
עדכון מפרט משרד הבינוי  
LEDלתאורת 

2018יולי 

אלכס גולדין
MScמהנדס תאורה 

גולדין לייט שרותי הנדסת תאורה



01/07/2018

מפרט טכני עבור גופי תאורה  
לדרכים ושטחים פתוחיםLEDמבוססי 

https://www.gov.il/he/Departments/
Guides/road_lighting?chapterIndex=0



?מה מטרת המפרט1.

הקשר שבין הבדיקות 2.
שהוגש ת "לגו

חשיבותו של פיקוח מתמיד3.



על הקבלן לספק לאתר מנוף “
"לביצוע עבודות אחזקה



עקרונות ומטרות
אופן ההגשה  :
גוף תאורה-ספק-דרישות ליצרן

  דרישות מנהלתיות
דרישות טכניות כלליות
 פוטומטריותדרישות
בדיקות מנה
 ע"שת"גוהגדרות

דיגיטאלי



עקרון הגשת תיקי מוצר
אפשרויות ביצועLEDת "משפחת גו

:בדיקות עבור הספק מרבי
בנפרדעבור כל גודל

20' תקן מס
בדיקות אורך חיים
בטיחות פוטוביולוגית
בדיקות מכאניות תיקי מוצר



דרישות מנהלתיות

עקרונות ומטרות•
דוגמאות של דרישות•
הסבר על משמעויות•



דרישות מנהלתיות



דרישות טכניות כלליות

oעקרונות ומטרות
oדוגמאות של דרישות
oהסבר על משמעויות



דרישות טכניות כלליות



פוטומטריותדרישות 

עקרונות ומטרות•
דוגמאות של דרישות•
הסבר על משמעויות•



פוטומטריותדרישות 



פוטומטריותדרישות 



פוטומטריותדרישות 



בדיקת אורך חיים



–LM80
–ISTMT- מעלות35טמפרטורת סביבה
–TM21

בדיקת אורך חיים



בדיקת אורך חיים









בדיקות מנה

 ריבוי אפשרויות של דגםLEDוהסכנות שבכך
דוגמאות מהשטח
 למתכנן1'אטופס
 ת"גולספק2'אטופס
בדיקות באתרים



מתכנן ת"ספק גו



ע"שת"גוהגדרות 

עקרונות ומטרות
 ע"שת"לגודוגמאות של דרישות
הסבר על משמעויות





?"הפיק הכחול"מה עם 

במפרטמוזכר ולא , הפיק הכחול חסר משמעות
 חשמל ואנשים"להסבר נוסף ראו מאמר בעיתון"
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פוטומטריותדרישות 
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