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הקיימותוהמגמותההתפתחויותשלבינייםסיכוםלערוךמעניין

הפנים.תאורתכתחוםכעת

סכנולוג׳ה

חסכוניתתאורה

והצלחתהשניםרכותעשרותהאנושותאתשירחההליכוןמנורת

שלההאורטמפרטורתאיכותעיקריות:סיכותמשלושנבעה

הנסוך.ומחירהבההשימושקלותלאדם(,ונעיםחם)אור

אנרגיהובזבזנית'זללנית"מהיותהנבעהעיקרינה

בהשמושקעתמהאנרגיה°59-09/0כ-יחסית,קצרחייהאורך

זו,עובדהלאור.הופכתהקטנההיתרהורקלחום,הופכת

האחרונים,העשוריםשנישלהק״מ10התפיעםביחד

כברהובילוהארץ,כדורבמשאביולחסוךלשמורשמבקשות

השימושאתלחלוטיןהאוסריםחוקיםלחקיקתמדינותבמספר

זה.מסוגבנורות

הליבוןנורתלמגרעותמסויםמענהנתנהההלוגןנורתהמצאת

אךיותר,גבוהההארההתקבלהאנרגיהכמותשבאותהבכך

חום.בצורתנפלטהממנה%09כ-עדיין

היירוקה'האלטרנטיבהלאחרונהעדהייתההפלורוסנטנורת

מהאנרגיה%08וכ-מאחרעצוםאנרגטיחסכו!עםהיחידה,

חום.בצורתמתבזבזתממנה%02ורקלאורהופכתהמושקעת

שעות000,8כ-)עדשלההארוךהחייםאורךאתלכךנוסיףאם

בחללילאהודותאלהנורותהפכומדועלהביןנוכלעבודה(

זאת,עםביממה.רבותפעילותלשעותמאורהדורשיםעבודה

בריא'׳לאמאורכסוגנתפסהפלורסטנורותשלהישןהדור

והןקרהצבעטמפרטורתבגללהןהריצוד,אפקטבגללהן

חדשדורפותחהאחרונותבשניםמלילות.שהןהכספיתבגלל

המגרעותלכלמשופרמענהנותןאשרנטרופלנורותשל

PLL.-1PL)דוגמתזהדורהמוקדמות.אלהשלהראשוניות

Nin (EL,T-5צבערתטמפרטבמיוחד,ארוךחייםאורךבעל

וכמובן,הריצודתופעתאתמצמצמיםאשרמשנקיםמשופרת,

מתקןבעלותהןאלהמנורותחלקאנרגיה.בצריכתחסכון

ליצירתאפשרותמשלבותואףרגילמנורהביתשלהברגה

באנרגיה,לחסכוןהגוברתהמודעותלצדאשרתכונותעמעום

ומסחרעבודהכחללירקלאשלהן,ומוגברהולךלשילובהובילו

הביתי.כמרחבגםאלאבעבר,כמו
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גםלמנותניתןהתאורהבתחוםהטכנולוגייםהחידושיםעל

°03/0כ-האורכות(,IRCבאנרגיההחסכוניותההלוגןנורותאת

Metal-nנורותאתוכןכפול,חייםאורךובטלותאנרגיהפחות

Htilideטובה.אורטמפרטורתוכעלותחסכוניותהןשגם

LED-n.הוא:התאורהכתחוםביותרוהנמרץהעכשוויהשחקן

LEDה-נורת LightEmittingDiodeבשנותכברהומצאה

הייתהלארביםעשוריםבמשךאבל20ה-המאהשל60ה-

)דוגמתסימוןכנוריותבעיקרושימשההרחבלקהלמוכרת

בצריכתהיההגדוליתרונהבטלוויזיה(.האדומההאורנקודת

כתאורהשימוטלהנמצאלאאכלשלה,האפסיתהחשמל

LED-nנוריתפותחההמאוחרות90ה-בשנותכחלל.כללית

גםפותחכךואחרולירוקה(לאדומה)שהצטרפההכחולה

LED-nהלבןWLEDהנוריותסראחבמהירההפכואלה

כפהמשולביםלאלמנטיםהבודדותהנוריותאוSMD)סרטי

עבודה,משטחימעלוהןכחללהןדקורטיבייםכעיקרהארה,

וכדי.ארונותכחדרי

nntyoKonטכנולוגייתמבוססותנורותכברקיימותכיום LED

הארתוהןלמשל(ההלוגן,תאורת)במקוםממוקדתתאורההן

אךשלהן,באנרגיהכחסכוןראשיתרבים:ויתרונותיהןחלל,

עשרותעלמדוברכיוםדמיוני־הכמעטהחייםכאורךגם

עכרשטרםולומרלסייגשכדאילמרותעבודה,שעותאלפי

החסרונותכיוםמוחלט.באופןאלההנחותלבדיקתזמןמספיק

cmתאורתשל LED-nעדייןמאודהגבוהמחירןכעיקר

צבעלמסירותהגיעשטרםאמנם()משופרתאורוטמפרטורת

כמוקדהםאלהתחומיםלאדם.כיותרהנוחהאופטימאלית

כיום.הטכנולוגיהפיתוח

ומרחבים,חלליםמחדשמגדירההיאבלבד:טכנולוגיבמישורנשארתאינהntcrcyמהפיכת

להתקיןהיהניחןשלאבמקומותויטונסתריםבמקומותושילוביםאורמשחקייצירתמאפשרת

פיזורבעלתר,יאLED-nשתאורתהעובדהדינאמית.אוסטטיתוצבעוניותלכן,קודםתאורה

המעצימותעדשותכעליתאורהבגופישימושנםהאחרונהבעתיצרהמעלות110שלאור

יותר.רחביםומיקודפיזורלוומעניקותהאוראת

ר,״במראהתאורהנוףוו
קי

1Tinש/לכ

Cirlottaבעיצובלד,בתאורת de Bevilacqua
iinu Paolo dell'elce-1האיסלקיתהתאורהחברת

1imp ■ir'rmu/tרה"תא

נעשר,אךמרכזיתאורהגוףהכוללמנוריםחדר

צמודיאושקועים,תאורהבגופינרחבשימושגםבו

המגדיריםמנווניםהארהמצביהכולליםתקרה,

ברלרעזיפניםועיצובאדריכלותואווירה,חלל

תאורה״־תומסאפשטיין.1yצילום:

בפרופילציחשימושנעשהבוביתימרחב

פסיליצירתגבס,באלמנטהמוטמעתמתקדמת

מינימאליסטיתאדריכליתשפההיוצריםתאורה

'ירוקה'תאורהמשולבתבפרופיליםומתוחכמת.

77M77"דור״ן.אפששיצילום:וחסכונית. 1nnp

ruiצבטלדפאלגיר! 0-00726500

״ר״גיננובאנרגיה.חיסכון10משתנהעוצמה

תאורה־ $1ST$5$1הרואתST$

$2ND$5$2הרואתND$מארירבאנרגיהחיסכון100עדניצולתלדנו

תאורה"ריגינטעבודה.שעות50000עדת״ם

מחליפותחזקותבעוצמותתאורה-ניצולחורו

חייםמאריךבאנרגיהPL00.התאורהגופיאת

תאורה"ריגינטעבודה.שעורו50000עד

חזותית,מבחינה״חוזיונאורהגוףשי'10

עיצוב:'ירוקה',תאורהשלאלמנטיםגםהמשלב

רזגור.אל

גוףבחלל.ונפחגודלשלהחדשותהמגמותאחת

ממדים,גדולמתכתיפרחבמראהעומד,תאורה

תאורה""קמתינחלל.פיסוליכאלמנט
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סולאריתתאורה

אנרגיהבצריכתחסכוןאחרהמתמידיםהחיפושיםכמסגרת

טכנולוגיתמבוססיכללבדרךתאורה,גופיכיוםמפותחים

LEDללאבלבד,השמשאנרגייתידיטללהיטעןהמסוגלים

חשמל.בצריכתצורך

wid'wבח״שנים

אבלחדשות,אינןתאורהשלבהקשרהח״שניםמערכות

זהתחוםעלשעוברתטכנולוגיתחדשנותשלהמגמהבמסגרת

ומשתפרות.הולכותהח״שניםמערכותגםהאחרונות,בשנים

כשילובכןגםחיישנים,מערכותשלשילובכיוסלמצואניתן

ובעקבותתנועהשלזיהוימאפשרותאשרבד״כ,LEDתאורת

נרחבשימושכיוםנעשהזהמסוגכתאורהתאורה.הפעלתכך

מרחביםהביתיבחללוגםבחניוניםתצוגה,בחלליכמוזיאונים,

מזוההכאשררקאלאקבוע,באופןלהאירםצורךאיןאשר

בשטח.תנועה

חכםמרחב

ומרחביםחלליםלתכנוןמוביליםהשוניםהטכנולוגייםהפיתוחים

התאורהכאשרטכנולוגית,מבחינהויותריותרמתוחכמים

שונותאבטחהתקשורתחשמל,בקרה,למערכותמתחברת

שלוכדיתחזוקהפיקוח,טיפול,שלכוללמערךהיוצרות

כולו.המרחב

אדריכליתטכניתתאורה

תאוצהצוברתכמגמהאותולצייןשניתןמשמעותישינויעוד

רקלאומוטמעת,ההולכתההבנההואהתאורהבתחום

גםאלאתאורה(,ויועצי)מתכנניםהמקצועיהקהלכקרב

מספרשלבתוספתמתמצהאיננהשתאורההלקוחות,כקרב

בנייה.ו/אושיפו\תהליךכסיוםדקורטיבייםתאורהגופי

מבוססיחלקםטעמיםמספרהואהמתגברתההכנהמקור

עיצוביות.חפיסותמבוססיוחלקםטכנולוגיה,

גםהאפשרויותאתהרחיבההגבסלוחותהתפתחותראשית,

אחלהעליםואףלהטמיעלהשקיע,ניתןכיוםהתאורה.בתחום

זועובדהובנוחות.בקלותהגבסאלמנטבתוךהתאורהגוף

מצריכהגםאךומינימאליסטית,נקייהעיצוביתשפהיוצרת

תאורהתוכניתוגיבושהפרוגראמה,בשלבעודמוקדםתכנון

החשמל(.לתכנית)בנוסףמסודרת

מעודכניםלהיותהרצוןהמהירה,הטכנולוגיתההתקדמותשנית,

העמיקובאנרגיה,חסכוניותסביבהליצירתוהשאיפההעתכל

מנתעלהתאורה,בתחוםמסודרמקצועיבליוויהצורךאת

הסופי.התוצרשלאופטימאליותלתוצאותלהגיע

שפההיאכיוםהמבוקשתהעיצוכיתוהשפהמאחרשלישית.

הגופיםנקי,ומראהישריםקוויםבעלתמינימאליסטית,עיצובית

ועבודהמסחרלחלליהמתאימים'טכניים'כגופיםשנתפסו

ביתית.בסביבהגםמקומםאתמוצאיםבלבד,

קובייה,בצורתתאורהגוף

(\wמדגם /Senses EYEV

urn n'l'm r\'D13ידיעל

Oliverהמעצב Haefeliוזכה

Redהעיצובבפרס Doiר,ג/ף

מגיביםאשרחיישניםמכיל

"לוציה"בחלל.לתנועה

החדשהמהקולקציהתאורהגוף

שלבשילובline').חברתשל

כקואקריליים,וחומריםזכוכית

תאורהמשולבועכשווי,מודרני

דורם""״איר'ירוקה'.

מקולקצייתתאורהגוף

ביתשלרכה'■ארכיטקטורה

Flos.מורכבהגוףהאיטלקי

שניתןעמידקל,חדשנימחומר

"קרנימגבס.באלמנטיםלשלב

חו׳ומל"ניסקומקבוצתתכלת

מסדרתלחניתמנורה

Evergreen'שלr-UM/P'/

Stefanoבעיצוב Traverso

Roberta Vitadello-1טיצונ

מסורותעםשמחכתבעכשווי

רהיטים""פנטהאוז״צור.

שעוצמתועומד,תאורהגוף

לאלמנטוהפיכתומגודלונובעת

niwnבחלל.וליסי ■nnp
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המלאכותית,התאורההמצאת

בסיסיאנושיצורךשמילאה

גםבמהירותכהופונקציונאלי,

קישוםיתתעשייהשלמחולללגורם

תחומיאתהמאתגרתואדריכלית

והטכנולוגיההעיצוב

פרטיותלגינותסולאר״םתאורהגופי

חולון.לוגיכנהאקדמיהמכוןתעט״תי,לעיצובהמחלקהבוגאי,אילהעיצוב;

הסיוםבפרויקטהציגהHITבחולוןכנולוגיבמכוןתעשייתילעיצובהמחלקהשלר״הבוגרתבוגאי.אילה

widtiסדרהפרטיותלגינותסולאר״םתאורהגופידרתשלה niynoDwהמשתלבמתקדמת,טכנולוגיהאחר

ניתןרבדגשגעה,תאורתשלפרויקטעלומדוברמאחרהעיצוב.כחשיבותממעיסואינואנרגחיסכוןעם

קיבועאובסביבהקבועשינוימצריכיםשאינםמחבריםעיצובדוגמתהאובייקטים,וניודהשימושלאינטואיטיכיות

משתנים.תאורהולצורכיכההחליםלשינוייםבהתאםבגינהקלניודלאפשרמנתעלנוספים,באמצעים

מזגלפגיעותחשוףלהיותהמסוגלהתאורהגוףיצירתהכתיבור,חו\לסביבתוהעיצובהתכנוןבנוסף,

UVוקרעתלחות,אויר,

כונאיהשתמשהאנרגיהכמקור

גמישים,סולאר״םבפאנלים

מספרמזהכשוקהנמצאים

סיליקוןמבוססיפאנליםשנים

משטחיםעיצובהמאפשרים

הדורהואהאורמקורקשתיים.

LEDתאורתשלהחדש HIGH

p900\u ,POWERהארהעוצמת

אופטיקהלשילובאופציהגבוהה,

צבע.טמפרטורתשלרחבוסווח

סדרתהיאהמרהיבההתוצאה

אינטגראליכמלקהנדמיםגוסים

ניתןאותםהגינה,צמחייתשל

באדמהלתקהענפים,עלללפף

השולחן.עללהניחאו
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עיצוב

גםכתמיד,חוברות,והתפיסח״םהטכנולוגייםהשינוייםאל

מחדשותעולמנו,אתהמעשירותותחתיות,עיצוביותשפות

מחודשות.אוחדשותפרשנויותלעתמעתלוומעניקותאותו

למנות:ניחןאלהשינוייםעל

רקלאתאורה,גופיעיצובלצורךמגוונתבחומריותשימוש

עיתונים,שייריסחף,עציגםאלאפרספקס,פלסטיק,מתכת,

מכופפים.עציםדפיאצות,

וכיןמוגזמתהעצמהאםביןגודלשלמשחקיםגודל/קו

יוצרים(,5.1ה־סנוריתמאפשרת)שאותהמוגזמתהקטנהאם

כחלל.ענייןומייצריםהגודלצירעלהנעיםתאורהגופי

חייבתאינההנקייההמינימאליסטית,השפהפינותעיגול

זושפהזווית.ישרירבועים/מלבנייםגופיםעםכהכרחלבוא

וכדי.גלילייםפינות,מעוגלעגולים,גופיםעםגםליישוםניתנת

גיאומטרייםגופיםעלמדוברעדייןהמעוגלתהצורהלמרות

רכותלהמעניקיםכמקבילאךהנקייה,החזותעלששומרים

מנוכר.ופחותמזמיןומראה

כיוםנוטיםעיצובוחברותמעצביםהמסורתעםהתכתבות

ת,התכתבתוךאךומתוחכמות,חדישותבטכנולוגיותלהשתמש

תאורהגופילמצואניתןכךעבר.למסורותקריצהאוהדהוד

שילובויטראג',זכוכיתעבודתגובלנים,קרושה,סריגתמשולבי

ועוד.קריסטלים

נוסףצעדנלקחהריבוע,אתלעגללנטייהבהמשךאמורפיות

ומוטמעיםשטוחיםאםביןאמורפיים,גופיםשללכיווןקדימה,

כחללפיסוליוממדענייןהיוצריםנפח,כעליאםוביןבמשטח

הישר.הקואתוישוברים'

במקומותתאורהלשלבכיוםמאפשרותהטכנולוגיותהיכולות

פריטכיוםאיןואכןזאת,לעשותהיהאפשריכלתיכהשעד

ת,כסאכורסאות,ארונות,משטחים,בתאורה'קושט'שטרם

ועוד.טלוויזיותאגרטלים,מיטות,ספסלים,

מבליהעכשוויתהתאורהעיצובתחוםאתלסכםאפשרותאץ

בתחומיםגםכמוזה,כתחוםעלמעצבישלהשילובאתלציין

יוצריםאלהסטאריםמגהשמוחהפנים.עיצובשלאחרים

היוקרה,נופךאתהתאורהלגופיומעניקיםותהודהענייןתמיד

בו.להתנאותרוציםשכולנווהישיק'התחכום

LEDתאורתבשילובמגבס,אלמנטיםבתוךההטמעהיכולות

התאורהגוף'העלמתישלחדשהשפהיצרוצבעונית,ו/אולבנה

צפויים,בלתיממקומות'נובעיזהאורכחומר.באורוהתרכזות

אורממפליויזואליותאפשרויותשלרחבהקשתויוצרסמויים

המסמניםקטניםתאורהכגופיעבורהקירות,אתהשוטפים

חללברחבילכאורהרנדומאליותאורבנביעותוכלה■דרך־

נוכחותובעלדרמטיכללבדרךהואהמתקבלהמראההפנים.

עוצמתית.ויזואלית

המאור,כתחוםזובתקופהעוברתממששלטכנולוגיתמהפיכה

כברהליכוןנורתשלסופהראשיתה.רקהנראה,ככלוזו,

למהשישכךכאן,כבריותרחסכוניותוחלופותמראשידוע

לחכות.

המשולבתבםטבחתקרההנמכת

שקועה,אדריכליתבתאורה

שפהויוצרתמראששתוכננה

כוללתהגופיםנקייה.חזותית

כוניות.ביצ!ע:וח'ירוקות'נורות

אדריכלית'תאורהקמחידורי

איריסתכנון:אדם.בניצילום-.

פניםואדריכלותעיצובשמיר

לסדרנוח,חסכוניתימוןתאורת

אוהפניםבחללליישוםאפשרית

ספוטמבוססתהתאורהבחוץ.

LED,עדחם,י\\ו,בצבטלכןשקוע

Ledart"עבודה.שעות000,05

1n/r' זכוכיתרצפתכחולי.3

LED,נורותבאמצעותמוארת

nnoonרשותודבאנרגיה

wokdמועטה.תחזוקה LED-n־!

1rej

$1ST$!1rej$1ST$

$2ND$!1rej$2ND$אדריכלית:התאורה.בצבע

בניתאורה:״עוץקונפינו.דור

טבת
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