وُر كامل برای شما َ محيط شما

آیا المپٍای کم مصرف جایگسیه مىاسبی برای المپٍای رشتً ای ٌستىد؟
المپٍای خُب رشتًای قذیمی در طال ٌای اخیز تً خاطز اتالف اوزژی مُرد وکٌُش قزار گزفتً اوذ .اما تخاطز پارامتز تظیار
رای تٍثُد وُر محیطی َ احظاص خُب تُدن مذ وظز قزار می گیزد.
خُب روذریىگ روگ  Ra = 100اَلیه اوتخاتی اطت کً ب
اتی کً خذمت تشرگی تً تشزیت
تا در وظز گزفته پارامتز روذریىگ روگ ضعیفتز  ، Ra= 80المپٍای کممصزف َ یا المپٍای مٍت
کزدياوذ ،تٍتزیه جایگشیه تزای فضاٌایی ٌظتىذ کً سمان طُالوی ویاس تً رَشىایی داروذ َ یا جاٌایی کً مصزف کم تز
روذریىگ روگ ارجحیت دارد ٌمچُن تاالر َرَدی ،راي پلً َ یا اوثارٌا.

تاميه کردن وُر محيط َ مصرف کم اورژی آیا امکان دارد؟
تا دارا تُدن پارامتز روذریىگ روگ  ، Ra = 100المپٍای ٌالُژن روگی تا کیفیت مشاتً المپٍای رشتً ای تاتش میکىىذ.
المپٍای ٌالُژن َ 12لت تا پُشش مادَن قزمش رَی حثاب ) (IRC technologyکً ٌمزاي تا تزاوض می تاشذ در قیاص تا
ب تُجً تً طُل عمز  4000طاعت ،ایه المپٍا طُل
المپٍای رشتً ای تجاری تیشتز اس  40درصذ مصزف اوزژی کمتزی داروذ .ا
عمزی معادل  4تزاتز المپٍای معمُلی داروذ .در وتیجً این المپٍا ایذي آل ٌظتىذ تزای میشٌای کىفزاوض َ یا دفاتز سیثا َ
حزفًای َ ادارات.

چً مُقع باید از المپٍای کم مصرف استفادي کرد؟
المپٍای کم مصزف ،تطُر تقزیثی  20درصذ المپٍای اطتاوذارد رشتً ای مصزف اوزژی َ  10تزاتز طُل عمز داروذ.
المپٍای کم مصزف پارامتز روذریىگ روگ  Ra = 80داروذ.
ایه المپٍا تزای فضاٌایی مىاطة ٌظتىذ کً ویاس تً رَشىایی تزای مذت طُالوی داروذ .اما وثایذ سمان سیادی در سیز ایه وُر
تً فعالیت پزداخت .ایه وُر تزای تاالرٌا ،راي پلً ٌا َ اوثارٌا مىاطة اطت.

آیا ٌ LEDا مصرف کم اورژی دارود؟ آیا با محيط وا سازگارود؟
ٌ LEDا وتیجً آسمایش ٌای فىاَری جذیذ َ اقتصادی تزیه مىثع رَشىایی می تاشىذ.
پزَژي ٌای رَشىایی تٍیىً َ پزاکىذگی وُر تظیار کم تاعث شذي اطت کً ٌم اکىُن مىثع رَشىایی تظیار قاتل تُجً تا
مصزف انرژی تظیار کم در دطتزص تاشذ.
ٌLEDا تظیار کُچکىذ َ می تُاوىذ در جاٌای مختلفی تجمع کىىذ؛ تزای جاٌایی کً چزاغ ٌای تجاری معمُل ،تظیار تش رگ
ٌظتىذ ،تطُر مثال در تخت خُاتٍا تً عىُان چزاغ مطالعً َ یا در کمذٌا َ صىذَقٌای کُچک تزای وشان دادن اشیاء درَن
آوٍا.
َان آوٍا را در طقف َ دیُار ٌا قزار داد.
ٌLEDای رنگی تزای تاثیز در مخاطة َ جلب تُجً تظیار ایذي آل ٌظتىذ َ میت
ٌLEDای طفیذ در طزاحیٌای جذیذ تُاوظتً اوذ تً پارامتز روذریىگ روگ  Ra = 80تزطىذ.
وُر  LEDتصُرت تظیار خاصی تزای مطالعً مىاطة می تاشىذ ٌLED .ا را تزای فضاٌای خاص َ تزای وُر ٌای فزیثىذي َ
جذاب اطتفادي می کىىذ َ ٌمچىیه اطتفادي تظیار مٍم آوٍا در جاٌایی اطت کً مصزف اوزژی تظیار حائش اٌمیت اطت.

