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  پيش گفتار

نور و گرماي خورشيد براي . نياز به ايجاد روشنايي مصنوعي يكي از خواسته هاي طبيعي بشر است

امروزه با پيشرفت تكنولوژي، بشر به ندرت به عنوان . تن و سالمتي ضروري و اساسي استخوب زيس

 ايجاد روشنايي مصنوعي از طرف ديگر. يك عامل بسيار مهم به جهان و محيط زندگي ماشكل مي دهد

هزينه ساز بوده و مصرف كننده انرژي مي باشد و به علت اهميت حياتي و محدود بودن منابع انرژي، 

حداكثر روشنايي را توليد كند و اين ر همواره سعي كرده است تا با استفاده از حداقل انرژي مصرفي، بش

توسعه روزافزون المپ هاي . امر باعث پيشرفت سريع در فن آوري ايجاد روشنايي مصنوعي شده است

وري بيشترين سهم را در پيشرفت فنا 1تخليه اي بخصوص انواع جديد المپ هاي فلورسنت فشرده

روشنايي داشته است و امروزه استفاده از آن به عنوان يك جايگزين اقتصادي مناسب به جاي المپ 

  .هاي رشته اي در سراسر جهان مطرح مي باشند

اين المپ ها عالوه بر ايجاد صرفه اقتصادي باال، سهوالت و راحتي استفاده در يك سيستم روشنايي را 

سنت در ابعاد آن ها با استفاده از فن آوري پيشرفته به شكل قابل المپ هاي فلور. نيز ميسر مي سازند

توجهي كوچك شده اين امكان را فراهم ساخته است كه به سادگي بتوان آن ها را جايگزين انواع ديگر 

اين المپ ها به علت دارا بودن ابعاد كوچك، المپ هاي فلورسنت . المپ هاي رشته اي معمولي كرد

بهره گيري از  با. مصرف شناخته مي شوند و در صنعت روشنايي با نام المپ كم دان فشرده نام گرفته

اين المپ ها در فن آوري ايجاد روشنايي مصنوعي، امكان عملكرد اقتصادي المپ هاي با طول عمر باال 

 امروزه در فن .و بهره نوري زياد به وسيله كنترل دقيق مشخصات اپتيكي در چراغ ها فراهم شده است

مصرف كم و توليد نور زياد، كيفيت نور توليدي نيز از اهميت  مصنوعي عالوه بر ي ايجاد روشناييآور

بااليي برخوردار است زيرا روشنايي مناسب عالوه بر ايجاد راحتي در ديد، بايد افزايش كارايي، ايمني و 

  .آسايش انسان را نيز فراهم سازد
                                                 
١- Compact Fluorescent Lamp(CFL) 



يروي برق، محدود شدن منابع سوخت فسيلي و آبي، افزايش افزايش هزينه هاي توليد و  انتقال، توزيع ن

جب شده است كه امروزه بهره وتدريجي دماي كره زمين و آلودگي هاي ناشي از سوخت نيروگاه ها م

در اين راستا سازمان . به عنوان يك ضرورت در تمام كشورها مطرح شود گيري از المپ هاي كم مصرف

 با ر كشور را با اجراي طرح توسعه استفاده از المپ هاي كم مصرفتوانير، بهينه سازي مصرف انرژي د

  :مندرج در ذيل دنبال مي نمايد اهداف

  
  كاهش مبلغ صورت حساب مصرف كنندگان - 1

 كاهش ميزان سرمايه گذاري جهت تامين تاسيسات توليد و توزيع برق - 2

 كاهش آلودگي محيط زيست حاصل از نيروگاه ها - 3

 سعي شده است تا مزاياي المپ كم مصرف الكترونيكي و شرايط استفاده در نوشتاري كه پيش رو داريد

در مبحث نخست مشخصات المپ هاي كم مصرف . از اين المپ ها براي خوانندگان محترم روشن شود

به طور مختصر شرح داده شده است و در قسمت دوم عوامل موثر در كاهش نور و طول عمر المپ هاي 

در بخش سوم نيز نكات مهم در انتخاب نوع المپ كم مصرف . گرفته استكم مصرف مورد بررسي قرار 

بدان اميد كه ضمن ترويج فرهنگ استفاده از اين المپ ها در آينده اي نزديك با . مشخص شده است

مناسب المپ هاي كم مصرف به جاي المپ هاي معمولي با بهره نوري پايين، گامي مثبت در جايگزيني 

  .رف انرژي و پيشبرد اقتصاد كشور برداشته شودجهت صرفه جويي در مص

  

  

  

  

  



   مشخصات انواع المپ هاي كم مصرف-1

   ميزان شار نوري-1- 1

       اندازه گيري ) lm(شار نوري ميزان نوري است كه از يك المپ منتشر مي شود و با واحد لومن 

 لومن و شارنوري يك 1200 وات، حدود 100ر نوري يك المپ رشته اي ابه عنوان مثال ش. مي گردد

يعني ميزان نوردهي يك المپ كم مصرف .  لومن مي باشد1200 وات نيز حدود 20مصرف  المپ كم

 )1شكل( وات برابر است 100 وات با يك المپ رشته اي 20

  

  
  

   ميزان نوردهي المپ هاي كم مصرف در مقايسه با المپ هاي رشته اي-1شكل 
  

 توان مصرفي-1- 2

 المپ كم مصرف به عنوان مثال يك. مپ كم مصرف از المپ رشته اي كمتر است توان مصرفي يك ال

يك % 20 وات داراي مصرف انرژي معادل 100وري معادل يك المپ رشته اي  وات ضمن ايجاد ن20



 100 وات است و اين موضوع بدين معنا است كه مصرف انرژي يك المپ رشته اي 100المپ رشته اي 

 )2شكل ( وات است 20پ كم مصرف وات معادل پنج عدد الم

 
 
  

  
   ميزان مصرف انرژي المپ كم مصرف در مقايسه يا المپ هاي رشته اي-2شكل 

  
   بهره نوري-1- 3

بهره نوري ) w(به توان مصرفي آن بر حسب وات ) lm(نسبت شار نوري يك المپ بر حسب لومن 

)lm/w (ن مشخصات المپ هاي مختلف بهره نوري يك مشخصه بسيار مهم در تعيي. ناميده مي شود

در يك . در يك المپ بيشتر باشد المپ كم مصرف تر است) lm/w(هر چقدر كه اين نسبت . است

 لومن بر وات مي باشد در 12از انرژي به نور تبديل مي شود اين نسبت % 5المپ رشته اي كه فقط 

ال بودن بهره نوري در انواع با.  لومن بر وات است60 وات، 20حالي كه بهره نوري يك المپ كم مصرف 

المپ هاي كم مصرف به معناي مصرف انرژي كمتر و به دنبال كاهش هزينه و همچنين توليد نور 

  ).3شكل (بيشتر مي باشد 



  
   بهره نوري المپ هاي كم مصرف در مقايسه با المپ هاي رشته اي-3شكل 

   عمر المپ- 4-1

طول عمر . مي اشد ميزان طول عمر مفيد آن ها استانواع المپ ها موثر عامل ديگري كه در كارايي 

 8يعني (  ساعت 8000 ساعت و در المپ هاي كم مصرف حدود 1000ي رشته اي حدود االمپ ه

عمر طوالني المپ و به دنبال آن تعويض كمتر، هزينه هاي تعمير و نگهداري را به . مي باشد) برابر

 خراب كمتر، باعث كاهش هزينه هاي بازيافتي نيز شدت مي كاهد و عالوه بر آن به تعداد المپ هاي

  ).4شكل (مي شود 

  
 

  رف در مقايسه با المپ هاي رشته اي طول عمر المپ هاي كم مص-4شكل 



   جايگزين آسان- 1- 5

 به بازار E14 و E27 وات با كالهك هاي 11 وات و 20المپ هاي كم مصرف الكترونيكي، در توان هاي 

 وات آن به سادگي و بدون نياز به تعميرات جايگزين المپ 20ليل نوع عرضه مي شوند، به همين د

با اين جايگزيني نه تنها .  وات مي شود60 وات آن جايگزين المپ شمعي 11 وات و نوع 100رشته اي 

در مصرف انرژي صرفه جويي مي گردد % 80از لحاظ ميزان روشنايي تغييري حاصل نمي شود بلكه 

  ).5شكل (

  
  گزيني آسان جاي-5شكل 

   نور يكنواخت و بدون لرزش-6-1

كه ) باالست ( در المپ هاي كم مصرف براي روشن شدن المپ معموالً از مدارهاي راه انداز الكترونيكي 

به . در قسمت پالستيكي المپ بين تيوب شيشه اي المپ و سرپيچ جا سازي شده است بهره مي جويند

يكي در فركانس باال نور توليدي المپ كم مصرف از كيفيت خاطر كاركرد مدارهاي راه انداز الكترون

بسيار بااليي نسبت به المپ هاي فلورسنت معمولي برخوردار بوده و تقريباً يكنواخت و بدون لرزش 

مي باشد به طوري كه عالوه بر راحتي ديد، باعث افزايش ) تقريباً معادل المپ رشته اي معمولي(

  .مي شودكارايي، ايمني و آسايش انسان 



   راه اندازي بدون چشمك زدن- 7-1

د شمك زدن راه اندازي و روشن مي كننمدارهاي راه انداز الكترونيكي، المپ را به طور وسيع و بدون چ

      و بدين ترتيب تاخير در روشن شدن المپ و چشمك زدن المپ در هنگام روشن شدن مشاهده

      كار) استارتر(ت هاي القايي به همراه راه انداز كه با باالسالمپ هاي فلورسنت معمولي . نمي شود

 در هنگام روشن شدن چندين بار چشمك زده و سپس روشن مي شوند اين اشكال در المپ ،مي كنند

به طوري كه زمان روشن شدن .  مرتفع گرديده است،هاي كم مصرف با بهره گيري از مدار الكترونيكي

  .يباً معادل المپ رشته اي معمولي است ثانيه بدون چشمك زدن و تقر4/0حدود 

  

   عدم ايجاد حرارت هاي مزاحم- 1- 8

در المپ هاي رشته اي كه . از ديگر مزاياي مهم المپ كم مصرف عدم افزايش دماي محيط مي باشد

توان ورودي به گرما تبديل مي شود، افزايش دماي محيط در هنگام استفاده نمودن تعداد زيادي % 95

اين مسئله باعث مصرف بيشتر انرژي الكتريكي جهت خنك نمودن .  محسوس و آشكار استاز آنها كامالً

م مصرف استفاده شود كدر حالي كه چنانچه در اين محيط به همان تعداد از المپ . محيط مي شود

كاهش مي يابد به علت توليد حرارت % 20ضمن اين كه مصرف انرژي بابت روشن شدن المپ ها به 

  ).6شكل (سط اين المپ ها هزينه هاي تهويه به شدت كاهش مي يابد بسيار كمتر تو

  
   ايجاد حرارت المپ هاي كم مصرف در مقايسه با المپ هاي رشته اي-6شكل 



   امكان انتخاب رنگ-1- 9

براساس ) آفتابي، مهتابي و رنگي (مصرف امكان انتخاب رنگ نور آن  از ديگر مشخصات مهم المپ كم

مشخصه المپ كم مصرف، امكان استفاده آن را براي اين .  كنندگان مي باشدكاربرد و نياز مصرف

براي مصارف خانگي نوع آفتابي و براي مصارف تجاري نوع مهتابي . روشنايي دكوراتيو فراهم كرده است

اين مزيت در حالي است كه امكان انتخاب رنگ مهتابي براي انواع المپ . اين المپ ها توصيه مي شود

  ).7شكل (وجود ندارد رشته اي 

  
   امكان انتخاب رنگ هاي متفاوت نور المپ هاي كم مصرف در مقايسه با المپ هاي رشته اي -7شكل 

   حذف اثر استربوسكوپي-10-1

هنگامي كه قطعات يك ماشين در حال گردش هستند عملكرد المپ هاي فلورسنت معمولي يا المپ 

اي ديد شود به طوري كه صفحات دوار از نظر بيننده ساكن هاي تخليه اي فشار باال مي تواند باعث خط

اين پديده اثر استربوسكوپي نام . به نظر برسند و همين خطاي ديد خطراتي را براي كاربر ايجاد مي كند

با استفاده از المپ هاي كم مصرف الكتورنيكي در فركانس باال كار مي كنند مي توان اين اثررا . دارد

بنابراين مشاهده مي شود با از بين . محيطي مطمئن و ايمن براي كاربر فراهم نمودو  كامالً حذف كرد

بردن اثر استوبوسكوپي، انواع المپ هاي كم مصرف الكترونيكي در اين خصوص نيز با انواع المپ هاي 

  .شته اي معمولي قابل مقايسه هستندر



   عوامل موثر در كاهش نور و طول عمر المپ هاي كم مصرف-2

   شرايط محيطي-2- 1

بهترين شرايط محيطي . مصرف از شرايط نصب و دماي محيط متاثر است  ميزان نور المپ كم- الف

    % 65 درجه سانتي گراد و ميزان رطوبت نسبي كمتر از 25براي كاربرد اين المپ ها درجه حرارت 

مالً بسته و بدون جريان به همين دليل توصيه مي شود از اين المپ ها در چراغ هاي با قاب كا. مي باشد

هوا استفاده نشود چون باال رفتن درجه حرارت داخلي چراغ به شدت بر ميزان نوردهي المپ و طول 

   )8شكل (عمر مفيد آن اثر مي گذارد 

  

  
  عدم استفاده در قاب بسته-8شكل 

  
نتي گراد و درجه سا+ 48به طور كلي استفاده از المپ كم مصرف در محيط هاي با درجه حرارت باالي 

   . درجه سانتي گراد توصيه نمي شود-10كمتر از 



داراي ...  اين المپ ها در مكان هايي با رطوبت زياد مانند گل فروشي، حمام، سونا، گل خانه و -ب

حفاظت شده ) يا بخار آب ( در برابر نفوذ آب  همچنين المپ كم مصرف. آسيب پذيري بيشتري هستند

   )9شكل ( يد در فضاي سرپوشيده و يا زير سقف مورد استفاده قرار گيرند اين المپ ها با. نمي باشد

  

  
   استفاده از المپ كم مصرف در فضاي سر پوشيده-9شكل 

  

   موقعيت نصب- 2- 2

بهترين . يكي ديگر از عوامل موثر در ميزان شار نوري المپ هاي كم مصرف موقعيت نصب آن هااست

در مواردي كه از .  درجه سانتي گراد مي باشد25ر دماي موقعيت المپ كم مصرف به صورت آويز د

مصرف به صورت افقي يا رو به باال استفاده مي شود شارنوري المپ نسبت به حالت استاندارد  المپ كم

   در زماني كه دماي محيط اطراف حدود صفر درجه سلسيوس). 10شكل (آويز تفاوت خواهد داشت 

ه المپ به صورت كالهك به سمت پايين نصب شده باشد، ايجاد مي باشد حداكثر شار نوري زماني ك

  .مي شود



  
   موقعيت نصب- 10شكل 

   شرايط كليد زني-2- 3

كليد زني . نكته مهم ديگر در طول عمر المپ هاي كم مصرف دفعات روشن و خاموش شدن آن است

هاي كم مصرف در به همين دليل استفاده از المپ . مي كاهد مصرف هاي سريع از طول عمر المپ كم

     توصيه... مكان هاي با دفعات روشن و خاموش شدن زياد مانند دستشويي، مدارات چشمك زن و 

  ).11شكل (نمي شود 

  
   آسيب پذيري از دفعات كليد زني زياد و پي در پي- 11شكل 



  )سرپيچ  ( 2 استاندارد بودن نگهدارنده المپ- 4-2

المپ كم . ي، وسايل جانبي آن بايد مرغوب و استاندارد باشدجهت استفاده مناسب از هر وسيله برق

مصرف براي جوابگويي به نيازهاي مطرح شده بايد از طريق نگهدارنده المپ يا سرپيچ سالم و مرغوب 

عدم . داراي نشان استاندارد ملي ايران يا انواع نشان هاي معتبر به شبكه برق سراسري متصل شود

وب باعث ايجاد حرارت اضافي در ناحيه اتصال شده و چون اين ناحيه به بدنه استفاده از سرپيچ هاي مرغ

پالستيكي المپ كه مدار راه انداز الكترونيكي المپ را در بردارد نزديك است، به شدت بر عملكرد و 

 ). 12شكل (طول عمر اين مدار تاثير گذاشته و باعث عدم كارايي المپ كم مصرف الكترونيكي مي شود 

  

  
   استفاده از نگهدارنده المپ با سرپيچ استاندارد- 12 شكل

  

   آسيب پذيري- 2- 5

جهت اتصال المپ به سرپيچ نبايد از قسمت شيشه اي المپ استفاده نمود بلكه بايد از بدنه پالستيكي 

تيوب شيشه اي المپ قادر به تحمل فشارهاي غير عادي كه . المپ گرفته و آن را در سرپيچ پيچاند

  ).13شكل ( حين نصب يا جابجايي به المپ وارد شود نمي باشد ممكن است در

                                                 
٢- Lamp holder 



  
   آسيب پذيري تيوب شيشه اي المپ- 13شكل 

   استفاده از مدارات الكترونيكي كم سو كننده معمولي-6-2

 استفاده از ديمر الكترونيكي معمولي جهت تنظيم شدت نور و كم سو سازي براي اين نوع المپ كم

با  مصرف ديمرهاي الكترونيكي خاصي وجود دارد كه براي المپ هاي كم. شدمصرف امكان پذير نمي با

اين . مصرف و ديگر مشخصات الكتريكي آن طراحي و ساخته شده اند توجه به فركانس كار المپ كم

مقدار حداكثر به مصرف % 5نوع ديمرهاي خاص امكان تنظيم نور خروجي را از مقدار حداكثر تا 

مصرف يكپارچه شده با باالست را به هيچ وجه نبايد با ديمرهاي  هاي كمالمپ . كنندگان مي دهد

  ).14شكل (معمولي استفاده نمود 

  
   عدم استفاده از ديمر- 14شكل 



  :در اين جا ذكر دو نكته مهم ديگر در مورد المپ هاي كم مصرف الكترونيكي ضروري است

دون قرمز، در برخي موارد ممكن است در  المپ هاي كم مصرف الكترونيكي به علت تابش امواج ما- الف

در صورت . خلل ايجاد كنند.... عملكرد صحيح دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون ها و ويدئوها و 

  .مشاهده چنين تداخلي، محل المپ كم مصرف و يا گيرنده را عوض كنيد

ر نوري نهايي خود  المپ كم مصرف الكترونيكي پس از روشن شدن مدتي طوالني مي كشد تا به شا-ب

برسد و بر خالف المپ هاي رشته اي كه پس از زدن كليد و روشن شدن المپ، بالفاصله به حداكثر 

 درجه سانتي گراد پس از 25نوردهي خود مي رسند در المپ هاي كم مصرف الكترونيكي و در محيط 

   ).15كل ش( دقيقه نور المپ به مقدار نهايي و حداكثر خود خواهد رسيد 4گذشت حدود 

  

  
   زمان رسيدن به شار نهايي يا حداكثر- 15شكل 

  
  
  
  
  
  



   انتخاب نوع المپ كم مصرف مورد نياز-3

مپ به دليل وجود تنوع بساير زياد در توليد انواع المپ هاي كم مصرف استفاده كنندگان از اين نوع ال

لت در انتخاب توجه به نكات جهت سهو.  اند نوع المپ مورد نياز بودهها همواره دچار مشكل در انتخاب

  .ذيل تا حدود قابل توجهي مي تواند مصرف كنندگان را در انتخاب خود مطمئن مي سازد

  

   توجه به ميزان شار نوري مورد نياز-1- 3

با توجه به جدول پيوست مشخص مي شود كه با در نظر گرفتن مقدار شار نوري مورد نياز در ستون 

محاسبه دقيق ( ب تعداد و نوع المپ كم مصرف مورد نياز اقدام نمود مربوطه مي توان نسبت به انتخا

      ميزان شار نوري مورد نياز در هر مكان براساس انجام محاسبات روشنايي توسط مهندسين انجام

  ).مي شود

   توجه به توان مورد نياز-2- 3

   اي داشته باشدمصرف را به جاي المپ رشته در صورتي كه مصرف كننده قصد جايگزيني المپ كم

 مي تواند با مراجعه به ستون توان المپ رشته اي معادل در جدول پيوست نسبت به مشخص نمودن

  . كم مصرف مورد نياز اقدام نمايدپنوع الم

  

  مورد نياز) مهتابي/ آفتابي ( توجه به دماي رنگ -3- 3

هر .  كم مصرف استتوجه به نوع رنگ المپ كم مصرف نيز از مهمترين مسائل انتخاب المپ هاي

به هر حال . مصرف كننده بايد با توجه به محل كاربري المپ، دماي رنگ مورد نياز خود را انتخاب كند

  بهترين انتخاب براي اماكن تجاري استفاده از دماي رنگ مهتابي و براي اماكن مسكوني رنگ آفتابي

  .مي باشد



   توجه به شكل ظاهري- 4- 3

ورد نياز براي مصرف كنندگان متر توان، ميزان شار نوري و دماي رنگ پس از مشخص نمودن سه پارام

 تنوع بسيار زياد در شكل ظاهري انتخاب المپ كم مصرف مورد نياز از اهميت دمعمولي به دليل وجو

بررسي هاي انجام شده بر روي انواع استانداردهاي بين المللي نشان مي دهد . خاصي برخوردار است

  :ج در ذيل باشدرظاهري مند ظر اين استانداردها مي تواند داراي يكي از سه شكلالمپ كم مصرف از ن

  

ندارد ملي و بين المللي داراي استا(  با تيوب المپ 3باالست القايي يا الكترونيكي يكپارچه شده -

  )مي باشد

قابل ) بدون كالهك(باالست القايي يا الكترونيكي تخت داراي ترمينال ورودي و خروجي  -

 )ندارد ملي و بين المللي مي باشدداراي استا( ه با تيوب المپ كم مصرف استفاد

ارد ملي و داراي استاند( باالست القايي يا الكترونيكي جدا شوند از تيوب المپ و داراي كالهك  -

 )بين المللي نمي باشند

  

ذيل استفاده از با توجه به استانداردهاي مربوطه و همچنين آزمون هاي انجام شده به داليل مندرج در 

جاي انواع المپ رشته اي در مقايسه با باالست  المپ كم مصرف يكپارچه شده با باالست الكترونيكي به

  4.الكترونيكي جدا شونده از تيوب المپ و داراي كالهك توصيه مي شود

  

   ايجاد هماهنگي كامل بين مشخصات فني تيوب المپ و قسمت الكترونيكي- الف

                                                 
٣- Self ballasted lamp 

. استفاده از باالست تخت در انواع چراغ ها، آباژورها و غيره مناسب است -٤  



راي كالهك با فرض امكان تعويض است الكترونيكي جدا شونده از تيوب المپ و د استفاده از باال-ب

زيرا طول عمر قطعات الكترونيكي به كار رفته در باالست با طول عمر . تيوب سوخته، غير منطقي است

  .تيوب المپ متناسب است و تعويض مجدد تيوب كارايي المپ را كاهش مي دهد

 تيوب المپ در هنگام خريد با باالست خريداري شده در صورتي عدم مطابقت كامل مشخصات فني -ج

  .كه با تيوب المپ يكپارچه نشده باشد

هاي معتبر تحت آزمون قرار گرفته اند عملكرد ت هاي جداشونده كه توسط آزمايشگا اكثر باالس-د

 شده، هيچ موفقيت آميز نداشته اند و نتيجه نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن عمر قطعات استفاده

را ندارد وهمچنين  كدام از باالست هاي جدا شونده تحت آزمون، عمر تضميني اظهار شده توسط سازنده

  .بعضي از باالست هاي جدا شدني باعث كاهش عمر تيوب المپ نيز مي شوند

هاي جدا شونده از تيوب المپ و داراي كالهك، مدارات كامل الكترونيكي ندارند و  بيشتر باالست -ه

  موضوع سبب كاهش عمر المپ و كم شدن تعداد كليد زني اين مپ رادر حالت سرد روشن مي كنندال

  .مي شود) سوئيچينگ( 

 تعداد زيادي از باالست هاي جدا شوند از تيوب المپ و داراي كالهك، كه توسط آزمايشگاه هاي -و

اب، موجب خرابي خود نيز دليل تالش مكرر جهت روشن كردن المپ هاي خر معتبر آزمون شده اند، به

  .مي شوند

 در مورد ابعاد ظاهري مي توان اظهار داشت كه تاكنون هيچ باالست جدا شوند از تيوب المپ و داراي -ز

بتواند نيازمندي هاي مورد نظر را از لحاظ اندازه و كيفيت فني به طور همزمان برآورد سازد،  كالهك كه

  .وجود ندارد

 هرگز مقرون به صرفه تر از سيستم يكپارچه ، كالهكداراي ي جدا شونده  در حال حاضر باالست ها-ح

  .المپ و باالست نيستند

  



  .بنابراين توصيه مي شود، المپ كم مصرف مورد نياز از انواع يكپارچه انتخاب شود

  
  ه كيفيت توجه ب-5- 3

انتخاب  ئل مربوط بهپس از در نظر گرفتن چهار ويژگي فوق توجه به كيفيت كاال يكي از مهم ترين مسا

اين نكته نيز قابل توجه است كه براي مصرف كنندگان امكان كنترل كيفيت و انجام . يك كاال است

بنابراين يك خريدار مي تواند با روش هاي مندرج در . كاال وجود ندارد بررسي هاي فني بر روي يك

  :ذيل نسبت به كيفيت كاالي خريداري شده اطمينان حاصل نمايد

  به اعتبار نام و نشان توليد كنندهتوجه  - 1

 وجود نشان هاي معتبر مربوط به موسسات و نهادهاي معتبر بر روي كاالي مورد نظر - 2

 توجه به اعتبار موسسه توزيع كننده كاال - 3

لذا با توجه به . مشكل تشخيص كيفيت انواع المپ همواره براي خريداران آن ها وجود داشته و دارد

 المپ هاي كم مصرف در صنعت روشنايي جهان و وجود برخي فوايد ناشي از استفاده از رشد و توسعه

مي تواند به دنبال داشته باشد در يك  صرفه جويي در مصرف انرژي كه استفاده از اين گونه المپ ها

اقدام مثبت در راستاي كنترل كيفيت اين نوع المپ ها، نسبت به تهيه وتوزيع انواع آن ها از طريق 

اين حركت به منظور صرفه جويي در . يت انتقال و توزيع نيروي برق ايران اقدام شده استسازمان مدير

مصرف انرژي و همچنين ايجاد اطمينان در مصرف كنندگان انواع المپ هاي كم مصرف صورت گرفته 

  .است

بنابراين توصيه مي شود به هنگام انتخاب المپ كم مصرف مورد نياز خود، به وجود نشان سازمان 

ديريت و انتقال نيروي برق ايران بر روي كاالي مورد نظر توجه نموده و جهت تهيه آن ها به شركت م

  .برق منطقه اي مراجعه شود هاي توزيع

 



  
  

درخصوص مزايا و كيفيت المپ هاي كم مصرفي كه توسط شركتهاي توزيع برق منطقه اي تهيه و 

اد اطمينان در كيفيت كاالي عرضه شده حائز توزيع مي شود ذكر نكات مندرج در ذيل به منظور ايج

  :اهميت است

 محافظت شده در برابر شوك هاي الكتريكي ناشي از نوسانات برقي در هنگام كليد زني 

 زنيزايش طول عمر المپ در برابر كليدداراي مدار الكترونيكي پيش گرمايش المپ به منظور اف 

 يري از ايجاد حريق هاي احتماليداراي بدنه مقاوم در برابر حرارت به منظور جلوگ 

  تحويل گيريد وانجام بازرسي و آزمون هاي دقيق كنترل كيفي در مراحل مختلف تولي 

 داراي دو سال ضمانت پس از توليد 

 . ريال كه از طريق شركت هاي توزيع برق عرضه مي شوند8000داراي يارانه اي معادل  

  

  



  نتيجه گيري و جمع بندي

اي رادر وات هاي مختلف با المپ هاي كم  ي توانند كليه المپ هاي رشتهمصرف كنندگان محترم م

در اين جايگزيني نه تنها از لحاظ ميزان روشنايي كاهشي صورت نمي گيرد بلكه . مصرف جايگزين كنند

ضمناًبه علت . ، صرفه جويي اقتصادي قابل توجهي حاصل مي شود%80با كاهش توان مصرفي به ميزان 

 و نگهداري سيستم رمفيد اين المپ ها نسبت به المپ هاي رشته اي، هزينه هاي تعميباال بودن عمر 

  .هاي روشنايي به ميزان قابل مالحظه اي كاهش مي يابد

اميد است تدوين اين مطالب گام موثري در جهت ايجاد شناخت و اطالع رساني به مشتركين محترم 

كم مصرف ضمن ايجاد صرفه جويي در مصرف انرژي در صورت استفاده از انواع المپ هاي  برق بوده كه

  .در رشد و شكوفايي صنعت برق كشور نيز سهيم خواهند شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  1پيوست شماره 
  

  
  انواع تيوب

  المپ كم مصرف و معادل المپ رشته اي آن ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  توان المپ كم مصرف  نوع تيوب المپ  رديف
)W(  

  شار نوري
)lm(  

شته اي توان المپ ر
  معادل

)W(  
  U 3  100  15تيوب المپ كم مصرف دو   1-1
  U  5  240  25تيوب المپ كم مصرف دو   2-1
  U  7  400  40تيوب المپ كم مصرف دو   3-1
  U  8  400  40تيوب المپ كم مصرف دو   4-1
  -  U  9  540تيوب المپ كم مصرف دو   5-1
  U  10  600  60تيوب المپ كم مصرف دو   6-1
  U  11  600  60 مصرف دو تيوب المپ كم  7-1
  U  12  600  60تيوب المپ كم مصرف دو   8-1
  U  13  900  75تيوب المپ كم مصرف دو   9-1
  U  15  900  75تيوب المپ كم مصرف دو   10-1
  U  18  1200  100تيوب المپ كم مصرف دو   11-1
  U  26  1800  75×2تيوب المپ كم مصرف دو   12-1
  U  9  500  40تيوب المپ كم مصرف سه   1-2
  U  11  500  40تيوب المپ كم مصرف سه   2-2
  U  13  900  75تيوب المپ كم مصرف سه   3-2
  -  U  15  800تيوب المپ كم مصرف سه   4-2
  U  16  900  75تيوب المپ كم مصرف سه   5-2
  U  18  1200  100تيوب المپ كم مصرف سه   6-2
  U  20  1200  100تيوب المپ كم مصرف سه   7-2
  U  21  1200  100تيوب المپ كم مصرف سه   8-2
  -  U  22  1400تيوب المپ كم مصرف سه   9-2
  U  23  1500  120تيوب المپ كم مصرف سه   10-2
  -  U  24  1400تيوب المپ كم مصرف سه   11-2
  U  26  1800  75×2تيوب المپ كم مصرف سه   12-2
  U  32  2400    150تيوب المپ كم مصرف سه   13-2



 
  


