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תוכן המצגת

המצגתמטרת.

המציעיםתיאור.

לירוקההעירלהפיכתהמוצעיםהמסלולים.

לדנורות,תאורהגופי–מוצריםסוגיעלכלליתסקירה,
ת"ג,פ"שצ/לפארקיםדקורטיבייםת"ג,סולארייםת"ג

.וסימוןתמרור,ספורטמגרשיאו/ולאיצטדיונים

חיסכוןחישובי.

ובידולייחודיות.
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–מטרת המצגת 
הפיכת העיר לעיר ירוקה

על)מדורגפרויקטידיעלתעשהלירוקההעירהפיכת
החלפתשל(תאורהמרכזיות/אזורים/שכונותפי

לדבתאורתבזבזניתמטהלייטאו/וג"נלתאורת
.העירברחביחסכונית

הפרויקטתוצאות–

והתחזוקההחשמלבעלויות75%מעלשלחסכון•
.(בשנהח"שמיליוניעשרות)

העירבכלהתאורהמערכותעללשליטהאפשרות•
.וניטורן
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תיאור המציעים
פיננסיחוסןבעליגופיםבאמצעותיתבצעהפרויקט,

,בקרה,תאורהתשתיותבהקמתרבוניסיוןמקצועיות
בעלילהיותחייביםשייבחרוהמוצרים,כןכמו.תחזוקה

בעולםהקיימתביותרהגבוההברמהטכנולוגיה
.העתבאותה

ידיעלייעשההפרויקטביצוע

שנים10מעלשלניסיוןבעלתתאורהגופישלספקית
.ובעולםבארץלדבתאורת
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הפיכת העיר לירוקה בשימוש בתאורת  
רחובות בלד בעיר

הפרויקטאתלבצעניתןבהםהמסלולים–

התקנהושירותיתאורהגופיתרכושהעיריה-רכישה▪
באמצעותיהיההפרויקטמימוןזובדרך.מהחברות

.העירייהלטובתייזקףכולווהחיסכוןהעיריהכספי

תאורהגופייירכשוהחברות-מהחיסכוןתגמול▪
כשל)טווחארוךהסכםייחתםזובדרך.אותםויתקינו
החיסכוןמתוךיהיהלחברותהתיגמולבו(שנים12-15

יהיההפרויקטמימון.והתחזוקההחשמלבעלויות
לטובתייזקףוהחיסכוןהחברותכספיבאמצעות

ההסכםתקופתשבסוףמימוניליסינגשלסוג)החברות
.(העירייהבבעלותיהיוהתאורהוגופיהמערכות
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לד-פנסי רחוב 
186ינואר 14



לד-פעמונים –פנסי רחוב 
187ינואר 14



חדשה' סד–" עלה"ת "ג
188ינואר 14



חדשה' סד–" גיטרה"ת "ג 9
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נורות לד
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פנסי הצפה
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ALL IN ONE–פנסי 
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עמודים ופנסים 
פים"דקורטיביים לפארקים ושצ
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עמודים ופנסים 
פים"דקורטיביים לפארקים ושצ
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מגרשי ספורט/ איצטדיונים –ת "ג
1815ינואר 14



תימרור וסימון בלד סולארי
1816ינואר 14



ג לתאורת לד"חיסכון כספי בהחלפת תאורת נל

1817ינואר 14

30wמדגם  LED-לגוף תאורה   70Wג "השוואת פנס נל

70W30wג "נלפרמטרים להשוואה

70W30wהספק גוף תאורה

74.2W30w(w/h)100%-צריכה בעוצמה גבוהה 

74.230(w/h)צריכה ממוצעת 

1010משך הפעלה ממוצעת ביום

270.83109.5(kw)צריכת חשמל ממוצעת בשנה 

₪₪0.50₪0.50-ש ממוצעת ב"עלות קוט

₪₪135.42₪54.75-עלות צריכת חשמל ממוצעת בשנה ב

-₪₪400.00-א להחלפת נורה ב"עלות כ

-₪₪100.00-עלות ממוצעת לנורה ב

650060000אורך חיים ממוצע בשעות

1.7816.44אורך חיי נורה ממוצע בשנים

₪₪56.15₪0.00-עלות נורה ממוצעת בשנה ב

₪280.77₪0.00ח בשנה"עלות החלפת נורה בש

₪416.18₪54.75ח  "כ עלות שנתית בש"סה

₪361.43ח  "חסכון שנתי בעלויות הפעלה בש

%87%-חיסכון ב

₪750.00₪1,400.00מחיר גוף תאורה  

₪650.00הפרש עלות גוף תאורה

1.80זמן החזר הפרש עלות גוף תאורה

₪5,941.38שנה16~ כ חסכון לאורך חיי הפרויקט לפנס "סה



ג לתאורת לד"חיסכון כספי בהחלפת תאורת נל

1818ינואר 14

70wמדגם  LED-לגוף תאורה   150Wג "השוואת פנס נל

150W70wג "נלפרמטרים להשוואה

150W70wהספק גוף תאורה

160W70w(w/h)100%-צריכה בעוצמה גבוהה 

16070(w/h)צריכה ממוצעת 

1010משך הפעלה ממוצעת ביום

584255.5(kw)צריכת חשמל ממוצעת בשנה 

₪₪0.50₪0.50-ש ממוצעת ב"עלות קוט

₪₪292.00₪127.75-עלות צריכת חשמל ממוצעת בשנה ב

-₪₪400.00-א להחלפת נורה ב"עלות כ

-₪₪100.00-עלות ממוצעת לנורה ב

650060000אורך חיים ממוצע בשעות

1.7816.44אורך חיי נורה ממוצע בשנים

₪₪56.15₪0.00-עלות נורה ממוצעת בשנה ב

₪280.77₪0.00ח בשנה"עלות החלפת נורה בש

₪572.77₪127.75ח  "כ עלות שנתית בש"סה

₪445.02חסכון שנתי בעלויות הפעלה

%78%-חיסכון ב

₪1,000.00₪1,750.00מחיר גוף תאורה  

₪750.00הפרש עלות גוף תאורה

1.69זמן החזר הפרש עלות גוף תאורה

₪7,315.38שנה16~ כ חסכון לאורך חיי הפרויקט לפנס "סה



ג לתאורת לד"חיסכון כספי בהחלפת תאורת נל

1819ינואר 14

110wמדגם  LED-לגוף תאורה   250Wג "השוואת פנס נל

250W110Wג "נלפרמטרים להשוואה

250W110Wהספק גוף תאורה

265W110W(w/h)100%-צריכה בעוצמה גבוהה 

265110(w/h)צריכה ממוצעת 

1010משך הפעלה ממוצעת ביום

967.25401.5(kw)צריכת חשמל ממוצעת בשנה 

₪₪0.50₪0.50-ש ממוצעת ב"עלות קוט

₪₪483.63₪200.75-עלות צריכת חשמל ממוצעת בשנה ב

-₪₪400.00-א להחלפת נורה ב"עלות כ

-₪₪150.00-עלות ממוצעת לנורה ב

650060000אורך חיים ממוצע בשעות

1.7816.44אורך חיי נורה ממוצע בשנים

₪₪84.23₪0.00-עלות נורה ממוצעת בשנה ב

₪308.85₪0.00ח בשנה"עלות החלפת נורה בש

₪792.47₪200.75ח  "כ עלות שנתית בש"סה

₪591.72חסכון שנתי בעלויות הפעלה

%75%-חיסכון ב

₪1,500.00₪2,400.00מחיר גוף תאורה  

₪900.00הפרש עלות גוף תאורה

1.52זמן החזר הפרש עלות גוף תאורה

₪9,726.92שנה16~ כ חסכון לאורך חיי הפרויקט לפנס "סה



ג "חיסכון כספי בהחלפת תאורת נל
סיכומים-מטל לייט לתאורת לד / 
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 גופי תאורה מכל סוג להלן 30,000בהנחה של
שנים  16) הסיכומים בחיסכון לאורך חיי הפרוייקט 

–(  מעשי שנים 25-תיאורטי ו 

70ח"מש178-כ –ג "וואט נל.

150ח"מש 220–כ –ג "וואט נל.

250ח"מש 292–כ –ג "וואט נל.

ח"מש690-כ  "בסה.

90,000–ח בהנחה של "מש43–חיסכון שנתי  כ 
.גופי תאורה



צו הנדסה  –יחודיות ובידול 
מ"ושירותים בע

וניסיוןמקצועיות,פיננסיחוסןבעלותחברותקבוצת
.תחזוקה,בקרה,תאורהתשתיותבהקמתרב

ביותרהגבוההברמהטכנולוגיהבעלימוצרים
בחידושיםוסורסינגהתעדכנות.בעולםהקיימת

ביקוריםבאמצעותהתאורהשוקבוההתפתחויות
.ומפעליםבתערוכותתכופים

בעלית"גכגוןייחודיםופתרונותמוצריםקשת
ויכולותסולארייםגופים,מאודגבוהיםהספקים
.להלןכמתוארמיוחדות

שליטהלמערכותוהתממשקותבקרה,שליטה
.וקיימותחדשות

לפתרונותיכולתOFF-GRID.
שנים7במשךל"ובחובארץלדתאורהבגופיעבודה–

שעוסקותבארץאחרותלחברותשאיןרבניסיון
.בודדותשניםבתחום
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צו הנדסה  –יחודיות ובידול 
מ"בעושירותים 

טבילהברמת)ומיםלאבקעמידיםתאורהגופי
IP(בבריכה 68.

פיצוץומוגניונדליםאנטיתאורהגופי.

ביותרנמוךמהספקשלמותבסדרותתאורהגופי
בהספקרחובותלתאורתועד('וכדלפארקים)

.(ג"נלוואט440מחליף)!!לדוואט220שלגבוה

(הדרךעלציורברמת)תאורהלתכנוןאפשרות.

ביןגבוהיםלמרחקיםבפנסלדיםשניבעלית"ג
בין'מ50שלמפתחים)ח"חשלןחשמלעמודי

.(עמודים

קלוין2000-ביותרהצהובבגוןתאורהצבעי
.קלוין8000בוהקבהירעד(בארץייחודיים)
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צו הנדסה  –יחודיות ובידול 
מ"בעושירותים 

בלעדיים,חדשנייםבעיצוביםדקורטיבייםפנסים
.וייחודיים

סולארייםלדדרךוסימניסולארייםלדתמרורי.

חיצונייםדרייבריםעםקיימיםלגופיםנורות
עדשלבטמפרטורותהעמידיםבארץהיחידים

.צלזיוסמעלות85

ספורטומגרשילאיצטדיוניםתאורהגופי
ייחודילדוואט600ביותרגבוהיםבהספקים

.(ג"נלוואט2500מחליף)בארץובלעדי

מקסימליתוביצועיתתכנוניתויכולתגמישות
שלברמהממשתאורהפיזור,צבע,גודל,בסוגים

מהנדסיעםדרישהתואמימוצריםפיתוח)יצרן
.(וייצורםהמפעלים
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תודה
931ד .ת36811נשר , רמות יצחק, 23האלון ' רח

04-8204081: פקס● 072-2555540: טלפון

contact@windandsunenergy.com: אימייל

www.tzavengineering.com

www.windandsunenergy.com
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