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سيستم هاي پخش روشنايي



مزاياي استفاده از المپهاي آم مصرف

:آاهش مصرف انرژي -١
اگر يك المپ آم مصرف با يك المپ رشته اي معمولي آه به  گ

همان ميزان نور توليد مي آند مقايسه شود ، مصرف انرژي 
المپ آم مصرف حدود يك پنجم المپ رشته اي مي برق
جدول زيرمقايسه مصرف انرژي المپهاي آم مصرف و  . باشد

ال ف ان ت خ ن ن(زان ف)ل ف ان توان مصرفي المپ  .رشته اي را نشان مي دهدت
)وات(معمولي 

مصرف)لومن(ميزان نور خروجي توان مصرفي
آفتابي)وات(المپ آم  مهتابي

۴٠ ۵٠٠ ۴۵٠ ٩
۶٠ ۶٠٠ ۵۵٠ ١١
٧۵ ٨٠٠ ٧۵٠ ١۵
١٠٠ ١٠٠٠ ٩٠٠ ١٨
١۵٠ ١۵٠٠ ١۴٠٠ ٢٣



مصرف آم المپهاي از استفاده )ادامه(مزاياي ر  م  ي  په ز ال ي   ي )(ز
:طول عمر زياد -

بار يك ازاي به و صحيح استفاده صورت در مصرف آم المپهاي عمر طول عمر المپهاي آم مصرف در صورت استفاده صحيح و به ازاي يك بار  طول
ساعت مي  ١٠٠٠٠تا  ٨٠٠٠ساعت استفاده، بين  ٣آليدزني در هر 

.برابر المپهاي رشته اي است ١٠تا  ٨باشد، آه اين ميزان 
:امكان انتخاب رنگ نور المپ -

سفيد  (المپهاي آم مصرف برخالف المپهاي رشته اي در رنگهاي متفاوت 
خنث د د ف نگ)گ د ان ت ا ش ند ش ضه عرضه مي شوند و شما مي توانيد رنگ ) گرم ، سفيد سرد ، خنثي 

.دلخواه نور خود را براي استفاده هاي مختلف انتخاب نماييد
مصرف)١(جدول آم المپهاي رنگي :طيف ول ر)(ج م  ي  په ي  :ي ر



مصرف آم المپهاي از استفاده )ادامه(مزاياي ر  م  ي  په ز ال ي   ي )(ز

رزش:نور بدون لرزش- ون ب ور
نور المپهاي آم مصرف به دليل استفاده از يك مدار الكترونيكي فرآانس 

باال آامًال يكنواخت بوده و تغييرات و چشمك زدن المپهاي مهتابي 
ا ن ا .معمولي را نداردل

:ايمني مناسب براي سالمتي انسان -
رده چهار به پرتوها تشعشع نظر از المپها الملل بين استانداردهاي طبق استانداردهاي بين المللي المپها از نظر تشعشع پرتوها به چهار رده طبق
.  المپهاي بي خطر، آم خطر، ميان خطر و پرخطر تقسيم بندي شده اند
المپهاي آم مصرف مطابق اين استانداردها در رده المپهاي بي خطر  

گ ا لق ا ا ا ا ط المپ بي خطر المپي است آه حضور انسان در فاصله  .قرار مي گيرد
ساعت يا خيره شدن مستقيم به آن به مدت  ٨متري از آن به مدت  ۵/٠
آند١۵ نمي ايجاد پوست و چشم سالمتي براي خطري هيچ .دقيقه ي  يج  م و پو  ي چ ي  ري بر يچ  . ي 



مصرف آم المپهاي از استفاده )ادامه(مزاياي ر  م  ي  په ز ال ي   ي )(ز

مختلف):٢(جدول• انواع براي مواجهه مجاز زمانهاي زمانهاي مجاز مواجهه براي انواع مختلف ):٢(جدول
المپ

المپ بي خطر المپ آم خطر المپ ميان خطر 
د ض ان ز داآث ت٨ ا ت٣ ا قه١۵ حداآثر زمان حضور در دق

متر ٠/۵فاصله آمتر از 
ساعت٨ ساعت ٣ دقيقه١۵

حداآثر زمان خيره شدن 
المپ به

دقيقه ١۵ دقيقه  ۵ ثانيه ١٠٠
به المپ



مصرف آم المپهاي کاربرد برای هايی رتوصيه م  ي  په ربر ال ی  يی بر ي  و

رنگ- نمود :شاخص نمود رنگ:شاخص
شاخص نمود رنگ شاخص بسيار مهمي براي آيفيت نور المپ 

باشد چگونهمي غيرشفاف مواد آه دهد مي نشان شاخص اين اين شاخص نشان مي دهد آه مواد غيرشفاف چگونه .مي باشد
هر چه . و به چه ميزان توسط منابع نوري نمايان مي شوند

باالتر المپ نور آيفيت باشد باالتر المپ رنگ نمود ر  شاخص پ ب ور  ي  ي ر ب  پ ب و ر  ص 
المپهاي  . بوده و نور المپ نمود بهتري به رنگ اجسام مي دهد

ي ١٠٠رشته اي داراي شاخص نمود رنگ بسيار باال و در حدود  ي
مي باشند، اما المپهاي آم مصرف نيز داراي شاخص نمود  

.مي باشند ٨٠رنگ عالي يا خيلي خوب و در حدود باالتر از 



مصرف آم المپهاي از استفاده )ادامه(مزاياي ر  م  ي  په ز ال ي   ي )(ز
شاخص نمود رنگ و آاربرد مناسب المپ): ٣( جدول 

وضعيت گروه CRI شاخص نمود رنگ آاربردهاي مناسب
عالی 1A 90‐100 یموزه ها، مكانهاي نمايش نقاشي، پارچه و و رچ پ ي يش ي ه وز

...

خيلی خوب 1B 80‐89 اتاقهاي مالقات، هتلها، رستورانها
خوب 2A 70‐79 مدارس اداري، وباماآن 2A 70 79 رس ري  ن 
مناسب 2B 60‐69 سالنهاي آارخانجات
ضعيف 3 40‐59 نورپردازي خارجي

ف ا 4 20 39 خا ا از ا بسيار ضعيفاز 4 20‐39 نورپردازي دريا، نورپردازيهاي خارجي



توصيه هايی برای کاربرد المپهاي آم مصرف 
ه ا )ادامه(ا

زساختمان المپهاي آم مصرف به گونه اي است آه آليدزني بيش از حد  يش ي ز ي ي و ر م ي په ن
بنابراين بهتر است از بكار بردن  . سبب آاهش طول عمر آن مي شود

المپهاي آم مصرف در اماآني آه تعدا د دفعات آليدزني، نسبت به 
شود خودداري است زياد آنجا در المپ بودن روشن زمان مثل(مقدار مثل (مقدار زمان روشن بودن المپ در آنجا زياد است خودداري شود 

) .  سرويسهاي بهداشتي و راه پله هاي مجهز به تايمر
يطول عمر نامي اعالم شده توسط شرآت سازنده به ازاي يك بار آليدزني  ي م ي

بديهي است نرخ  . ساعت آار اندازه گيري شده است  ٣در هر 
همچنين در  . آليدزني باالتر به طول عمر آوتاه تر منجر مي شود

از آمتر المپ به نياز عدم زمان آه است١۵مواردي بهتر است دقيقه دقيقه است بهتر است ١۵مواردي آه زمان عدم نياز به المپ آمتر از
المپ خاموش نگردد، زيرا آاهش طول عمر در اين گونه موارد 

.زيانبارتر از اتالف انرژي مصرفي المپ است



روشنايی های سيستم در انرژی مصرف سازی بهينه سازی مصرف انرژی در سيستم های روشنايی  بهينه

مهای مغناطيسی ، انرژی را مشابه مکانيزم اتالف  باالست• ی
وقتی که المپ  .انرژی در ترانسفورماتورها تلف می کنند

خاموش می شود، باالست انرژی مصرف نمی کند، ولی غالبًا  
صرفه منظور به المپها کاهش برنامه در که افتد می اتفاق می افتد که در برنامه کاهش المپها به منظور صرفه  اتفاق

جويی انرژی ، برخی المپ ها از مدار خارج شده و بقيه در  
از سوی ديگر باالست المپ های سوخته  . مدار باقی می مانند

اند اق دا د ًال ز ن ز ن نا ا د در اين . و يا نيم سوز نيز معموال در مدار باقی می ماند
وضعيت، وقتی مدار تغذيه می شود، اگرچه المپ ها خارج  
با . شده اند، ولی باالست ها همچنان انرژی را تلف می کنند ی چ ی

جدا کردن باالست ها می توان تلفـات انرژی ناشی از در مدار  
.بودن آنها را کاهش داد



مقايسه ميزان مصرف انرژی المپ های فلورسنت با باالست های 
ت متفاوتتفا

المپ باالست مصرف انرژی نسبت به حالت  
مبنا

استاندارد مغناطيسی استاندارد %١٠٠) حالت مبنا(

استاندارد باال راندمان مغناطيس استاندارد%٨٧ مغناطيسی راندمان باال ٨٧%

استاندارد الکترونيکی ٧٥%

راندمان باال مغناطيسی استاندارد ٩٠%

راندمان باال مغناطيسی راندمان باال ٨٠%

راندمان باال الکترونيکی ٦٨%

T8 يکپارچه الکترونيکی ٥٦%T8 رچ پ ی ي ي رو %



نحوه انتخاب المپ ها براي آاربردهاي مختلف



•، روشنايي هاي سيستم در سازي بهينه هاي روش اجراي با اجراي روش هاي بهينه سازي در سيستم هاي روشنايي ، با
بدون آنكه در تامين ميزان روشنايي الزم مشكلي توان  مي

داد آاهش امكان حد تا را انرژي مصرف ، گردد برايجاد بر  . ايجاد گردد ، مصرف انرژي را تا حد امكان آاهش داد
اين اساس و با توجه به نوع فعاليت واحدهاي صنعتي آه 
الزم روشنايي ميزان باشد، مي دقيق غير نوع از معموال از نوع غير دقيق مي باشد، ميزان روشنايي الزم  معموًال

 ٣٠٠تا  ٥٠در محل هاي مختلف داخل آارخانه عمومًا بين 
بايد آاري منطقه هر براي البته آه است شده برآورد لوآس برآورد شده است آه البته براي هر منطقه آاري بايد لوآس
.با توجه به نوع آار ، بصورت دقيق تري مشخص گردد



مختلف هاي مكان براي الزم روشنايي هاآارخانشدت ه ي   ن  ي  زم بر يي   ر رو

شدت روشنايي مكان

١٥٠٠-٣٠٠٠ ...تابلو سيستم هاي آنترلي و ابزار دقيق در اتاق آنترل و

٧٥٠-١٥٠٠ محل نقشه آشي و طراحي

٣٠٠-٧٥٠ اتاق آنترل

١٥٠-٣٠٠ اتاق برق و تاسيسات تهويه مطبوع

٧٥-١٥٠ راهروها ، راه پله ، سرويس هاي بهداشتي ، انبارها با آاربرد عمليات اجرايي

٣٠-٧٥ راه پله هاي اضطراري داخلي ، انبارهاو تاسيسات بيروني

١٠-٣٠ محوطه ها



استفاده از المپها، رفلكتورها و حبابهاي با راندمان باالتر

جداولبا• به عملكرديتوجه هاي انتخابوويژگي نحوه نحوه انتخاب وويژگي هاي عملكرديتوجه به جداولبا
مناسب ترين المپ از  المپها براي آاربردهاي مختلف، 

گردد مي انتخاب خاص آاربرد هر براي نوري بهره ديدگاه بهره نوري براي هر آاربرد خاص انتخاب مي گردد  ديدگاه
آه اين امر نهايتًا به صرفه جويي انرژي در سيستم 

منجر ياشودميروشنايي و روشنايي آيفيت آنكه بدون ، ، بدون آنكه آيفيت روشنايي و يا  شود ميروشنايي منجر
همچنين انتخاب . شدت روشنايي مورد نياز تنزل يابد

نوري هاي دهنده با)Reflector(انعكاس هاي حباب و و حباب هاي با ) Reflector(انعكاس دهنده هاي نوري
راندمان باالتر سبب آاهش مصرف انرژي در سيستم 

گردد مي .روشنايي ر ي  يي  .رو



ها ا ط ها ال ا اغ آ ز تميز آردن چراغها، المپ ها و سطوح ديوارهات

سببتميز• ديوارها سطوح و ها المپ چراغها، سطح آردن بب  يز ر  يو وح  پ  و  ه  ح چر ن  ر
افزايش شدت روشنايي گرديده و افزايش ضريب نگهداري را  

سه    حتي در محيط هاي خيلي تميز هم پس از. دارددنبال ه ب
ا ال ط ف آث ل ل ا اغ ا تفا ا سال استفاده از چراغ ها، به دليل آثيفي سطح المپ ها و  ال

درصد از روشنايي خروجي آاسته   ١٥انعكاس دهنده ها، تا 
شود درمي شديدتري تاثير آارگاهي هاي محيط در امر اين اين امر در محيط هاي آارگاهي تاثير شديدتري در  .مي شود

به اين منظور حباب . آاهش روشنايي خروجي خواهد داشت
چالمپ ها و سطوح انعكاس دهنده نور، هر چند ماه يك بار بايد  ح پ

فاصله زماني تميز آردن المپها بستگي به  . آامًال تميز گردند
.شرايط محيطي محل قرار گرفتن المپ ها دارد



آ ش تا از اف اط ط نگ ه ه توجه به رنگ محيط اطراف و باز تابش آنت

سطحاز• هستند، نور جاذب تيره رنگهاي آه آنجايي آنجايي آه رنگهاي تيره جاذب نور هستند، سطح از
روشنايي واقعي يك اتاق تحت تاثير رنگ و خصوصيات 

گيرد مي قرار آف و سقف ديوارها، سطح دربازتابش در . بازتابش سطح ديوارها، سقف و آف قرار مي گيرد
آارگاه هاي صنعتي اغلب با تميز آردن ديوارها يا رنگ  
را روشنايي شدت ميتوان تر روشن رنگهاي با آنها آردن آنها با رنگهاي روشن تر ميتوان شدت روشنايي را  آردن

در واقع استفاده از رنگ هاي روشن سبب  . بهبود بخشيد
آن نتيجه آه گردد مي روشنايي بهره ضريب افزايش ضريب بهره روشنايي مي گردد آه نتيجه آن  افزايش

 .باشد ميافزايش شدت روشنايي 



ا ال ش ا ز ش آاهش زمان روشن بودن المپ هاآا
بودنآاهش روشن زمان آاهش طريق از انرژي مصرف ن  ش ن بو ن رو ش ز ريق  ز  رژي  ر 

:المپ ها با اجراي موارد زير امكان پذير است
ضروري* غير مواقع در ها المپ آردن روريخاموش ير  ع  و ر  پ   ن  ر وش 
خاموش نمودن المپهاي نزديك به پنجره هايي آه به بيرون  * 

شوند مي باز وساختمان ي  ز  ن ب
خاموش نمودن المپ ها در مكان هاي خالي و غير  * 

روريضروري
نصب آليدهاي اتوماتيك و يا تايمر براي روشنايي فضاي * 

و ...بيروني ي و ...بيرو



با توجه به اينكه در مراآز صنعتي ، اپراتورها و بهره بردارها آمتر  •
ا ا ت ن ا ن اضاف ا اغ ن ش خا مبادرت به خاموش نمودن چراغهاي اضافي مي نمايند، بهترين راه براي ا
به  . خاموش آردن المپ هاي اضافي استفاده از آليدهاي اتوماتيك مي باشد

اين منظور مثًال مي توان از حسگرهاي نوري و يا از تايمرهاي ساعتي 
د ن تفاده خاصا اعات د آه د آ تنظ ط ان ت ا ها تا تايمرها را مي توان طوري تنظيم آرد آه در ساعات خاصي .استفاده نمود

.از شبانه روز چراغها را روشن يا خاموش آند
حس گرهاي نوري وسايلي حساس به نور هستند آه بنا به شدت نور  •

آنند ش خا شن ا اغها د زط ت ا با توزيع صحيح .طبيعي موجود چراغها را روشن و خاموش مي آنند
چراغها بر روي انشعابات و با استفاده از اين آنترل آننده ها، مي توان  

چراغها را بگونه اي تنظيم نمود آه مثًال در هنگام روز چراغهاي اطراف  
خارج هاي پنجره به نزديك شوند(و م باز بيرون به آه هاي و)پنجره و  ) پنجره هايي آه به بيرون باز مي شوند(و نزديك به پنجره هاي خارجي

.  تعدادي از خطوط روشنائي داخلي خاموش شده و هنگام شب روشن گردند
استفاده از تجهيزات فوق ، به نحو موثري خاموش شدن چراغهاي اضافي 

نمايد مي تضمين روز طول در .را ي ي  ين  ول روز  ر  .را 



ا اغ ن تفا ا ش آاهش ارتفاع نصب چراغهاآا
زاويههرچه• شود، بيشتر اتاق يك در چراغ نصب ارتفاع وي رچ و ز ر  ق بي ر ي  غ  ب چر ع  ر

فضايي آه در محل چراغ تشكيل مي گردد آوچكتر مي شود 
يو با توجه به منحني پخش نور چراغ، نور آمتري به طور   غ چ پ ي

لذا ارتفاع نصب چراغ با  . مستقيم به سطح آار مي رسد
بنابراين با آاهش ارتفاع  . ضريب بهره نسبت معكوس دارد

ا ش آا ا ا ال ا ت ا ت ا ازاغ از سوي . چراغها مي توان تعداد المپ ها را آاهش داد
ديگر آم آردن ارتفاع نصب چراغ ها به منظور افزايش 
روي بر نور شدن تر يكنواخت غير سبب بهره، ضريب بهره، سبب غير يكنواخت تر شدن نور بر روي ضريب

سطح آار شده و لذا ارتفاع چراغ ها بايد تا حدي آاهش 
نگردد يكنواخت غير آار سطح روي بر نور آه .يابد ر وا  ير ي ر  ح  ور بر روي  ب   .ي



اخ كن غ شنا از تفا استفاده از روشنايي غير يكنواختا
روشناييمحيط• سطح يك به نياز آه دارند وجود خاصي هاي يي  ي ح رو ز ب ي  ي ر   ي وجو  ي 

يكنواخت در سرتاسر سالن و يا اتاق دارند، مانند برخي دفاتر  
آه در آنها از سطح گسترده اي بطور همزمان استفاده مي  

غگ شنا تا گ ا ا ا ا اما در بسياري موارد ديگر ، تامين روشنايي غير  .گردد
در اينگونه موارد چراغهاي سقف  . يكنواخت نيز مناسب است

و ميزها روي را زيادي روشنايي آه بگيرند قرار طوري بايد طوري قرار بگيرند آه روشنايي زيادي را روي ميزها و بايد
سطوح آاري ايجاد آنند و بطور محسوس ، نور آمتري را  
يبراي محل هاي عبور و قسمت هاي بايگاني و غيره تامين  ي ي ي

در موارد زيادي مي توان اين عمل را با جابجايي تنها . نمايند
.تعداد آمي از چراغها از محل هاي مشخصي از اتاق انجام داد



روشنايي شدت سطح نمودن ييبهينه ح  رو ن  و بهي 

درآاهش• روشنايي شدت آه هايي مكان روشنايي شدت شدت روشنايي مكان هايي آه شدت روشنايي در آاهش
آنها بيش از مقادير الزم تعيين شده مي باشد، سبب آاهش 

گردد مي روشنايي سيستم در انرژي .مصرف انرژي در سيستم روشنايي مي گرددمصرف



مناسبتر چراغهاي با چراغها رتعويض ب ي  ه ه ب چر ويض چر

گرفت،راه• بكار موارد برخي در توان مي آه ديگري حل ر  ر ر  ر ب و ي  ر بر ن  و ي  ري   ي ل 
تعويض نوع چراغ ، نورافكن و منعكس آننده ها به شكلي 
است آه بتوان آنترل دقيق تري بر روي روشنايي داشت و  

ن آ ت ا ال آ ا ا ا تن ا ن ا .  پرتوهاي نور را تنها در جاهايي آه الزم است متمرآز نمودت
بدين ترتيب ، با افزايش راندمان عملكرد، مي توان تعداد  
اي مالحظه قابل بطور را ها المپ مصرفي توان با چراغها با توان مصرفي المپ ها را بطور قابل مالحظه اي  چراغها

اين مسئله به همين اندازه براي روشنايي محيط  . آاهش داد
براي مثال ، مي توان از چراغي  .هاي بيرون نيز صادق است ق يي چ ي ي

استفاده آرد آه پرتوهاي نور را در امتداد سطح به گونه اي  
.بتاباند آه فقط آن ناحيه روشن شود



روشنايي هاي سيستم در انرژي مصرف سازي ييبهينه ي رو م  ي ر  رژي  ر  زي  بهي 

در• مناسب و آافي روشنايي تامين ، ها فعاليت آليه در آليه فعاليت ها ، تامين روشنايي آافي و مناسب در در
فضاي آار براي جلوگيري از بروز خستگي و آسيب ديدگي  

باشد مي اوليه ضروريات از آارآنان روشناييچشم وجود وجود روشنايي . چشم آارآنان از ضروريات اوليه مي باشد
آافي بخصوص در مراآز صنعتي ، آارگاه ها از حساسيت  

است برخوردار بروزبااليي احتمال مذآور هاي محل در در محل هاي مذآور احتمال بروز .بااليي برخوردار است
آافي و صحيح افزايش يافته و از  خطرات ناشي از عدم ديد

مناطق اين در آافي نور شدت با روشنايي تامين رو اين رو تامين روشنايي با شدت نور آافي در اين مناطق اين
.اجتناب ناپذير است
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مبا افزايش ميزان روشنايي مصنوعي در محيط مصرف انرژي سيستم   ي رژي ر ي ر ي و يي رو ن يز يش ز
روشنايي نيز افزايش خواهد يافت آه اين امر منجر به افزايش هزينه  

بنابراين بايد سيستم هاي روشنايي بگونه اي  . گردد انرژي مصرفي مي
بر عالوه آه گردند شرايططراح ايجاد و نيازها تمام نمودن برآورده برآورده نمودن تمام نيازها و ايجاد شرايط طراحي گردند آه عالوه بر

.متناسب با نوع آار و فعاليت به لحاظ اقتصادي نيز بهبنه باشند
:هاي بهينه روشنايي در برگيرنده پارامترهاي زير مي باشند سيستم يم ي پ ي ي

شدت روشنايي مناسب و توزيع بهينه آن* 
عاري بودن منبع روشنايي از چشمك زدن و درخشندگي بيش از حد* 
راندمان باال*

28



د اش موفق باشيدفق


