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מספיק-סגוריםבמבנים"3",מקדםעל

עוצמתשחושבהלאחריותר).נמוךמקדם
האורבעוצמתזהנתוןלחלקישהכלליתהאור
בכדיבמבנהשתותקןהספציפיתהמנורהשל

שטחאתשיכסוהנורותמספראתלמצוא
מידותבחשבוןלוקחתשהנוסחהכיוןהמבנה.

המרובעהשטחאתלהכפילישfootשלאורך

10.813.במקדםמ"ר)בערכיהנתון(הסככהשל

לחישוב:דוגמה

רוחב)(מ'ךרוא)(()50מ'75-סככהשטח1.
בריבוע.פוט=40549ר"מ()10.813=3750

FC.20-הפרהבגובההנדרשתהאורעוצמת2.

3.-אורהחזרמקדם3.

בלומן)(המבנהלכלהנדרשותהאוריחידות4.
=.2432940=3%20%40549

שתיבחרהמנורהאםהמנורות:מספרחישוב5.
250של(MH)גבוהבלחץהלוגןמסוגתהיה

המנורהשלבלומןהתאורהעוצמתואט,
האוריחידותחילוקכ-20,500.תהיה

שלהתאורהבעוצמתהמבנהלכלהנדרשות
הנדרשותהמנורותמספראתיניבמנורהכל

20,500/-הנ"להדוגמהלגבינתון.לשטח
המנורותמספרחישוב2432940=118.

המנורהלסוגבהתאםמבנהלשטח

לומןביחידותמנורהעוצמת
(MH)גבוהבלחץהלגגןגבוהבלחץנתרן

מנורותמס'יחידותמנזרזתמס'ת1דיתי
מבנהלשטחלומן/מנורהמבנהלשטחלומז/מנזרהואט

מ"ר3750מ"ר3750

40050,0004836,00067
25027,5008820,500118
15016,00015214,000174

הבאה:בטבלהמופיעולמאפייניה

אכילה,לשםלפרהמספיקותכתומותמנורות

לעיןנוחותפחותהןאךלאור,ותגובהשתיה

ולכן,האדםלעיןיותרנוחיהיהלבןאורהאדם.
לבן.אורהמפיצותמנורותהעדפתלשקוליש

סוגאתהואאףיכתיבהמנורותהתקנתגובה

ומעלהמ'4.8שלבגובההתקנההמנורה;

יותרחזקותמנורותשלהתקנהתאפשר

-יוצאוכפועלואט),MH400נורותלדוגמה(

רצוינתון.לשטחיותרקטןמנורותמספר

אטומיםמכסיםעםמנורותלהתקיןומומלץ

הצורךיתעוררזאת,אףעלאבק).ללחות,(

לעתמעתהמכסיםואתהמנורותאתלנקות

התקנהדרךלבחוןישלכן,מנורות.להחליףואף

אפשרותוגםהמנורהשלקלההורדהשתאפשר
בה.טיפולבעתהחשמלמזרםלניתוקה
שלהמרביתההשפעהאתלהשיגבכדי

בכלחושךשעותל-68ביןלספקישהתאורה
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