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ARRAY



הטכנולוגיות המוכרות כיום

 SMD (Surface Mounted Devices)

 COB (Chips on Board)



120Lm/w–90–עוצמת הארה •

דורש קירור משמעותי–בעית חום רצינית •

חדה מאוד ומסנוורת–הארה כיוונית מאוד •

משתנה לאחר שעות עבודה רבות, לא טובה–איכות אור •

ירידה בעוצמת הארה בייחוד אם מערכת הקירור לא טובה מספיק•

עם קירור טוב ולדים טובים ניתן  , שעות30,000–אורך חיים •
שעות50,000להאריך תקופה זו עד 

SMD – תכונות



90-120Lm/w–עוצמת הארה •

דורש פתרון משמעותי–בעית חימום רצינית •

.אך עדיין מסנוור עקב מיקום על לוח קטן, רב כיווניות•

טובה –איכות אור •

SMDאור רך יותר ומסנוור פחות מה •

ירידה בעוצמת האור רצינית בייחוד אם מערכת הקירור חלשה•

שעות30,000–אור החיים •

COB -תכונות



??ומה חדש 

FORMULA 
ARRAY



Formula Array LEDsאז מה חדש ב 

מערך נורות מותקנות על משטח רחב בצורת מטריצה•

מטריציוני  -חיבורים טוריים ומקביליים •

אספקת מתח וזרם מבוזרת יחסית להבטחת עומס מתאים•

•Packaging technology

(במקום אלומיניום)משטח קרמי –מוליכות חום טוב , פשוט•

עוצמת הארה גבוהה•



בודדLEDמודול 

205 Lm/w<

עוצמת הארה 

130-150L/w יעילות הארה

מצוינת



טמפרטורת  

צומת נמוכה עם  

אורך חיים ארוך

מעלות  70טמפרטורת צומת נמוכה מ 

ללא מערכות קירור מורכבות

שעות100,000לאבטחת אורך חיים של 

שעות24בדיקה של 

38.8של . מראה טמפ

מעלות 

על גוף התאורה



מפיצה Formulaתאורת ה

, אור אחיד על פני השטח

ממוקד ומסנוורבמקום אור
אור יציב 

ואיכותי 



Formula Array LEDsDOTפריט Matrix LEDsCOB Array LEDs

50,000-100,00030,000-50,00030,000(שעות)אורך חיים 

130-15090-12090-120(Lm/w)עוצמת הארה 

לאורךירידה בעוצמה

זמן

משמעותיתמשמעותיתמעטה

אור אחיד במשטח  איכות אור

,  ללא סינוור, הארה

נעים לעין

לא , מסנוור, אור ממוקד

נעים לעין

,כיסוי חלק מהמשטח

סינוור בינוני

יחס המרה מול מיטל  

(וואט)ופלורסצנט 

1:31:21:2

מעלות> 80מעלות> 80מעלות< 40טמפרטורת מעטפת

טבלת השוואה בין פתרונות לד קיימים



עילית פתרונות  

התייעלות אנרגטית  

מ"בע

דוגמאות-מוצרים 



Formula Array LEDsדוגמא לפרויקט בשימוש ב 

ת "ג

וואט120

לאחר התקנה

בהיר ואחיד

לפני התקנה

כהה ולא נוח

וואט 400

HPS

לוקס מתחת לתאורה11.7

לוקס בין שני עמודים8.8

לוקס מתחת לתאורה70

לוקס בין שני עמודים24.8



:לאחר ביצוע סימולציה

החליפוFORMULAוואט 150גופים של 483

.וואט מיטל הייליד400גופים של 600

דוגמא לחישוב פרויקט לדוגמא



פרויקט בינלאומי לדוגמא

115: כמות גופים

וואט60: הספק

מטר9: רוחב רחוב

מטר8: גובה עמוד

וואט מיטל200גופים של 115: מחליף

רוסיה-פרויקט ב קאזאן 



פרויקט בינלאומי לדוגמא

:גופים מותקנים

.וואט40, וואט80

וואט200-וואט ו120מחליף גופי מיטל 

ב"ארה–פרוקיט בחניה בקליפורניה 



תודה על ההקשבה

מאיר קורן

054-7799480


