
ט לורדן שמש לוכד ל ת ומנצל קו  קרני א
תר רבה ביעילות השמש ת מערכת מכל יו רי ל  סו
ת ר ח ת בארץ. המיוצרת א א  המבנה בגלל ז

ם המקורי חכ תו מ ה ה שלמישטחי ו ט  לורדן. של הקלי
ת במערכות רו ח  על השמש קרני נופלות א

שטח טה מי ק הקלי חל חלק והישר ה  מהן ניכר ו
ה ניפלט ר חז  בלוכד לאיבוד. והולך לחלל ב
ת זאת, לעומת לורדן, שמש דרו ם חו  אל הקרניי
ת רשת תוך  צלעות של צפופה ממדית תל

ת, ת הלוכדות אנכיו ם א  מוצא, ללא הקרניי
תן ומנצלות ת. ביעילות או מלי  מקסי

ת המערכת לב הוא השמש לוכד לרי סו  הקובע ה
ת ם א המים. חו

9לורדן שמש לוכד  כל על להרכבה הניתן ,1
ר פרי הוא שמש, דוד ק ח רי ותכנון מ  של מקו

 הקיבוצים במפעלי ומיוצר לורדן מהנדסי
ם. כפר מחניי אלד-  מערכת וכל שמש לוכד כל ס

חר עומדים לורדן של מרכזית א  ייצורם ל
ת קו ת בבדי ח כדי מדוקדקו טי הב  פעולה ל

ם בכל ויעילה תקינה קלי  אויר. מזג ובכל א
ה מהנדסי חבר ם ה תני  טכני ייעוץ נו

ת הרכב מרכזיות. מערכות ל

ם 97 לורדן שמש לוכד ס ר ש ונמכר מפו  בחמ
 שוודיה, שויצריה, בארה״ב, תבל. יבשות
 מעבדה מבחני נבחן והולנד צרפת
תר יעיל ונמצא  השמש קרני בניצול ביו

ם מו ביתי. לחי
 הישראלי התקן תו מוטבע 91 לוכד בכל

/ ת ערובה ג מעולה. לאיכו

ס מ
ביעילות, מנוצלות השמש קרני 111 לורד!
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