




*תקן פוטוביולוגי

 ניסקו שומרת 
לך על העיניים

 כל מוצרי התאורה של ניסקו
 מאז ומתמיד ללא קרינה* 



 A60 15W 6ליבון  A60 12W 5ליבון  A60 10W 4ליבון  

נורות לד 
תואם 
ליבון 

10גרלנדה   A60 9ליבון צבעונית  A75 23W 8ליבון  A65 17W 7ליבון

14נר פריזמטי  13נר טיפה  12נר   24V A60 11ליבון

18גלוב  17כדור פריזמטי  16כדור  15נר טיפה פריזמטי 

24פחם FILAMENT לעמעום    FILAMENT 22פחם 21פגמי  20רפלקטור 

  TEFLON GLASS T828  T8 140Lm/W 27פלורסנט  T8 150Lm/W 26פלורסנט  

נורות לד 
תואם 

פלורסנט 



 LONG 32דולוקס  TEFLON GLASS T531  SYLVANIA T8 2-SIDE30  SYLVANIA T829

35דקרוייקה מתכווננת  34דקרוייקה לעמעום   GU10 33דקרוייקה  

נורות לד 
תואם 
הלוגן 

 G9 40סיליקון  G9 39מיני  PAR30 16W37  GU5.3 36דקרוייקה

 GU4 MR11 44מיני  G5.343  G442 G941 לעמעום 

  QR111 47לעמעום  QR111 220V46  QR111 12V45

50הצפה  49מגנוליה   

נורות לד 
תואם 

מטלהלייד 
טל''ח, תמונות להמחשה בלבד

GU10 GU10
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אורך חיי הלד הוא 

עד פי 20 מנורות 

ליבון מסורתיות

 A60 10W נורת ליבון לד

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE27 10W10E272,70080623081 אור חם17100698
חלביE27 10W10E276,50080623081 אור קר17100699
חלבי10E272,70080623081זוג נורות E27 10W אור חם17100740
חלבי10E276,50080623081זוג נורות E27 10W אור קר17100741
חלבי10E272,70080623081שלישיית נורות E27 10W אור חם17100750
חלבי10E276,50080623081שלישיית נורות E27 10W אור קר17100751

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה 
ביותר לנורות המסורתיות. חסכוניות 

בחשמל, עם תפוקה אורית גבוהה ואורך 
חיים ארוך במיוחד. מתאימות לשימוש 

ביתי, מסחרי, משרדי ועוד

תואם ליבון

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי
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נורות הלד 

חוסכות עד 

כ-90% בחשמל 

לעומת נורות 

ליבון והלוגן

 A60 12W נורת ליבון לד

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE27 12W12E272,7001,05523088 אור חם17100700
חלביE27 12W12E276,5001,05523088 אור קר17100701

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה 
ביותר לנורות המסורתיות. חסכוניות 

בחשמל, עם תפוקה אורית גבוהה ואורך 
חיים ארוך במיוחד. מתאימות לשימוש 

ביתי, מסחרי, משרדי ועוד

תואם ליבון 

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי
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יותר עוצמה 

בפחות השקעה

 A60 15W נורת ליבון לד

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE27 15W15E272,7001,500230100 אור חם17100702
חלביE27 15W15E274,0001,500230100 אור ניטרלי17100704
חלביE27 15W15E276,5001,500230100 אור קר17100703
חלבי15E272,7001,500230100זוג נורות E27 15W אור חם17100744
חלבי15E276,5001,500230100זוג נורות E27 15W אור קר17100745
חלבי15E272,7001,500230100שלישיית נורות E27 15W אור חם17100754
חלבי15E276,5001,500230100שלישיית נורות E27 15W אור קר17100755

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה 
ביותר לנורות המסורתיות. חסכוניות 

בחשמל, עם תפוקה אורית גבוהה ואורך 
חיים ארוך במיוחד. מתאימות לשימוש 

ביתי, מסחרי, משרדי ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון
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 פצצת אור!

100lm/W

 A65 17W נורת ליבון לד

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

12
0m

m

Ø65mm

 LED 17W 130W

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE27 17W17E272,7001,700180100 אור חם17131608
חלביE27 17W17E276,5001,700180100 אור קר17131618

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה 
ביותר לנורות המסורתיות. חסכוניות 

בחשמל, עם תפוקה אורית גבוהה ואורך 
חיים ארוך במיוחד. מתאימות לשימוש 

ביתי, מסחרי, משרדי ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון 



8

הנורה החזקה 

ביותר בשוק!

 A75 23W נורת ליבון לד

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE27 23W23E272,7002,700150118 אור חם17100732
חלביE27 23W23E276,5002,700150118 אור קר17100733

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה 
ביותר לנורות המסורתיות. חסכוניות 

בחשמל, עם תפוקה אורית גבוהה ואורך 
חיים ארוך במיוחד. מתאימות לשימוש 

ביתי, מסחרי, משרדי ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון
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הנורות הצבעוניות 

החזקות ביותר 

בשוק

 A60 נורת ליבון לד צבעונית

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

זווית 
הארה 

)°(

230אדוםE27 9W9E27 אדומה17100695

230ירוקE27 9W9E27 ירוקה17100696

230כחולE27 9W9E27 כחולה17100697

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורה צבעונית גדולה, נראה ומרגיש כמו 
 נורת לד רגילה! 

לשימוש בתאורת גרלנדות, גינות, חדרי 
ילדים, סוכות ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון 
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גרלנדה - שרשרת נורות

1Year 
Guarantee

IP44 

דרגת אטימות E27 GU4
 220-240V 

50-60Hz

 כמותתיאור פריטמק"ט
 בתי נורה

 )יח'(

בסיס

5E27גרלנדה - שרשרת תאורה 5 מטר17060560

10E27גרלנדה - שרשרת תאורה 10 מטר17060561

15E27גרלנדה - שרשרת תאורה 15 מטר17060562

50E27גרלנדה - שרשרת תאורה 50 מטר17060563

100E27גרלנדה - שרשרת תאורה 100 מטר17060564

שרשרת נורות לאווירה נעימה וחגיגית. 
מיועד לתלייה בחצר, מרפסת, על 

פרגולה, ואפילו ברחובות העיר. מתאים 
לבתים פרטיים ולמוסדות ציבור, בתנאי 

IP44 חוץ או פנים בדרגת אטימות

באישור מכון
 התקנים הישראלי

תואם ליבון
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לשימושים 

24V מיוחדים

24V A60 נורת ליבון לד

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 24V 
50-60Hz

CRI 
>83

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE27 9W 24V9E276,500900180100 אור קר17131318
בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורת ליבון לד למתח נמוך. משמשת 
לתאורת חירום, מוסכים, מפעלים, 

מקלטים, בטחון ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון 
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לשמירה על אורך 

חיי הנברשות

נורת נר לד 

1Year 
Guarantee 20,000HG13 E14 GU10

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE14 5W5E142,70040018080 אור חם17100527
חלביE14 5W5E146,00040018080 אור קר17100528
חלביE27 5W5E272,70040018080 אור חם17100529
חלביE27 5W5E276,00040018080 אור קר17100530
שקוףE27 5W5E272,70040018080 שקוף חם17100543
שקוףE27 5W5E276,00040018080 שקוף קר17100544
שקוףE14 5W5E142,70040018080 שקוף חם17100545
שקוףE14 5W5E146,00040018080 שקוף קר17100546
חלביE14 7W7E142,70060018086 אור חם17100539
חלביE14 7W7E146,00060018086 אור קר17100540
חלביE27 7W7E272,70060018086 אור חם17100541
חלביE27 7W7E276,00060018086 אור קר17100542

נורות בעלות אור רך ונעים. תחליף 
לנורות נר בהברגות שונות והספקים של 

עד 60W. משמשות לנברשות, מנורות 
דקורטיביות ולכל שימוש ביתי אחר

E14/E27  בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון
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נורת נר טיפה לד 

1Year 
Guarantee 20,000HG13 E14 GU10

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE14 5W5E142,70040018080 אור חם17100531
חלביE14 5W5E146,00040018080 אור קר17100532
חלביE27 5W5E272,70040018080 אור חם17100533
חלביE27 5W5E276,00040018080 אור קר17100534

נורות בעלות אור רך ונעים. תחליף 
לנורות נר בהברגות שונות והספקים של 

עד 40W. משמשות לנברשות, מנורות 
דקורטיביות ולכל שימוש ביתי אחר

E14/E27  בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון 
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להאיר יותר את 

מה שנוצץ

נורת נר לד פריזמטית

2Years 
Guarantee 30,000HG13 E14 GU10

100-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוףE14 5W5E142,70045012090 אור חם17100513
שקוףE14 5W5E146,00045012090 אור קר17100514
שקוףE27 5W5E272,70045012090 אור חם17100521
שקוףE27 5W5E276,00045012090 אור קר17100522

נורות שקופות ומעוצבות, אינן מסנוורות 
ובעלות עוצמה אורית גבוהה. משמשות 

לנברשות, מנורות דקורטיביות ולכל 
שימוש ביתי אחר

E14/E27  בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון
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להאיר יותר את 

מה שנוצץ

נורת נר טיפה לד פריזמטית

2Years 
Guarantee 30,000HG13 E14 GU10

100-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוףE14 5W5E142,70045012090 אור חם17100515
שקוףE14 5W5E146,00045012090 אור קר17100516

נורות שקופות ומעוצבות, אינן מסנוורות 
ובעלות עוצמה אורית גבוהה. משמשות 

לנברשות, מנורות דקורטיביות ולכל 
שימוש ביתי אחר

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון 
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לשמירה על אורך 

חיי גוף התאורה

נורת כדור לד 

1Year 
Guarantee 20,000HG13 E14 GU10

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE14 5W5E142,70040018080 אור חם17100523
חלביE14 5W5E146,00040018080 אור קר17100524
חלביE27 5W5E272,70040018080 אור חם17100525
חלביE27 5W5E276,00040018080 אור קר17100526
חלביE14 7W7E142,70060018086 אור חם17100535
חלביE14 7W7E146,00060018086 אור קר17100536
חלביE27 7W7E272,70060018086 אור חם17100537
חלביE27 7W7E276,00060018086 אור קר17100538

נורות בעלות אור רך ונעים. תחליף 
לנורות כדור בהברגות שונות והספקים 

של עד 60W. משמשות לנברשות, 
מנורות דקורטיביות ולכל שימוש ביתי 

אחר

E14/E27  בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון
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להאיר יותר את 

מה שנוצץ

נורת כדור לד פריזמטית

2Years 
Guarantee 30,000HG13 E14 GU10

100-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוףE14 5W5E142,70045012090 אור חם17100517
שקוףE14 5W5E146,00045012090 אור קר17100518
שקוףE27 5W5E272,70045012090 אור חם17100519
שקוףE27 5W5E276,00045012090 אור קר17100520

נורות שקופות ומעוצבות, אינן מסנוורות 
ובעלות עוצמה אורית גבוהה. משמשות 

לנברשות, מנורות דקורטיביות ולכל 
שימוש ביתי אחר

E14/E27  בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון 
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נורת גלוב לד

2Years 
Guarantee 35,000H E27 GU4

 170-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביG95 E27 10W10E273,00080627081 אור חם17130010
חלביG95 E27 10W10E276,50080627081 אור קר17130011
חלביG120 E27 12W12E273,0001,05523088 אור חם17130012
חלביG120 E27 12W12E276,5001,05523088 אור קר17130013
חלביG95 E27 15W15E273,0001,25027083 אור חם17130014
חלביG95 E27 15W15E276,5001,25027083 אור קר17130015
חלביG120 E27 20W20E273,0001,60030080 אור חם17130008
חלביG120 E27 20W20E276,5001,60030080 אור קר17130009

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורות בעלות גוון ואיכות אורית הקרובה 
ביותר לנורות הגלוב המסורתיות, בעלות 

עוצמה אורית ייחודית וזווית הארה 
גדולה, עם פיזור אור אחיד ומלא

תואם ליבון 

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי
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R50, R63, R80 נורת רפלקטור לד

2Years 
Guarantee 30,000HG13 E14 GU10

220V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלבי6E142,70041012069מיני R50 E14 6W אור חם17100606
חלבי6E146,00041012069מיני R50 E14 6W אור קר17100607
חלביR63 E27 8W8E272,70064012080 אור חם17100608
חלביR63 E27 8W8E276,00064012080 אור קר17100609
חלביR80 E27 12W12E272,70096012080 אור חם17100610
חלביR80 E27 12W12E276,00096012080 אור קר17100611

נורות בעלות יעילות אורית גבוהה 
וחסכוניות ביותר. תחליף לנורות 

רפלקטור בהברגות והספקים של עד 
75W. מיועדות לשימוש ביתי ומשרדי 
בגופי התאורה המקוריים ו/או בגופים 

מעוצבים חדשים

88
m
m

Ø50mm

 LED 6W 40W

E14/E27
 בהתאמה לתקן

פוטוביולוגי

LED 6W = 40W 
LED 8W = 60W 
LED 12W = 75W

R50 R63 R80

 להתמקד

במה שמואר

תואם ליבון
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נורת לד פגמי

2Years 
Guarantee 30,000HG13 E14 GU10

220V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE14 2W2E142,70016027080 אור חם17177122
חלביE14 2W2E146,50016027080 אור קר17177123

תחליף לנורות פגמי 25W. אידיאליות 
לשימוש במקררים ביתיים

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם ליבון 
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הנורות החזקות בשוק 

100lm/W מעל

FILAMENT נורת לד פחם

נורות דקורטיביות לתאורת אווירה חמה. מהוות 
תחליף לנורות הפחם המסורתיות, עם אורך 

חיים של עד פי 10!! אור רך ונעים בעל נצילות 
גבוהה במיוחד. מתאימות להארת בתי קפה, 

מסעדות, פינות ישיבה, מלונות, ברים ועוד

אגס נר

מיני גלובגלוב

כדורטיוב

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

2Years 
Guarantee 30,000HG13 E14 GU10

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80E27

ליבון קלאסית

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוף6E142,700650360108נר E14 6W אור חם17123051
שקוף6E142,700650360108כדור E14 6W אור חם17123052
שקוף8E272,7001,000360125אגס E27 8W אור חם17123053
שקוף8E272,7001,000360125מיני גלוב E27 8W אור חם17123054
שקוף8E272,7001,000360125גלוב E27 8W אור חם17123055
שקוף8E272,7001,000360125טיוב E27 8W אור חם17123056
שקוף10E272,7001,150360115ליבון קלאסית 10W E27 אור חם17123050

LED 6W = 60W
LED 8W = 75W 
LED 10W = 75W

תואם ליבון
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עד 6 נורות בקו

FILAMENT נורת לד פחם לעמעום

נורות דקורטיביות לעמעום לתאורת 
אווירה חמה. מהוות תחליף מלא לנורות 

הפחם המסורתיות, עמעום רציף ללא 
ריצוד עם אורך חיים של עד פי 10!! 

גוון אור רך ונעים בעל נצילות גבוהה 
במיוחד. מתאימות להארת בתי קפה, 

מסעדות, פינות ישיבה, מלונות, ברים ועוד

LED 4W = 40W
LED 8W = 60W

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

2Years 
Guarantee 30,000HG13 E14 GU10

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80E27 DIM

>

תואם ליבון
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94
m
m

Ø35mm

 LED 4W 40Wכדורנר

72
m
m

Ø45mm

 LED 4W 40W

FILAMENT נורת לד פחם לעמעום
11

1m
m

Ø45mm

 LED 4W 40W

13
6m

m

Ø35mm

 LED 4W 40Wנר טיפה

קלאסית פלוס

קלאסית

גלוב

מיני גלוב

אגס

טיוב

קפסולה

10
6m

m

Ø60mm

 LED 8W 60W

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוף4E272,000400270100נר טיפה E27 4W אור חם17123000
שקוף4E272,000400270100נר E27 4W אור חם17123001
שקוף4E272,000400270100כדור E27 4W אור חם17123003
שקוף4E272,000400270100קפסולה E27 4W אור חם17123007
שקוף8E272,00070027087ליבון קלאסית E27 8W אור חם17123002
שקוף8E272,00070027087טיוב E27 8W אור חם17123004
שקוף8E272,00070027087מיני גלוב E27 8W אור חם17123005
שקוף8E272,00070027087גלוב E27 8W אור חם17123006
שקוף8E272,00070027087אגס E27 8W אור חם17123008
שקוף8E272,00070027087ליבון קלאסית פלוס E27 8W אור חם17123009

)SWITCH,GEWISS( ניתנות לשימוש עם העמעמים הפופולריים בשוק

תואם ליבון 
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הנורות בעלות 

היעילות האורית 

 הגבוהה ביותר

150lm/W עד

 150LM/W T8 נורת פלורסנט לד

5Years 
Guarantee 50,000H G13GU4

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלבי7.3W 600mm7.3G133,000980160135 אור חם10022471
חלבי7.3W 600mm7.3G134,0001,100210150 אור ניטרלי10022470
חלבי15W 1200mm15G133,0002,160210144 אור חם10022473
חלבי14W 1200mm14G134,0002,100210150 אור ניטרלי10022340
חלבי22.5W 1500mm22.5G133,0003,240210144 אור חם10022475
חלבי20.6W 1500mm20.6G134,0003,100210150 אור ניטרלי10022477

הנורות מסופקת עם סטרטר קצר, ומתאימות לשימוש עם גופים בעלי משנק מכאני או אלקטרו-מגנטי 
בלבד וללא צורך בשינוי המבנה החשמלי של  גוף התאורה. ניתנות להתקנה גם בגופים אטומים

נורות פלורסנט לד מקצועיות מבית OSRAM העולמית. 
יעילות וחסכוניות בחשמל. בעלות אורך חיים ארוך במיוחד. 

מבנה פלסטי אנטי ונדלי, והזנה מצד אחד לשמירה 
על בטיחות המשתמש. הפתרון האולטימטיבי לחסכון 

באנרגיה, גם בגופי תאורה קיימים. לשימוש גם במקומות 
עם משטחי עבודה ארוכים במיוחד, כמו חניונים, תעשיה, 

מרלוגי"ם, אזורי מסחר ועוד

תואם פלורסנט 

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

150Lm
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הנורות החזקות 

 ביותר בשוק

3100Lm עד

 140LM/W T8 נורת פלורסנט לד

5Years 
Guarantee 50,000H G13GU4

100-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלבי9W 600mm9G133,0001,215120140 אור חם17181071
חלבי9W 600mm9G134,0001,242120140 אור ניטרלי17181072
חלבי9W 600mm9G135,0001,260120140 אור קר17181073
חלבי18W 1200mm18G133,0002,430120140 אור חם17181074
חלבי18W 1200mm18G134,0002,484120140 אור ניטרלי17181075
חלבי18W 1200mm18G135,0002,520120140 אור קר17181076
חלבי22W 1500mm22G133,0002,970120140 אור חם17181077
חלבי22W 1500mm22G134,0003,036120140 אור ניטרלי17181078
חלבי22W 1500mm22G135,0003,080120140 אור קר17181079

הנורות מסופקת עם סטרטר קצר, ומתאימות לשימוש עם גופים בעלי משנק מכאני או אלקטרו-מגנטי 
בלבד וללא צורך בשינוי המבנה החשמלי של  גוף התאורה. ניתנות להתקנה גם בגופים אטומים

נורות פלורסנט לד מקצועיות ואיכותיות, 
יעילות וחסכוניות בחשמל, בעלות אורך חיים 

ארוך במיוחד. הזנה מצד אחד, מתאימות 
למקומות הפועלים שעות רבות. מתאימות 

בעיקר לשימוש ביתי, משרדי, חניונים, 
לתעשיה, מרלו"גים, אזורי מסחר ועוד

תואם פלורסנט 

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

140Lm
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TEFLON GLASS T8 נורת פלורסנט לד

3Years 
Guarantee 30,000H G13GU4

180-260V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלבי9W 600mm9G133,000900160100 אור חם17181201
חלבי9W 600mm9G134,000900160100 אור ניטרלי17181203
חלבי9W 600mm9G136,000900160100 אור קר17181205
חלבי18W 1200mm18G133,0001,800160100 אור חם17181207
חלבי18W 1200mm18G134,0001,800160100 אור ניטרלי17181209
חלבי18W 1200mm18G136,0001,800160100 אור קר17181211
חלבי24W 1500mm24G133,0002,400160100 אור חם17181213
חלבי24W 1500mm24G134,0002,400160100 אור ניטרלי17181215
חלבי24W 1500mm24G136,0002,400160100 אור קר17181217
חלבי40W 2400mm40G136,0004,000160100 אור קר17181232

הנורות מסופקות עם סטרטר קצר, ומתאימות לשימוש עם גופים בעלי משנק מכאני או אלקטרו-מגנטי 
בלבד וללא צורך בשינוי המבנה החשמלי של  גוף התאורה. ניתנות להתקנה גם בגופים אטומים

נורות פלורסנט לד זכוכית בציפוי טפלון, 
עם הזנה בצד אחד. יעילות וחסכוניות 

בחשמל - 100LM/W. לשימוש עם 
גופי תאורה קיימים, ללא צורך בהכנה 
מוקדמת! מתאימות בעיקר לשימוש 

משרדי וביתי כמו גם לחניונים, 
לתעשיה, מרלו"גים ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם פלורסנט 
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SYLVANIA 

שם עולמי

SYLVANIA T8 נורת פלורסנט לד

1Year 
Guarantee 15,000H G13GU4

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלבי10W 600mm10G133,0001,000200100 אור חם17181300
חלבי10W 600mm10G134,0001,000200100 אור ניטרלי17181301
חלבי10W 600mm10G136,5001,000200100 אור קר17181302
חלבי18W 1200mm18G133,0001,800200100 אור חם17181303
חלבי18W 1200mm18G134,0001,800200100 אור ניטרלי17181304
חלבי18W 1200mm18G136,5001,800200100 אור קר17181305
חלבי24W 1500mm24G133,0002,400200100 אור חם17181306
חלבי24W 1500mm24G134,0002,400200100 אור ניטרלי17181307
חלבי24W 1500mm24G136,5002,400200100 אור קר17181308

הנורות מסופקות עם סטרטר קצר, ומתאימות לשימוש עם גופים בעלי משנק מכאני או אלקטרו-מגנטי 
בלבד וללא צורך בשינוי המבנה החשמלי של  גוף התאורה.ניתנות להתקנה גם בגופים אטומים

נורות פלורסנט לד זכוכית, מבית 
SYLVANIA העולמית. בעלות הזנה בצד 

אחד. יעילות וחסכוניות בחשמל- 
100LM/W. לשימוש עם גופי תאורה 
קיימים, ללא צורך בהכנה מוקדמת! 

מתאימות בעיקר לשימוש משרדי וביתי 
כמו גם לחניונים, לתעשיה, מרלו"גים 

ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם פלורסנט 
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SYLVANIA 

שם עולמי

SYLVANIA T8 2-SIDE נורת פלורסנט לד

1Year 
Guarantee 15,000H G13GU4

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלבי10W 600mm10G133,0001,000270100 אור חם17181320
חלבי10W 600mm10G134,0001,000270100 אור ניטרלי17181321
חלבי10W 600mm10G136,5001,000270100 אור קר17181322
חלבי18W 1200mm18G133,0001,800270100 אור חם17181323
חלבי18W 1200mm18G134,0001,800270100 אור ניטרלי17181324
חלבי18W 1200mm18G136,5001,800270100 אור קר17181325
חלבי24W 1500mm24G133,0002,400270100 אור חם17181326
חלבי24W 1500mm24G134,0002,400270100 אור ניטרלי17181327
חלבי24W 1500mm24G136,5002,400270100 אור קר17181328

מתאימות לשימוש עם גופים בעלי משנק מכאני או אלקטרו-מגנטי בלבד וללא צורך בשינוי המבנה 
החשמלי של גוף התאורה. ניתנת להתקנה גם בגופים אטומים

 SYLVANIA נורות פלורסנט לד זכוכית, מבית
העולמית, עם הזנה בשני צדדים לקלות 

בהתקנה. יעילות וחסכוניות בחשמל- 
100LM/W. ניתנות לשימוש עם גופי תאורה 

קיימים, ללא צורך בהכנה מוקדמת! 
מתאימות בעיקר לשימוש משרדי וביתי 

כמו גם לחניונים, לתעשיה, מרלו"גים ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם פלורסנט 
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TEFLON GLASS T5 נורת פלורסנט לד

3Years 
Guarantee 30,000H G5GU10

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלבי8W 600mm8G56,0008,000130100 אור קר17191002
חלבי16W 1200mm16G56,0001,600130100 אור קר17191005
חלבי20W 1500mm20G56,0002,000130100 אור קר17191008

בהחלפת נורה בגוף קיים - חובה לנתק את המשנק! ניתנות להתקנה בגופים אטומים

נורות פלורסנט לד זכוכית בכיסוי טפלון, 
עם הזנה בצד אחד. יעילות וחסכוניות 

בחשמל- 100LM/W. אידיאליות 
לשימוש משרדי וביתי, חניונים, תעשיה, 

מרלו"גים ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם פלורסנט 
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נורות מקצועיות 

וייחודיות לניסקו

LONG נורת דולוקס לד

3Years 
Guarantee 30,000H 2G11GU5.3

100-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלבי2G11 10W102G113,00080012080 אור חם17179307
חלבי2G11 10W102G114,00080012080 אור ניטרלי17179357
חלבי2G11 10W102G116,00080012080 אור קר17179317
חלבי2G11 15W152G113,0001,00012067 אור חם17179407
חלבי2G11 15W152G114,0001,00012067 אור ניטרלי17179457
חלבי2G11 15W152G116,0001,00012067 אור קר17179417
חלבי2G11 22W222G113,0001,80012082 אור חם17179707
חלבי2G11 22W222G114,0001,80012082 אור ניטרלי17179757
חלבי2G11 22W222G116,0001,80012082 אור קר17179717

יש להקפיד לא לנתק את המשנק הקיים בגוף התאורה

נורות דולוקס לד, מהוות תחליף לנורות 
פלורסנטיות מסורתיות. חסכון של 
כ 60% בצריכת החשמל. לשימוש 

בגופי תאורה מסורתיים, צמודי תקרה 
ושקועים

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

LED 10W = 24W
LED 15W = 36W 
LED 22W = 55W

תואם פלורסנט 
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GU10 נורת דקרוייקה לד

2Years 
Guarantee 30,000HE14 GU10

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>83

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוף4.2GU102,7002684064נורה לבנה GU10 4.2W אור חם 1711110440°
שקוף4.2GU105,0002814065נורה לבנה GU10 4.2W אור קר 1711111440°
שקוף4.2GU105,0002812565נורה אפורה GU10 4.2W אור קר 1711411225°
שקוף4.2GU105,0002816065נורה אפורה GU10 4.2W אור קר 1711411560°
שקוף6GU102,7003303055נורה לבנה GU10 6W אור חם 1711120230°
שקוף6GU102,7003306055נורה לבנה GU10 6W אור חם 1711120560°
שקוף6GU105,0003403057נורה לבנה GU10 6W אור קר 1711121230°
שקוף6GU105,0003406057נורה לבנה GU10 6W אור קר 1711121560°
שקוף6GU102,7003306055נורה אפורה GU10 6W אור חם 1711420560°
שקוף6GU105,0003406057נורה אפורה GU10 6W אור קר 1711421560°
שקוף7GU102,7004903670נורה לבנה GU10 7W אור חם 1711120136°
שקוף7GU105,0004903670נורה לבנה GU10 7W אור קר 1711120336°

נורות בעלות בסיס בחיבור ישיר להזנה 
ללא צורך בשנאי. מתאימות לשימוש 

ביתי, מסחרי, משרדים, חדרי הרצאות, 
נישות, מטבחים, מלונות ועוד

תואם הלוגן 

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי
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GU10 נורת דקרוייקה לד לעמעום

2Years 
Guarantee 30,000HE14 GU10

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>83 DIM

>

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוף4.2GU105,0002812565נורה אפורה GU10 4.2W אור קר 1721411225°
שקוף4.2GU105,0002814065נורה אפורה GU10 4.2W אור קר 1721411440°
שקוף4.2GU102,7002686064נורה אפורה GU10 4.2W אור חם 1721410560°
שקוף4.2GU105,0002816065נורה אפורה GU10 4.2W אור קר 1721411560°
שקוף6GU102,7003303055נורה לבנה GU10 6W אור חם 1721120230°
שקוף6GU105,0003403057נורה לבנה GU10 6W אור קר 1721121230°
שקוף6GU102,7003303055נורה אפורה GU10 6W אור חם 1721420230°
שקוף6GU105,0003403057נורה אפורה GU10 6W אור קר 1721421230°
שקוף7GU102,7005003672נורה לבנה GU10 7W אור חם 1721120136°

נורות לעמעום בעלות בסיס בחיבור 
ישיר להזנה ללא צורך בשנאי. 

מתאימות לשימוש ביתי, מסחרי, 
משרדים, חדרי הרצאות, נישות, 

מטבחים, מלונות ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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נורת דקרוייקה לד GU10 זווית הארה מתכווננת

3Years 
Guarantee 30,000HE14 GU10

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>83

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף 
אור 
)lm(

זווית הארה 
)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוף6GU102,70037020/40/6062נורה אפורה GU10 6W אור חם 1711420020-60°

נורה עם זווית הארה מתכווננת. מיועדת 
בעיקר לשימוש דקורטיבי ומקצועי בבתי 

מלון, מוזיאונים ועוד

גמישות בשימוש

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

20° 40° 60°

תואם הלוגן 
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GU5.3 12V נורת דקרוייקה לד

2Years 
Guarantee 30,000H 2G11G53 GU5.3

12V 
50-60Hz

CRI 
>83

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוף4.2GU5.32,7002684064נורה לבנה GU5.3 4.2W אור חם 1710110440°
שקוף4.2GU5.35,0002814067נורה לבנה GU5.3 4.2W אור קר 1710111440°
שקוף4.2GU5.32,7002686064נורה אפורה GU5.3 4.2W אור חם 1710410560°
שקוף6GU5.32,7003303055נורה לבנה GU5.3 6W אור חם 1710120230°
שקוף6GU5.32,7003306055נורה לבנה GU5.3 6W אור חם 1710120560°
שקוף6GU5.35,0003403057נורה לבנה GU5.3 6W אור קר 1710121230°
שקוף6GU5.35,0003406057נורה לבנה GU5.3 6W אור קר 1710121560°
שקוף7GU5.32,7004513865נורה לבנה GU5.3 7W אור חם 1718110638°
שקוף7GU5.35,0004513865נורה לבנה GU5.3 7W אור קר 1718110738°
שקוף7GU5.32,7004513865נורה אפורה GU5.3 7W אור חם 1718110438°
שקוף7GU5.35,0004513865נורה אפורה GU5.3 7W אור קר 1718110538°

נורות המתאימות למרבית השנאים 
האלקטרוניים בשוק ולכלל השנאים 

האלקטרומגנטיים. לשימוש ביתי 
ומסחרי, משרדים, חדרי הרצאות, 

נישות, מטבחים, מלונות ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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 PAR30 16W נורת לד

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוףE27 16W16E272,7001,1503872 אור חם 1718110238°
שקוףE27 16W16E275,0001,1503872 אור קר 1718110338°

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורות יעילות ואיכותיות, מהוות תחליף 
לנורת דקרוייקה או הלוגן. מיועדות 

לשימוש ביתי, משרדי ומסחרי

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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תואם הלוגן 
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זוית הארה 

ממוקדת

 G9 נורת לד מיני

2Years 
Guarantee 30,000H G5 G9 GU5.3

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוףG9 2.5W/220V2.5G92,70018018072 שקוף אור חם17177117

נורת לד עם בסיס לחיבור ישיר להזנה. 
קומפקטית, חסכונית ויעילה. אידיאלית 
לגופים צמודי קיר, גופי תאורה מעוצבים

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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הנורות החזקות 

ביותר בשוק!

 G9 נורת לד סיליקון

2Years 
Guarantee 30,000H G5 G9 GU5.3

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוףG9 5W/220V5G93,00022536045 אור חם17177108
שקוףG9 5W/220V5G96,50022536045 אור קר17177109
שקוףG9 6W/220V6G93,00032036054 אור חם17177110
שקוףG9 6W/220V6G96,50032036054 אור קר17177111
שקוףG9 10W/220V10G93,0001,000360100 אור חם17177120
שקוףG9 10W/220V10G96,5001,000360100 אור קר17177121

נורות לד עם בסיס לחיבור ישיר 
להזנה. קומפקטיות, חסכוניות ויעילות. 

אידיאליות לגופים צמודי קיר, גופי 
תאורה ונברשות מעוצבות

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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לשמירה על אורך 

חיי גוף התאורה

 G9  נורת לד סיליקון לעמעום

2Years 
Guarantee 30,000H G5 G9 GU5.3

220V 
50-60Hz

CRI 
>80 DIM

>

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוףG9 5W/220V5G93,000500360100 אור חם17177118
שקוףG9 5W/220V5G96,500500360100 אור קר17177119

נורות לד לעמעום עם בסיס לחיבור 
ישיר להזנה. קומפקטיות, חסכוניות 

ויעילות. משמשות להארת גופים צמודי 
קיר, גופי תאורה ונברשות מעוצבות

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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לשמירה על אורך 

חיי גוף התאורה

 G4 12V נורת לד

2Years 
Guarantee 30,000H G4 G53GU5.3

12V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביG4 2.5W/12V2.5G42,70020012080 אור חם17176008
שקוףG4 3W/12V3G43,00019536065 אור חם לנברשות17177116

מתאימות למרבית השנאים האלקטרוניים בשוק ולכל השנאים האלקטרו-מגנטיים

נורות לד המיועדות למתח נמוך. 
קומפקטיות, חסכוניות ויעילות. מיועדות 

לגופי תאורה מעוצבים, גופים בעלי 
רפלקטור ולנישות. לשימוש בבתי מלון, 

מוסדות ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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G5.3 12V נורת לד סיליקון

2Years 
Guarantee 30,000H

12V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוףG5.3 5W/12V5G5.33,00023036046 אור חם17177114
שקוףG5.3 5W/12V5G5.36,50023036046 אור קר17177115

מתאימות למרבית השנאים האלקטרוניים בשוק ולכל השנאים האלקטרו-מגנטיים

 נורות לד PIN סיליקון. נורות ייחודיות -
נורות קפסולה לד. מיועדות לגופי 

תאורה מעוצבים, גופים בעלי רפלקטור 
ולנישות. לשימוש בבתי מלון, מוסדות 

ועוד

 בהתאמה לתקן
G5.3פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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 GU4 MR11 12V נורת לד מיני

3Years 
Guarantee 30,000H G13E27 GU4

12V 
50-60Hz

CRI 
>83

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוףMR11 3W 12V3GU42,7002003067 אור חם17170002
שקוףMR11 3W 12V3GU45,0002003067 אור קר17170012

מתאימות למרבית השנאים האלקטרוניים בשוק ולכל השנאים האלקטרו-מגנטיים

נורות קומפקטיות במיוחד. מיועדות 
לגופי תאורה מעוצבים, גופים בעלי 

רפלקטור ולנישות. לשימוש בבתי מלון, 
מוסדות ועוד

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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  QR111 12V נורת לד

2Years 
Guarantee 30,000H G4 G53 GU5.3

12V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף 
)lm( אור

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוף10G532,7006203862נורה לבנה QR111 10W/12V אור חם 1718100438°
שקוף12G532,7007503863נורה לבנה QR111 12W/12V אור חם 1718100638°
שקוף15G532,7009203862נורה לבנה QR111 15W/12V אור חם 1716140338°

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית. מתאימות למרבית השנאים 
האלקטרוניים בשוק ולכל השנאים האלקטרו-מגנטיים

נורות מעוצבות לשימוש דקורטיבי. 
ניתנות להרכבה גם בפסי צבירה. 

מתאימות למגוון שנאים אלקטרוניים 
ואלקטרו-מגנטיים.  מיועדות לשימוש 

ביתי, מסחרי ומוסדי

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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  QR111 נורת לד

3Years 
Guarantee 30,000H G4 G53 GU5.3

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>83

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוף15G532,7008244555לבנה QR111 15W/230V אור חם 1716160445°
שקוף15G532,70082414055לבנה QR111 15W/230V אור חם 17161608140°
שקוף15G532,7008242455לבנה QR111 15W/230V אור חם 1716160924°
שקוף15G535,0008714558לבנה QR111 15W/230V אור קר 1716161445°
שקוף15G535,00087114058לבנה QR111 15W/230V אור קר 17161618140°
שקוף15G535,0008712458לבנה QR111 15W/230V אור קר 1716161924°
17900314QR111 כיסוי שחור לנורת לד
17900316QR111 כיסוי אפור לנורת לד

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורות מעוצבות לשימוש דקורטיבי. 
ניתנות להרכבה גם בפסי צבירה. כולל 

דרייבר חיבור 230V ישירות לקו. מיועדות 
לשימוש ביתי, מסחרי ומוסדי

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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 QR111 נורת לד לעמעום

3Years 
Guarantee 30,000H G4 G53 GU5.3

220-240V 
50-60Hz

CRI 
>83 DIM

>

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף 
 אור
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

שקוף15G532,70082414055נורה לבנה QR111 15W/230V אור חם 17261608140°
שקוף15G532,7008242455נורה לבנה QR111 15W/230V אור חם 1726160924°
שקוף15G535,00087114058נורה לבנה QR111 15W/230V אור קר 17261618140°
שקוף15G535,0008712458נורה לבנה QR111 15W/230V אור קר 1726161924°
17900314QR111 כיסוי שחור לנורת לד
17900316QR111 כיסוי אפור לנורת לד

בהתקנה בגופי תאורה אטומים, אורך חיי נורת לד מתקצר משמעותית

נורות מעוצבות לעמעום לשימוש 
דקורטיבי. ניתנות להרכבה גם בפסי 

צבירה. כולל דרייבר חיבור 230V ישירות 
לקו. מיועדות לשימוש ביתי, מסחרי 

ומוסדי

 בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי

תואם הלוגן 
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נורת לד מגנוליה

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE27 30W30E273,0002,950330100 אור חם17178630
חלביE27 30W30E274,0003,150330105 אור ניטרלי17178631
חלביE27 30W30E276,5003,250330109 אור קר17178632
חלביE40 60W60E403,0005,00033084 אור חם17178633
חלביE40 60W60E404,0005,40033090 אור ניטרלי17178634
חלביE40 60W60E406,5005,55033093 אור קר17178635

 .220-240V AC הנורה מיועדת להתקנה בגופים אטומים, בכל זווית אפשרית. עובדת ישירות לקו בלבד 
חובה לנתק ציוד הדלקה הקיים בגוף התאורה  

נורות לד מקצועיות להחלפת נורות 
פריקה. חסכוניות בחשמל, בעלות 

 .100LM/W יעילות אורית גבוהה עד
להתקנה בעמודי תאורת שבילים, 

רחובות ועוד
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נורת לד מגנוליה

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE27 30W30E273,0002,950330100 אור חם17178630
חלביE27 30W30E274,0003,150330105 אור ניטרלי17178631
חלביE27 30W30E276,5003,250330109 אור קר17178632
חלביE40 60W60E403,0005,00033084 אור חם17178633
חלביE40 60W60E404,0005,40033090 אור ניטרלי17178634
חלביE40 60W60E406,5005,55033093 אור קר17178635

 .220-240V AC הנורה מיועדת להתקנה בגופים אטומים, בכל זווית אפשרית. עובדת ישירות לקו בלבד 
חובה לנתק ציוד הדלקה הקיים בגוף התאורה  

נורות לד מקצועיות להחלפת נורות 
פריקה. חסכוניות בחשמל, בעלות 

 .100LM/W יעילות אורית גבוהה עד
להתקנה בעמודי תאורת שבילים, 

רחובות ועוד

תואם מטלהלייד 

E27/E40  בהתאמה לתקן
פוטוביולוגי
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רפלקטור מתנה !

נורת הצפה לד

2Years 
Guarantee 30,000H E27 GU4

 220-240V 
50-60Hz

CRI 
>80

הספק תיאור פריטמק"ט
)W(

גוון אור בסיס
)K(

שטף אור 
)lm(

זווית 
הארה 

)°(

יעילות 
אורית 
)Lm/W(

כיסוי 
אופטי

חלביE27 40W40E273,0004,000120100 אור חם17178610
חלביE27 40W40E274,0004,000120100 אור ניטרלי17178611
חלביE27 40W40E276,5004,000120100 אור קר17178612
חלביE27 60W60E273,0006,000120100 אור חם17178613
חלביE27 60W60E274,0006,000120100 אור ניטרלי17178614
חלביE27 60W60E276,5006,000120100 אור קר17178615
חלביE40 80W80E403,0008,000120100 אור חם17178616
חלביE40 80W80E404,0008,000120100 אור ניטרלי17178617
חלביE40 80W80E406,5008,000120100 אור קר17178618
חלביE40 100W100E403,00010,000120100 אור חם17178619
חלביE40 100W100E404,00010,000120100 אור ניטרלי17178620
חלביE40 100W100E406,50010,000120100 אור קר17178621
חלביE40 120W120E403,00012,000120100 אור חם17178622
חלביE40 120W120E404,00012,000120100 אור ניטרלי17178623
חלביE40 120W120E406,50012,000120100 אור קר17178624

בהחלפת הנורה- חובה לנתק את המשנק!

נורות לד מקצועיות בעלות יעילות 
 .100LM/W - אורית גבוהה במיוחד
ניתן להתקין בגופים קיימים עם או 

בלי הכיסוי. פתרון אידיאלי ואטרקטיבי 
להארת שטחים גדולים, חנויות, 

מחסנים, תעשייה ועוד. תחליף לנורות 
400W מטלהלייד עד

תואם מטלהלייד 

E27/E40
 בהתאמה לתקן

פוטוביולוגי
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נורת הצפה לד

תואם מטלהלייד 
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