
 شركت المپ سازي نورافشان

 

 براي استفاده در ديود نورافشاننوعي از المپ هاي حالت جامد يا يك محصول ديود است كه از تكنولوژي LED المپ 
وسايل روشنايي مونتاژ شده ، استفاده مي شود. اين المپ ها كه در ابتدا بيشتر به عنوان يك چراغ قرمز رنگ در درون 

دستگاه هاي الكترونيكي كاربرد داشتند، با توجه به مصرف برق كم نسبت به ساير المپ ها، عمر بسيار باال و فناوري جديد 
 ساخت به رنگ هاي ديگر توانسته اند جاي خود را در صنعت روشنايي در دنيا باز كنند. 

 كارايي طول عمر و الكتريكي دارند كه چند برابر المپ هاي رشته اي هستند و از ديگر المپ هاي LEDالمپ هاي 
برخي و  لومن در هر وات ادعا شده 300فلورسنتقابل مالحظه كارآمدتر هستند. با برخي از تراشه ها قادر به انتشار بيش از 

 در دهه آينده بيش از دوازده برابر رشد LED ديگر پيش بيني مي شود كه بازار المپ هاي LEDاز توليد كنندگان 
 بوده است و ٪25، ميزان رشد ساليانه 2023 ميليارد دالر در سال 25 تا 2014 ميليارد دالر در آغاز سال 2داشته است. از 

 درصد از انرژي مورد نياز المپ رشته اي استفاده مي كنند.  10 ها تنها از حدود LED، 2016از سال 

LED مخفف كلمات Light emitting diode ديودهاي ساطع مي باشد معني ديود ساطع كننده نور  و به  است .
ها را از  LED ها به شمار مي آيند. خاصيتي كه   زير گروه نيمه هاديوكننده نور در واقع جزء خانواده ديودها هستند 

ها متمايز مي كند اين است كه با گذر جريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور ازآنها ساطع مي شود.    هادي ساير نيمه

كارشناسان معتقدند كه المپ هاي معمولي يا همان المپ هاي رشته اي يكي از مهمترين داليل افزايش مصرف انرژي و در 
نتيجه افزايش حجم توليد گازهاي گلخانه اي در جهان مي باشند؛ بنابراين بسياري از كشورها، برنامه چند ساله اي را براي 

جايگزيني مدل هاي ديگر المپ به جاي المپهاي رشته اي تدوين كرده اند تا شايد بتوانند در دراز مدت استفاده از المپهاي 
 و به تبع آن حرارت زمين را كاهش داده و كره زمين و ساكنانش را نجات دهند. به همين دليل استفاده از ته ايرش

المپهاي كم مصرف، فلورسنت و... مرسوم شد و برخي كشورها مردم را ملزم به استفاده از اين المپ ها كرده اند.  

  مي توان به موارد زير اشاره كرد: LEDاز مزاياي قابل توجه المپ 

  ساعت)50000 تا 25000 برابر نسبت به المپ هاي رشته ايي (25طول عمر باال در حدود  •
 صرفه جويي در مصرف انرژي  •
  %80كاهش هزينه برق تا  •
 )CO2كاهش دادن گازهاي گلخانه ايي و دي اكسيد كربن ( •
 )Infrared) و مادون قرمز (Ultravioletعدم توليد پرتوهاي فرابنفش ( •

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86


 بهره نوري باال  •
 استحكام و مقاومت باال در برابر ضربات  •
 عدم كاهش يكباره شار نوري •
 امكان تركيب رنگ ها و گستره وسيع نور •
 + سلسيوس85 تا -40قابليت استفاده در دماي  •
 قابليت كليدزني باال  •

 


