
תכנוני תאורה

LED מערכות תאורת
מתקדמות לתעשייה

איכות. אמינות. שירות.
50 שנות אור

50 שנים של ידע ונסיון טכני בתחום התאורה והרכיבים האלקטרוניים.

בקרה ואבטחת איכות
בדיקה והקפדה על כל נהלי האיכות הקפדניים.

תאורת LED לכל צרכי המפעל
פתרונות תאורה מגוונים לכל צרכי המפעל - אולמות ייצור, מחסנים, משרדים, 

חניונים, תאורה היקפית ועוד.

התאמה אישית של פתרונות התאורה המתאימים
שירותי ייעוץ ותכנון תאורה להתאמת גופי תאורה לצרכי הלקוח.

שיתוף פעולה עם חברות תאורה מובילות באירופה

בין השירותים שאנחנו מציעים

ייצור והרכבהייעוץ מקצועי
של גופי תאורה

ייעוץ בנושאהתקנה בשטח
תחזוקה מונעת

ביצוע סקר
תאורה

מתן אחריות
מורחבת למוצרים

פיתוח והנדסה
מתקדמים

ייעוץ בנוגע מענקי מדינה 
ואפשרויות מימון

מערך לוגיסטיקה
מודרני



  טלפון. 04-9035300

  פקס. 04-9035507

www.eltam-eh.co.il  :אתר החברה  
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מערכות תאורת LED מתקדמות לתעשייה
איכות. אמינות. שירות.

ELTAM EH-HBLELTAM SkyBay
גוף תאורת לד ליניארי להתקנות 
100W-200W גבוהות בהספקים

פעמון לד בעל נצילות אורית 
100W-240W גבוהה בהספקים

בעל חוזק מכני גבוה במיוחד. Low-Glare. לשימוש באולמות 
ייצור, מחסנים, אולמות ספורט ועוד. 

ניתן להזמין בגירסה מיוחדת לתעשיית המזון.

בעל רמת אטימות גבוהה ומבנה ייחודי לפיזור חום אופטימלי. 
לשימוש באולמות ייצור, מחסנים, אולמות ספורט ועוד.

ELTAM MagicLineELTAM EH-LIN WPC
גוף תאורת לד ליניארי מעוצב. 

אידיאלי למעברים צרים
ומידוף גבוה

גוף תאורת לד ליניארי להתקנות 
20W-65W נמוכות בהספקים

בעל נצילות אורית גבוהה וזמין במגוון אפשרויות אופטיקה. 
לשימוש באולמות ייצור, מחסנים, רציפי העמסה, חדרי תצוגה ועוד.

בעל פרופיל נמוך להארת אולמות ייצור, עמדות עבודה, חניונים 
תת-קרקעיים, מוסכים, חנויות ועוד. מתאים במיוחד לתעשיית 

המזון ולסביבות עבודה קשות.

ELTAM GRAND Panel Proכרמל
גוף תאורת לד לתאורת פנים 

בעל רמת סינוור נמוכה במיוחד 
UGR>19

גוף תאורת לד הרמטי אלומיניום 
40W להתקנות נמוכות בהספק

Flicker Free. זמין במגוון גדלים והספקים ומתאים להתקנה 
שקועה או צמודת תקרה. להקטנת סינוור והחזרי אור ממשטח 

העבודה במשרדים, חדרי בקרת איכות ועוד.

מורכב מסגסוגת אלומיניום לפיזור חום אופטימלי. מתאים 
להחלפת גופי פלורסנט להארת אולמות ייצור, עמדות עבודה, 

חניונים תת-קרקעיים, מוסכים ועוד.

VS Prime K Seriesמערכות תאורה ליניאריות
גוף תאורת לד שקוע תקרה 

לתאורת פנים תוצרת גרמניה
מגוון מערכות מודולאריות 

לתעשייה מתוצרת אירופאית

זמין במגוון דגמים והספקים ומתאים להחלפה בתשתית הקיימת. 
זמין בדגם Flicker Free ובדגם בעל אורך חיים של 100,000 

שעות. מתאים למשרדים, מסדרונות ועוד.

מערכת תאורה רציפה לגמישות מרבית בשילוב חיישנים, 
מערכות שליטה ובקרה, פסי צבירה, תאורת חירום ועוד. 
לאולמות ייצור, מחסנים, מרכזים לוגיסטיים, חנויות ועוד.

גופי תאורת רחוב וחוץתאורת הצפה – פרוז'קטורים
מגוון דגמי פרוז'קטורי 

לד מקצועיים בהספקים 
50W-1000W

מגוון רחב של גופי תאורה 
איכותיים לתאורת חוץ

בעלי מגוון אפשרות אופטיקה להולכת אור מדוייקת, ומבנה 
אלומיניום עמיד במיוחד. לשימוש ברחבות תפעוליות, חניות, 

תאורה היקפית ומגרשי ספורט.

מגוון גופי תאורה בעלי רמות אטימות וחוזק מכני גבוהות. גופי 
תאורה דקורטיביים ופונקציונאליים לשימוש בחניות, דרכי גישה, 

תאורה היקפית ועוד.
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