד קורוזיה. מחזיר אור 
אלומיניו� בטוהר גבוה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי,

בעל החזרה יוצאת מ� הכלל. מכ�ה המנורה עשוי מרשת 
PC חוטי� מיוחדת בעלת שקיפות גבוהה. מכ�ה מנורה

ע� עיצוב נגד �נוור ושקיפות מעולה.

פרמטרי� טכניי�
280X172X139 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H23/40 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 23/40
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High-Bay תאורת תקרה גבוהה

ל�דנאות,  מתאימות  זאת  מ�דרה  המנורות 
למח�ני�, לקניוני�, לאולמות �פורט, ל�פריות 
ציבוריי�.  במקומות  פני�  תאורת  �וגי  ולכל 
העוזר  דבר  מ-80,  גבוה  הצבעי�  נאמנות  מדד 

ללקוחות לזהות את צבע ה�חורות.
מלבד זאת, כיוו� שאי� בוהק ואי� הבזק,

האור הר� יעזור ליצור �ביבה נוחה לעבודה
או לקניות.

NW-WGK-01 �דג

NW-WGK-02 �דג

NW-WGK-03 �דג

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי�  עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
400X565 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H60/80 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 60/80

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–7

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי� עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
500X465 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H80/100/120
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–8

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי� עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
500X465 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H80/100/120
מקור אור מתאי�

ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120
גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–8
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NW-WGK-04 �דג

NW-WGK-05 �דג

NW-WGK-06 �דג

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי� עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
535X480 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–10

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי� עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
575X480 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–12

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי� עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

410X390 (80W/100W/120W)
515X410 (150W/200W)

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H80/100/120/150/200 :�מקור אור מתאי
150W/200 ,80/100/120 :(ואט) ה�פק הנורה

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–10

NW-WGK-07 �דג

NW-WGK-08 �דג

NW-WGK-09 �דג

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי�  עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
570X650 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H150/200/250 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 150/200/250

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–10

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי� עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
470X510 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 120/150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–12

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי� עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
520X510 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 120/150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–10
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NW-WGK-10 �דג

NW-WGK-11 �דג

NW-WGK-12 �דג

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי� עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  ע� 

ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי מאלומיניו� 
מתוח בטוהר גבוה משולב בחומר PC. נצילות אור גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

350X596 (40W/60W)
470X644 (80W/120W)

620X784 (150W/200W)
IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H40/60/80/120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 40/60, 80/120, 150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 3–12

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי�  עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,

 PC-ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי מ
ע� עיצוב נגד �נוור בשילוב אלומיניו� בטוהר גבוה.

נצילות אור גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
מידות (אור�, רוחב, גובה, מילימטרי�):

330X516 (40W/60W/80W)
570X728 (120W/150W/200W)

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H40/60/80/120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 40/60/80, 120/150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 3–10

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי�  עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� אנודי 
משולב בחומר PC נצילות אור גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
600X822 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H80/120/150/200 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 80/120/150/200

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–10

NW-WYZ-01 �דג

NW-WYZ-02 �דג

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי�  עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
400X565 :(�קוטר, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H60/80 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 60/80

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–7

מאפייני חומרי�
תיבת הילוכי� עשויה מאלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,
ע� ציפוי אפוק�י נגד קורוזיה. אהיל המנורה עשוי 

מאלומיניו� מתוח בטוהר גבוה שטופל בשיטות חמצו� 
אנודי. מכ�ה מנורה מזכוכית מחו�מת, שקיפות מעולה 

ודחי�ות גבוהה.

פרמטרי� טכניי�
500X465 :(�קוטר, גובה, מילימטרי) מידות

IP43 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H80/100/120
ה�פק הנורה (ואט): 80/100/120

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 5–8

תאורה לתחנות דלק
תחנות דלק, שערי אגרה, רציפי�, חניוני� תת-

קרקעיי� וכדומה
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תאורה חסינת פיצוץ
NW-WFB-01 �דג

NW-WFB-02 �דג

NW-WFB-03 �דג

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, בעל החזר אור 

יוצא מ� הכלל; מכ�ה המנורה עשוי זכוכית מחו�מת ע� 
שקיפות ודחי�ות גבוהות. אט� גומי �יליקו� עמיד בחו�.

פרמטרי� טכניי�
610X370X185 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H40/60 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 40/60

גובה הרכבה מומל	 (מטרי�): 3–12

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, בעל החזר אור 

יוצא מ� הכלל; מכ�ה המנורה עשוי זכוכית מחו�מת ע� 
שקיפות ודחי�ות גבוהות. אט� גומי �יליקו� עמיד בחו�.

פרמטרי� טכניי�
490X260X185 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H40/60 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 40/60

מאפייני חומרי�
עיצוב משולב של בית מנורה באלומיניו� יצוק בלח	 גבוה,  
מצופה באפוק�י נגד קורוזיה; מחזיר אור אלומיניו� בדרגת 
טוהר גבוהה שטופל בליטוש אלקטרו-כימי, בעל החזר אור 

יוצא מ� הכלל; מכ�ה המנורה עשוי זכוכית מחו�מת ע� 
שקיפות ודחי�ות גבוהות. אט� גומי �יליקו� עמיד בחו�.

פרמטרי� טכניי�
320X390 :(�אור�, רוחב, גובה, מילימטרי) מידות

IP65 :דרגת הגנה
נצילות אור: 80%

NW-WGY-H60/80/100 :�מקור אור מתאי
ה�פק הנורה (ואט): 60/80/100

תאורה לחצרות
אפשר להשתמש ב�דרה זאת שימוש נרחב בגני�,

בכיכרות, באזורי תעשייה, בבתי �פר וכדומה.

NW-WTY-01 �דג

מידות (קוטר, גובה, מילימטרי�):
740X520

ה�פק (ואט) 23/40

NW-WTY-02 �דג

מידות (קוטר, גובה, מילימטרי�): 
680X480

ה�פק (ואט) 23/40

NW-WTY-03 �דג

מידות (קוטר, גובה, מילימטרי�): 
620X800

ה�פק (ואט) 23

28
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NW-WTY-04 �דג

NW-WTY-05 �דג

NW-WTY-06 �דג

מידות (קוטר, גובה, מילימטרי�):
600X650

ה�פק (ואט) 23

מידות (קוטר, גובה, מילימטרי�):
620X520
ה�פק (ואט) 23/40

מידות (קוטר, גובה, מילימטרי�):
650X766

ה�פק (ואט) 23/40

מידות (אור�, רוחב, גובה, 
410X410X460 :(�מילימטרי

ה�פק (ואט): 23/40

מידות (אור�, רוחב, גובה, 
235X615 :(�מילימטרי

ה�פק (ואט): 23/40

מידות (אור�, רוחב, גובה, 
270X530 :(�מילימטרי

ה�פק (ואט): 23

מידות (אור�, רוחב, גובה, 
202X105X610 :(�מילימטרי

ה�פק (ואט): 23

מידות (אור�, רוחב, גובה, 
320X480 :(�מילימטרי

ה�פק (ואט): 23/40

מידות (אור�, רוחב, גובה, 
168X610 :(�מילימטרי

ה�פק (ואט): 23/40

NW-WTY-10 �דג

NW-WTY-14 �דג

מידות (אור�, רוחב, גובה, 
420X430 :(�מילימטרי

ה�פק (ואט): 23

מידות (אור�, רוחב, גובה, 
136X480 :(�מילימטרי

ה�פק (ואט): 23

NW-WTY-11 �דג

NW-WTY-15 �דג

NW-WTY-12 �דג

NW-WTY-16 �דג

NW-WTY-13 �דג

NW-WTY-17 �דג

31
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250W ,גבוה 	בלח �150נתרW מנורת אינדוקציה

השוואה בין מנורות אינדוקציה למנורות נתרן בלחץ גבוה

מערכת תאורה כיו�מערכת תאורה מקוריתפריט

מנורות אינדוקציה בתדירות נמוכהמנורות נתר� בלח	 גבוהמקור אור

ה�פק מקור האור: 150Wה�פק מקור אור: 250Wה�פק נקוב

ה�פק נורה: 160Wה�פק נורה: 300Wה�פק בפועל

Lux 233Lux 250עצמת ההארה

נצילות נמוכה, ירידה חמורה בהארהנצילות אור
נצילות גבוהה

ירידה מעטה בהארה
נאמנות צבעי� טובה

100000 (עשר שני�)8000 שעות (כשנה אחת)מש� שימוש

274 עמודי תאורהכמות

חי�כו� בחשמל
300W-160W=140W * 274 (עמודי תאורה) = באנרגיה) 38,360 �(חי�כו

*12 (שעות שתאורת הרחוב דולקת) ÷ 1000 = 461 ח�כו� בקילוואט לשעה

חי�כו� בעלויות
461  *  0.56  *  365 = 94,170 ח�כו� בשנה

                                       חי�כו� בקוט"ש          חישוב לפי שנה
                            תשלו� לקוט"ש על פי חברת החשמל נכו� ל-7.13

                  יש להו�י
 לחי�כו� את עלות התחזוקה של 274 יח' ל-5 שני�

באותו המקו� ותו� שימוש באותה הכמות של מקור אור חדש אפשר לח�ו�
יותר מ-50% באנרגיה.

מדריך למשתמש
כיצד לבחור מנורת אינדוקציה

הנורה המלבנית והנורה שצורתה טבעת מתאימות לתאורת מפעל, לתאורה מ�חרית ולתאורת חו	.. 1
מנורות אינדוקציה קומפקטיות מתאימות לבית, למשרד, לבית החולי� ולתאורה בחללי� קטני� אחרי�.. 2
עבור פרויקטי� חדשי� ונרחבי� מומל	 לעצב לשימוש בשלב אחד.. 3
עבור מקומות הדורשי� תאורה למש� זמ� ארו� מומל	 לבנות מחדש ע� תוכנית לחי�כו� באנרגיה.. 4

כיצד לבחור טמפרטורות צבעי� של מקור אור

טמפרטורות הצבעי� שאינ� עולות על k 3300 נקראות טמפרטורות צבעי� נמוכות. . 1
כשמשתמשי� בטמפרטורות הנמוכות, הצבע אדמד� מעט והוא יכול לגרו� לתחושת חמימות.

אפשר להשתמש בה� בתצוגה מ�חרית, בתאורה ביתית ובתאורת חו	.

טמפרטורות הצבעי� בתחו� k 5000–3300 נקראות טמפרטורות צבעי� ניטראליות.. 2
צבע האור כחלחל מעט, הוא יכול לגרו� לתחושה מרעננת לתת לעיניי� תחושה נוחה וללא עייפות.

אפשר להשתמש בה� בתאורה מ�חרית, במשרדי�, בחדרי פגישות וכדומה.

טמפרטורת הצבעי� העולות על 5000k נקראות טמפרטורות צבעי� גבוהות.. 3
צבע האור כחול והוא יכול לשפר את יעילות העבודה. אפשר להשתמש בה� במפעלי� וב�דנות.

כיצד לבחור במקור אור

תקרה גבוהה (מעל 10 מטרי�): מומל	 להשתמש בנורות אינדוקציה בה�פקי� אלה:. 1
150W ,200W ,300W בבית מנורה צר ובינוני. 

תקרה בינונית (6–10 מטרי�): במקומות שבה� הגובה הוא בי� שישה לעשרה מטרי�. 2
85W ,100W ,120W :אפשר להשתמש בנורות בה�פק בינוני

בבית מנורה בינוני.

תקרה נמוכה (פחות מ-5 מטרי�): במקומות שבה� התקרה. 3
נמוכה מ-5 מטרי�

23W ,40W ,60W :אפשר להשתמש בנורות בה�פק נמו�
באהילי� רחבי�.

5,500K

4,200K

4,000K

3,200K

3,000K

2,700K

2,200K
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מנורות אינדוקציה כתחליף למנורות רגילות בפרמטרים שלהלן

נורת אינדוקציהמנורות רגילות
מחליפה

ה�פק בפועלה�פק נקובה�פק בפועלה�פק נקובמקור אור

נורת נתר� בלח	 גבוה

70844042

1001206063

1501808084

250300150157.5

400464200210

נורת הלוג� מתכת

70844042

1001206063

1501808084

250300150157.5

400460200210

נורת כ�פית בלח	 
גבוה

801004042

1201506063

1601928084

250300120126

400460150157.5

450450200210

 CFL
(משנק עצמי)

38382324.15

85854042

1251256063

1651658084

חברה: דר	 חדשה בתנועה 

תארי	:    09.07.2013

הנדו
: בדיקת BALLAS + מעגל הגנה למנורת אינדוקציה  

חברת נובל מערכות ה�פק בע"מ הינה חברה אשר מתמחה במערכות ה�פק. . 1

לחברת נובל יש את הידע והיכולת לפיתוח ובדיקת מערכות ה�פק.. 2

בי	 עובדיה בעלי תארי� גבוהי�: דוקטור דרור מדיני מומחה בתחו� מערכות הה�פק • 

שי חקלאי MSC בתחו� מערכות הה�פק • 

איליה שולמ	 BMC ומשלי� ל-MSC בשלב זה • 

נובל מ�פקת פתרונות במ�פר תחומי�: בתחו� הרפואי, בתחו� התקשורת, בתחו� התעשייתי, בתחו� הצבאי. 3

חברת נובל מצוידת במעבדות משוכללות לצור
 בדיקות של ציוד ה�פק. 4

בחברת נובל נבדקו מ�פר מ�פר יחידות – יחידת Ballast למנורה אינדוקטיבית . 5

יחידות אלו נבדקו (ללא ברקי�) ונימצאו תקינות . 6

 

בברכה,

MSC שי חקלאי

מנכ"ל חברת נובל
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www.neway1.co.il
טל': 03-9031866

פק�: 1533-9011684
E-mail: office@neway1.co.il


