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פרק 1
גופי תאורה



דגם: עמית

גוף תאורה שקוע מתאים להארת מסדרונות,
התקנה בתקרה שקועה, אקוסטית.

ניתן להוסיף יחידת חירום לגוף התאורה.

גוף תאורה לד שקוע

מידות

קוטר גוף: 6 אינץ׳
קוטר קדח: 4 אינץ׳

עומק: 12.5 ס״מ

5500K לבן קר

3000K לבן חם

חלבי
קרח

עיגולים

240 lumen - 3x1w
400 lumen - 5x1w
560 lumen - 7x1w

כיסויהספקגוון אור
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גוף תאורה לד שקוע.
דגם עמית, כיסוי קרח.

5500K גוון אור: לבן קר
3000K לבן חם

240 lumen - 3x1w :הספק
400 lumen - 5x1w
560 lumen - 7x1w

גוף תאורה לד שקוע.
דגם עמית, כיסוי חלבי.

5500K גוון אור: לבן קר
3000K לבן חם

240 lumen - 3x1w :הספק
400 lumen - 5x1w
560 lumen - 7x1w

גוף תאורה לד שקוע.
דגם עמית, כיסוי עיגולים.

5500K גוון אור: לבן קר
3000K לבן חם

240 lumen - 3x1w :הספק
400 lumen - 5x1w
560 lumen - 7x1w
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גוף תאורה לד שקוע

כיסויהספקגוון אורמידות
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חלבי 500 lumen - 1x6w 4000K לבן חם
קוטר גוף: 4 אינץ׳

קוטר קדח: 3 אינץ׳
עומק: 4 ס״מ

דגם: איתי 

גוף תאורה שקוע מתאים להארת מסדרונות,
התקנה בתקרה שקועה, אקוסטית.

ניתן להוסיף יחידת חירום לגוף התאורה.
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AEI-2016-1 & AEI-2016-2 :דגם

דרייבר ונטל אלקטרוני לתאורת חירום, עבור גוף תאורה לדים.
מקור המתח הפנימי להפעלת הנורות לדים בחירום היא סוללת

ניקל-קדמיום.
הנטל האלקטרוני כולל נורת חיווי ירוקה המהוה אינדיקציה לטעינת 

הסוללה ולנוכחות מתח רשת.
בהפסקת חשמל, הנטל האלקטרוני מופעל באופן אוטומטי והוא מספק 

את האנרגיה לנורות הלדים באמצעות סוללה.

6W גוף תאורה לד
חירום דו תכליתי

מתח כניסה

 230 ± 10% VAC
50Hz24 שעות 6W LED 6500K 57 mA

זמן טעינהנורהזרם כניסה סוללה

 High temperature
NICD 4.8V 2.2Ah
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אורך: 35 ס״מ
גובה: 15 ס״מ
עומק: 6.5 ס״מ

הספקמידות

1X5W

2X5W

3X5W

דגם: אֹורי

גוף תאורה מלבני מפוליקרבונט עם מפזר אור פריזמטי עם
מעגל לדים עגול,

עד 3 יחידות בהספק של 5w ו 6w כל אחת.

ניתן להוסיף יחידת חירום לגוף התאורה.

גוף תאורה אֹורי לדים
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גוף תאורה מלבני לד.
דגם אורי, כיסוי חלבי.

4000K גוון אור: לבן חם
500 lumen - 1x6w :הספק

גוף תאורה מלבני לד.
דגם אורי, כיסוי חלבי.

4000K גוון אור: לבן חם
1000 lumen - 2x6w :הספק
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דגם: אֹורי

גוף תאורה לד מלבני מפוליקרבונט עם מפזר אור פריזמטי עם שתי פסי 
לדים 6W כל אחד.

.1080 lumen  12 בעוצמת הארה שלw הספק

ניתן להוסיף יחידת חירום לגוף התאורה.

גוף תאורה אֹורי לדים

מידות

אורך: 35 ס״מ
גובה: 15 ס״מ

עומק: 6.5 ס״מ
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דגם: שרון 2015

גוף תאורה עגול מפוליקרבונט עם מפזר אור פריזמטי עם יחידת לד 
עגולה, אור לבן קר.

 1080 lumen 12 בעוצמת הארה שלW :הספק
בעל תו תקן ישראלי.

ניתן להוסיף יחידת חירום לגוף התאורה.

גוף תאורה שרון לדים

מידות

קוטר חיצוני: 29.8 ס״מ.
גובה: 11 ס״מ.
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דגם: 2012

גוף תאורה עגול עם נורות PL להארת חדרי מדרגות, קומות מגורים.

ניתן להוסיף יחידת חירום לגוף התאורה.

PL גוף תאורה שרון

מידות

הספק

קוטר חיצוני: 29.8 ס״מ.
גובה: 11 ס״מ.

1X13W

2X13W

1X18W
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דגם: 2082518

גוף תאורת חירום דו-תכליתי עם שתי נורות 8 וואט נורה אחת עובדת רק 
כאשר יש מתח רשת ונורה שניה עובדת רק במצב חירום מהסוללה,

שני המעגלים הם נפרדים ללא קשר ביניהם.
בעל תו תקן ישראלי.

8W תאורת חירום לנורות

מידות

אורך: 35 ס״מ
גובה: 15 ס״מ

עומק: 6.5 ס״מ

דגם

20825182.4V 1.7Ah
Tamb=45ºC

2X8W30 Lumen 24H60 min

סוללה ניק״ד זמן פריקהסוג הנורה עוצמת אור זמן טעינה



פרק 2
שלטי יציאה
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שלט יציאה לד

מידות

אורך: 38 ס״מ
גובה: 20 ס״מ

עומק: 2.8 ס״מ

ELITA 5181 :דגם

שלט יציאה עם נורות לד במסגרת מפוליקרבונט
גובה אותיות 15 ס״מ.

ניתן לקבל תפיסה לקיר, תקרה, תקרה אקוסטית, תלייה, שקוע בתקרה.
ניתן לקבל עם חיצים, וכמו כן ניתן לקבל חד צדדי או דו צדדי.

בעל תו תקן ישראלי.

גדול מ - 60 דקות

זמן עבודה בחירוםמתח הזנה

230 ± 10% VAC 50Hz
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שלט יציאה עם נורות לד במסגרת מפוליקרבונט.
גובה אותיות 15 ס״מ.

תפיסה: קיר / תקרה.

שלט יציאה עם נורות לד במסגרת מפוליקרבונט.
גובה אותיות 15 ס״מ.

תפיסה: תקרה שקועה אקוסטית.

שלט יציאה עם נורות לד במסגרת מפוליקרבונט.
גובה אותיות 15 ס״מ.

תפיסה: תליה.
כיתוב: יציאה.

שלט עם נורות לד במסגרת מפוליקרבונט.
ניתן לקבל בכיתובים שונים.

תפיסה: ניתן לקבל בתפיסות שונות.

שלט יציאה עם נורות לד במסגרת מפוליקרבונט.
גובה אותיות 15 ס״מ.

תפיסה: תליה.
כיתוב: יציאה + חץ.

שלט יציאה עם נורות לד במסגרת מפוליקרבונט.
גובה אותיות 15 ס״מ.

תפיסה: תליה.
כיתוב: יציאת חירום.
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דגם: 2082518

גוף תאורת חירום דו-תכליתי עם שתי נורות 8 וואט,
נורה אחת עובדת רק כאשר יש מתח רשת, ונורה שניה עובדת רק במצב 

חירום מהסוללה.
בעל תו תקן ישראלי.

שני המעגלים הם נפרדים ללא קשר ביניהם.

שלט יציאה חירום
8w לנורות

מידות

אורך: 35 ס״מ
גובה: 15 ס״מ

עומק: 6.5 ס״מ
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שלט יציאה לד לחניונים

גוף תאורת חירום דו-תכליתי עם שתי פסי לדים 7 וואט כל אחד.
שני פסי הלדים עובדים כאשר יש מתח רשת ובמצב חירום מהסוללה.

שני המעגלים הם נפרדים ללא קשר ביניהם.

מידות

60X30 :דגם

אורך: 65 ס״מ
גובה: 35 ס״מ

עומק: 3.5 ס״מ



פרק 3
יחידת חירום מרכזית
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אורך: 35 ס״מ
רוחב: 15 ס״מ
גובה: 6.5 ס״מ

קוטר: 4 אינץ׳
עומק: 12.5 ס״מ

גוף תאורה קופסת זיווד הספק היחידה

4X3W

5500K אור לבן

יחידת חירום מרכזית

יחידת חירום מרכזית חד תכליתית עבור גופי תאורת לד שקועים 
מתוצרת חברתנו.

היחידה מותקנת בקופסת זיווד מפוליקרבונט.

ממיר וסוללה ומספר גופי תאורה בהתאם לבקשת הלקוח.
עד 4 גופי תאורה ליחידת חירום אחת.

לכל גוף תאורה כבל באורך 1 מ׳. 
ניתן להתקין כל גוף עד 10 מ׳ מהמרכזיה.

דגם: שוהם שקועים

היחידה כוללת
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אורך: 35 ס״מ
רוחב: 15 ס״מ
גובה: 6.5 ס״מ

קוטר: 2 ס״מ
אורך: 55 ס״מ

גוף תאורה קופסת זיווד הספק היחידה

4X7W

5500K אור לבן

יחידת חירום מרכזית

יחידת חירום מרכזית חד תכליתית עבור גופי תאורת לד 12v בתוך פסי 
אלומיניום מתוצרת חברתנו.

היחידה מותקנת בקופסת זיווד מפוליקרבונט.

ממיר וסוללה ומספר גופי תאורה בהתאפ לבקשת הלקוח.
עד 4 גופי תאורה ליחידת חירום אחת.

לכל גוף תאורה כבל באורך 1 מ׳. 
ניתן להתקין כל פס עד 10 מ׳ מהמרכזיה.

דגם: שוהם פסים

היחידה כוללת



פרק 4
תאורת רכב
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דגם: ליאור

פס PVC עם תאורת לד בעוצמה של 5W עם חיבור למצת הרכב.
אורך הכבל 4 מ׳.

נצמד לאוטו באמצעות שני מגנטים חזקים.
ניתן לתלייה גם באמצעות וו תליה.

פס תאורת לד לרכב

מידות הפס

אורך: 40 ס״מ
גובה: 2 ס״מ



פרק 5
יחידות חירום
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יחידת חירום 12v חד תכליתית או דו תכליתית
בזיווד PVC לגופי תאורה לד שקועים מסוגים שונים.

,24w בהספקים של עד

PVC LED יחידת חירום

דגם: 10853
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יחידת חירום 12v חד תכליתית או דו תכליתית
בזיווד PVC לגופי תאורה לד שקועים מסוגים שונים.

,45w-54w בהספקים של
.60X60 פרבולים

PVC LED יחידת חירום

דגם: 10854
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דגם: 10870

יחידת חירום עצמאית חד תכליתית הכוללת ממיר, סוללה 
600 lumen 7, תפוקת אורW ופס לד בעוצמה של

ניתן להרכיב בגופי תאורה לד מסוגים שונים במיוחד עבור גופי 
.Led Tube תאורה

יחידת חירום חד תכליתית
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יחידת חירום חד/דו תכליתית בזיווד פח מגולוון לגופי תאורה שקועים 
פלורסנטיים מסוגים שונים.

מתאים למשנקים מכניים ואלקטרוניים.

PL יחידת חירום לנורות
13/18W

היחידה כוללת

דגם: 10604

מידות

ממיר,
סוללה,
משנק,

חיווט מתאים לגוף התאורה.

אורך: 25 ס״מ
רוחב: 10 ס״מ

גובה: 4 ס״מ
חוטים: 40 ס״מ
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יחידת חירום חד/דו תכליתית בזיווד פח מגולוון לגופי תאורה שקועים 
פלורסנטיים מסוגים שונים.

מתאים למשנקים מכניים ואלקטרוניים.

PL יחידת חירום לנורות
26/42W

היחידה כוללת

דגם: 10605

מידות

ממיר,
סוללה,
משנק,

חיווט מתאים לגוף התאורה.

אורך: 30 ס״מ
רוחב: 14.5 ס״מ

גובה: 4 ס״מ
חוטים: 40 ס״מ
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יחידת חירום חד/דו תכליתית בזיווד PVC לגופי תאורה שקועים 
פלורסנטיים מסוגים שונים.

מתאים למשנקים מכניים ואלקטרוניים.

PVC יחידת חירום

היחידה כוללת

דגם: 10608

מידות

ממיר,
סוללה,
משנק,

חיווט מתאים לגוף התאורה.

אורך: 28 ס״מ
רוחב: 6 ס״מ
גובה: 4 ס״מ

חוטים: 40 ס״מ



פרק 6
ממירים לתאורת חירום
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ממיר לתאורת חירום
AEI-1836

1. ממיר לתאורת חירום בלבד עבור נורות פלורסנט בשילוב עם משנק מגנטי

או משנק אלקטרוני.

2. הנטל נושא תו תקן ישראל 61347-2-7.

3. מקור המתח הפנימי להפעלת הנורה בחירום היא סוללת ניקל-קדמיום,

4. הממיר כולל נורת חיווי ירוקה המהוה אינדיקציה לטעינת הסוללה

ולנוכחות מתח רשת.

5. הממיר מופעל באופן אוטומטי כאשר מתח הרשת נפסק, והוא מספק את האנרגיה

להדלקת הנורה באמצעות הסוללה.

AEI - 1836 ממיר לתאורת חירום
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ממיר אלקטרוני
PREHEATING לתאורת חירום

1. נטל אלקטרוני לתאורת חירום.

2. הנטל נושא תו תקן ישראל 61347-2-7.

3. מקור המתח הפנימי להפעלת הנורה בחירום היא סוללת ניקל - קדמיום,

4. הנטל האלקטרוני כולל נורית חיווי ירוקה המהווה אינדיקציה לטעינת הסוללה

ולנוכחות מתח רשת.

5. הנטל האלקטרוני מופעל באופן אוטומטי כאשר מתח הרשת נפסק והוא מספק את

האנרגיה לנורה באמצעות הסוללה.

 AEI - 1836EB PRH :דגם
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ממיר אלקטרוני
PREHEATING לתאורת חירום

1. נטל אלקטרוני לתאורת חירום.

2. הנטל נושא תו תקן ישראל 61347-2-7.

3. מקור המתח הפנימי להפעלת הנורה בחירום היא סוללת ניקל - קדמיום,

4. הנטל האלקטרוני כולל נורית חיווי ירוקה המהווה אינדיקציה לטעינת הסוללה

ולנוכחות מתח רשת.

5. הנטל האלקטרוני מופעל באופן אוטומטי כאשר מתח הרשת נפסק והוא מספק את

האנרגיה לנורה באמצעות הסוללה.

 AEI - 1836 PRH :דגם



36

ממיר אלקטרוני
PREHEATING לתאורת חירום

 AEI - 3658 PRH :דגם

1. נטל אלקטרוני לתאורת חירום.

2. הנטל נושא תו תקן ישראל 61347-2-7.

3. מקור המתח הפנימי להפעלת הנורה בחירום היא סוללת ניקל - קדמיום,

4. הנטל האלקטרוני כולל נורית חיווי ירוקה המהווה אינדיקציה לטעינת הסוללה

ולנוכחות מתח רשת.

5. הנטל האלקטרוני מופעל באופן אוטומטי כאשר מתח הרשת נפסק והוא מספק את

האנרגיה לנורה באמצעות הסוללה.
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ממיר לתאורת חירום לד

1. נטל אלקטרוני לתאורת חירום, עבור נורות לדים בשילוב עם דרייבר חיצוני ללדים.

2. הנטל נושא תו תקן ישראל 61347-2-7.

3. מקור המתח הפנימי להפעלת הנורות לדים בחירום היא סוללת ניקל - קדמיום.

4. הממיר כולל נורת חיווי ירוקה המהווה אינדיקציה לטעינת הסוללה ולנוכחות מתח

רשת.

5. הממיר מופעל באופן אוטומטי כאשר מתח הרשת נפסק , והוא מספק את האנרגיה

לנורות הלדים באמצעות הסוללה.

 AEI - 6048 :דגם
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יחידה לפריקה עצמית של 
סוללה ביחידות החירום

1. יחידת מיתוג לפריקה עצמית.

2. יחידת מיתוג המתחברת לפאזה קבועה מרשת החשמל, יציאת יחידת המיתוג מתחברת

כפאזה קבועה לממיר תאורת החירום.

3. יחידת המיתוג מתוכנתת לתצורה של ניתוק הפאזה הקבועה לממיר החירום אחת לחודש.

4. משך הזמן לניתוק הפאזה הקבועה ממיר החירום הוא כ 1 שעה.

5. במצב זה גוף התאורה יידלק כחירום למשך 1 שעה, וסוללת הגיבוי שביחידת החירום

תתפרק.

6. לאחר 1 שעה יחידת המיתוג תחדש את חיבור הפאזה הקבועה ליחידת החירום למצב

עבודה רגיל.

7. יחידת המיתוג מזוודת בקופסת פלסטיק העשויה מפוליקרבונט, כך שיש בידוד כפול

ליחידה.

 AEI - 2014 :דגם

מתח הזנה

220-240 VAC

50 HZ 
220-240 VAC

50 HZ 
1 שעה1 חודש 65ºC - 0ºC

טמפרטורת 
סביבה

שטח חתך 
של החוטים

תדירות 
המיתוג מתוך 

הרשת
זמן פריקהמתח יציאה

0.75 מ״מ²
עד 1.5 מ"מ²



פרק 7
פרויקטים
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פרויקטים 

2W אור לבן חם גוף תאורה לד

גוף תאורה עמית לד 3w אור לבן חם
גוף תאורה שקוע לד בהספק 3W חסכוני 
בחשמל הותקן במקום מנורת PL בהספק 

13W חסכון של כ - 75% בצריכת החשמל.

 7W פס לד בעוצמה של
פס לד חסכוני בחשמל בעל תפוקת אור 
חזקה  מיוחד לתצוגות בחנות, תערוכות, 

400lm 5 אור לבן קרw גוף תאורה עמית לד
גוף תאורה שקוע לד בהספק 5W חסכוני 
בחשמל הותקן במקום מנורת הלוגן בהספק 
35W חסכון של כ - 85% בצריכת החשמל.
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