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و  و بهره گيري از نور آفتاب به منظور سالمتي چشم، پوست  استفاده هرچه بيشتر از پنجره هاي بزرگ

  .شادابي به هنگام کار

ده اتاق هاي مسکوني و در غير اينصورت نصب پرده هاي نازک که داراي بافت فشر درکنار زدن پرده ها 

 .نيستند

 .پرهيز از بکار بردن المپ هاي معمولي )رشته اي( به خاطر مصرف زياد برق و تحميل هزينه هاي باال

با  باز نمودن تمام المپ هاي شمعي لوستر و چراغ هاي ديواري و جايگزين ساختن المپ هاي کم مصرف

 .توان کم و نور دهي زرد و آرامش بخش آنها

 .استفاده از المپ هاي فلورسنت با نور سفيد 

 .استفاده از چراغ مطالعه يا روميزي مجهز به المپ فلورسنت کم مصرف

 

 



 

 

اي است که با استفاده از هاي رشتهتر المپيافته و پيشرفته ها نوع توسعهاين المپ  :هاي هالوژنالمپ

آن نيز  تر شده و عمراي کوچكهاي رشتهها نسبت به المپابعاد اين المپ .لوژن پر شده استگازهاي ها

 .اي افزايش يافته استهاي رشتهبه حداقل دو برابر المپ

دهنده در پشت المپ توانسته نور را در هر يك انعکاس از آنجا که ابعاد اين المپ کوچك شده، نصب

است. از  اي بسيار مناسباست، بتاباند که براي مقاصد دکوراتيو و حرفه کنندهمصرف سمتي که مورد نياز

 شود، طيف رنگ پيوستهايجاد مي طرفي چون نور با استفاده از التهاب يك فلز که همان تنگستن است،

هاي هالوژني به بازار عرضه شده مپهاي جديد، الآوريفن شاخص نمود رنگ بااليي دارد. با استفاده از

 کند. باجويي ميدرصد در انرژي مصرفي صرفه 30هاي هالوژن قديمي حدود المپ که در مقايسه بااست 

 .شده است درصد شدت نور آن بيشتر و عمر آن نيز دو برابر 20در نظر گرفتن اين موضوع که 

يرمستقيم توسط ترانسفورماتور در با برق شهر و غ هاي هالوژن به دو صورت تغذيه مستقيمالمپ

 .استفاده استاي قابلمقاصد عمومي و حرفه ترتيب برايترس است که بهدس

ها کاربرد وسيعي در روشنايي دکوراتيو و که اين المپ در استفاده از المپ هالوژن بايد توجه کرد

فني  ها نکاتکارگيري اين المپها و برخي دفاتر اداري دارند. چنانچه در بههتل روشنايي منازل مسکوني،

معمولي خواهد بود. طول عمر  هاي التهابيها بيشتر از المپدر نظر گرفته شود، طول عمر اين المپ الزم

درصد ولتاژ اضافه باعث  5ولتاژ شبکه بستگي دارد و تنها  اي و هالوژن به ميزان زيادي بههاي رشتهالمپ

 نيکي براي تغذيهالکترو درصد کاهش يابد. چنانچه از ترانسفورماتورهاي 50المپ  شود که طول عمرمي

شود. مورد بعدي مي قيم استفاده شود، المپ نسبت به نوسانات شبکه ايزولههاي هالوژن غيرمستالمپ

اي است که حرارت شود و شکل المپ به گونهمي هاي هالوژن در اثر حرارت ايجاداين است که نور المپ

به درستي  ل شود، حال چنانچه اين حرارتتواند منتقآن نيز مي توليد شده توسط اين المپ به پشت

ها در ساختمان اي که در طراحي بسياري ازشود. نکتهنشود، باعث کاهش طول عمر آن مي تهويه و منتقل

 .شودنظر گرفته نمي

گيرند که فضاي پشت آنها هيچ راهي اي قرار ميها عموما داخل آرک يا سقف کاذب به گونهاين المپ

 .نداردبراي تبادل حرارت 



 

 

 پ به دليلگذرد. اين المهاي فلورسنت ميسال از توليد اولين المپ70نزديك به   :هاي فلورسنتالمپ

ويژه تامين روشنايي به ها برايترين المپداشتن بهره نوري باال و رنگ نور مناسب، يکي از اقتصادي

ها بايد از ادوات کمکي مثل پکردن اين قبيل الم روشنايي داخلي هستند. باتوجه به اينکه براي روشن

 نآاستارتر يا باالست الکترونيك استفاده شود. انتخاب المپ و ادوات جانبي  چك )باالست القايي( و

در تمامي اماکن  سال است که در داخل کشور 30ز اشود اين المپ بيش بسيار مهم است. يادآور مي

 .گيردخصوصي و عمومي مورد استفاده قرار مي

 


