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  مازندران شركت توزيع نيروي برق

  )سهامي خاص(

  مشخصات انواع المپ ها
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اطالع از ميزان نور الزم و استاندارد ،  يكي از روش هاي بهينه سازي مصرف برق در بخش روشنايي

  .هزينه هاي ناشي از استفاده از انواع المپ ها مي باشد بهره نوري و ، ها  ميزان مصرف المپ

  :انواع المپ ها  

  شكل المپ  نوع المپ  دسته بندي المپ
  

  المپ هاي التهابي

  

  المپ رشته اي

  

  

  المپ رفلكتوري

  

  

  المپ هالوژن

  

  

المپ هاي تخليه در گاز 

(HD)  

  

  المپ گازي بخار سديمي

  

  

  

  المپ گازي بخار جيوه اي

  

  

  المپ فلورسنت

  

  المپ فلورسنت استاندارد

  )گرد ميله اي و ( 

  

  

  المپ فلورسنت فشرده

  )كم مصرف ( 

  



٣ 

  .را گويند راندمان موثر و مفيد انرژي در يك منبع توليد نور :  ) e( بهره نوري  ����

بهره نوري)    = لومن(شار روشنايي ) / وات(ژي الكتريكي انرا  

    : ...)رشته اي ،خياري ، مدادي و ( پر مصرف المپ ����

الكتريكي بسيار زيادي مصرف مـي كننـد ولـي بـه دليـل       اين المپ ها انرژي

از انرژي الكتريكـي جهـت   % ۱۰فقط استفاده ( اتالف انرژي و تبديل آن به گرما 

  .بازده آنها نسبت به مصرفشان بسيار پايين است)  توليد نور

انواع المپ هاي گازي نياز به جريان الكتريكي باال داشته و طول عمر خيلي كمتر نسـبت  

  .المپ هاي كم مصرف دارندبه 

از طرفي اين نوع از المپ ها نور را در تمامي جهات منتشر كرده و بدليل تنظيم نبودن 

الزم بذكر است بهره نوري المـپ هـاي رشـته اي    . نور تابشي تمركز نور كمتري دارند

 .لومن بر وات است ۲۲الي  ۸بين 

توليد بسيار زياد اشعه مشكل عمده اين المپ  .دنوع ديگر از المپهاي پر مصرف ، المپ هالوژن مي باشن

تقريباً در موارديكه نياز به نور با كيفيت باال و يا دقيق بـروي يـك   اين نوع المپ  .مي باشد ماوراء بنفش

فقط در مواردي كه نياز بـه پرتـو افشـاني و نـوردهي     لذا  . مورد استفاده قرار مي گيردموضوع مي باشد ، 

بهـره  المـپ هـالوژن داراي    .ع باشد ، استفاده از اين نوع المپ ارجح تر اسـت متراكم برروي يك موضو

  .المپ هاي هالوژن فقط كاربرد نمايشگاهي دارد. استلومن بر وات  ۲۵الي  ۱۳نوري بين 

 ايـن نـوع المـپ هـا      :)  ، المپ كم مصـرف  استاندارد ميله اي و گرد( المپ فلورسنت ����

را دارا مي باشند و همچنين طول عمـر آنهـا    و گازي پر مصرف التهابيبرابر المپ  ۵الي  ۳راندماني بين 

 ۱۸ميزان مصرف انرژي در المپ هاي كـم مصـرف تقريبـاً     برابر المپ التهابي مي باشد ۲۰الي  ۱۰بين 

  .درصد المپ هاي رشته اي است

مـپ هـاي   حرارت ايجاد شده در اطراف المپ كم مصرف بسيار كمتر از حرارت ايجاد شده در اطـراف ال 

  .رشته اي مي باشد كه خود مي تواند باعث كاهش ميزان سرمايش مورد نياز ساختمان باشد



۴ 

بهـره   .وات مـي باشـد   ۱۰۰وات معادل يك المـپ رشـته اي    ۱۸ميزان نور دهي يك المپ كم مصرف 

ي كه چندين برابر المپ هاي رشته اي م لومن بر وات است ۹۵برابر با  نتــفلورسوات  ۳۵نوري المپ 

  .باشد

  "  نسبت به المپ التهابي) المپ كم مصرف( المپ فلورسنت فشرده  مقايسه توان" 

  

  

  

  

   

  

  

 ۲۵۰۰ساعت در شبانه روز روشن باشد مي توان اين المپ را  ۴به مدت كم مصرف اگر المپ 

  .  استفاده كرد سال ۷روز و يا در حدود 

مپ هاي پر مصرف فقط مختص فصل استفاده از المپ هاي كم مصرف و جايگزيني آن با ال

  .تابستان نبوده و بايد در طول سال استمرار داشته باشد 

در طول  وات رشته اي استفاده شود ۱۰۰وات  به جاي يك المپ  ۱۸يك المپ كم مصرف  اگر

  .كيلووات ساعت خواهد شد ۸۲۰عمر المپ باعث كاهش مصرف به مقدار 



۵ 

 :مصرف  مزاياي زيست محيطي استفاده از المپ كم

آيا مي دانيد كه استفاده از المپ هاي كم مصرف عالوه بر صرف  :مشترك محترم  

گازهاي گلخانه اي كمتري در هنگام توليد برق در  مي گرددموجب  هزينه كمتر

  .نيروگاهها وارد هوا و در نتيجه آلودگي محيط زيست گردد

  

 با المپ بخار سديم  LEDمقايسه و تحليل المپ 

 LEDچراغ  چراغ با المپ بخار سديم ويژگي ها

 وات ۱۰۲ وات ۴۰۰ توان

 بدون خيرگي خيرگي زياد خيرگي

 كامال ايمن -     high voltageخطر برق گرفتگي   حفاظت الكتريكي 

 سال ۱۰خيلي طوالني بيش از  )سال۱(هزار ساعت۵كوتاه  طول عمر 

 صد در ۹۰زياد بيش از  )درصد۶۰كمتر از (كم  موثر بودن نور

 كامال واقعي واستاندارد غير واقعي درجه حرارت رنگ 

 بدون آلودگي خطرناك آلودگي نور 

 توليد گرما 

  خطرناك 

  )درجه سانتيگراد ۳۰۰بيشتر از (

  كم

 )درجه سانتيگراد ۶۰كمتر از (

 وات۳ وات۱۱ اتالف انرژي در ترانس



۶ 

  پ هاــواع المــخصات انــجدول مش

 نوع المپ

 وان المپ ت( توان المپ 

  ) با تلفات باالست

 )وات(

بهره 
نوري 
 المپ

lm/w 

ضريب 
 وضوح رنگ

 CRI 

  عمر المپ

 )ساعت(

 ١٠٠٠ ١٠٠ ٨ - ١٧ ١۵ - ١٠٠٠ رشته اي

 ٢٠٠٠ ١٠٠ ١٣ -٢۵  ٧۵ - ٢٠٠٠ ) پايه در يك انتها( تنگستن هالوژن 

 ٢٠٠٠ ١٠٠  ١۶ - ٢٣ ٢٠٠ - ٢٠٠٠ ) پايه در دو انتها (تنگستن هالوژن 

 ۵٠٠٠ ۶٧ - ٧٧ ٣١ - ۵٧ ٢٠ -  ۶۵)  ٣٢ – ٧٩(  ) با گاز آرگون( سنت فلور

 ۵٠٠٠ ۶٧ - ٧٧ ٣٨ - ۶۴ ١٨ -  ۵٨)  ٢٩ – ٧٠( ) با گاز كريپتون( فلورسنت 

 ١٠٠٠٠ ٨۵ - ٩۵ ٢۶ - ۶۴ ۵ - ٣۶ كم مصرف

 ٨٠٠٠ ٧٠  ۶٢ – ٧٢ ٧٠ - ٢۵٠)  ٨١ – ٢٧۶( )پايه در يك انتها ( متال هاليد 

 <١٢٠٠٠ ٢۵ - ۶٠ ۶٩ - ١٠٨ ٧٠ -  ١٠٠٠) ٨١ – ١٠۶٠( ربخار سديم پر فشا

  

وات با يك المپ كم  ۱۰۰در صورتي كه كليه مشتركين خانگي كشور نسبت به تعويض يك المپ التهابي 

  :وات اقدام نمايند ، در طول يك سال مزاياي اقتصادي زير را براي شبكه سراسري برق دارد  ۲۰مصرف 

  گاواتم ۱۳۷۶كاهش قدرت نصب شده تا  �

  )كيلووات  ۴ لحظه ايدر صورت مصرف ( مشترك جديد  ۳۴۴۰۰۰پذيرش حداقل  �

  ميليارد ريال ۳۱۰۰ميليون يورو و  ۵۳۳صرفه جويي در هزينه احداث نيروگاه به مقدار  �

بشكه نفت  هزار دالر به ازاي هر ۶۶۰شود كه معادل  بشكه نفت خام صرفه جويي مي ۱۱۰۰۰در هر شبانه روز  �

  .ميليون دالر سوخت كمتر مصرف مي شود ۲۴۱است و در سال معادل  دالري ۶۰خام 



٧ 

  :مشترك محترم 
  

با تعويض المپ هاي پر مصرف و جايگزيني آن با المپ هاي كم مصرف به اقتصاد خانواده خود 

  .نيز كمك مي نماييد
  

 در صورت. شكل زير قبض برق مصرفي در منزل يك مشترك را در يك دوره مشخص نشان مي دهد

وات با فرض  ۲۰وات موجود در اين منزل با المپ هاي كم مصرف  ۱۰۰تعويض المپ هاي رشته اي 

ثابت در نظر گرفتن مصارف ساير لوازم برقي در هر دو قبض ،  مي توان ضمن كاهش مصرف و كمك به 

  .صنعت برق نسبت به كاهش هزينه مبالغ پرداختي بابت قبوض برق نيز دست يافت

    

  

  

  

Kwh  ۱۱۱۶   ۳۷۵۰۰۰ ريال 

Kwh  ۸۲۸  ۱۷۸۰۰۰ ريال 



٨ 

  

  

 

  

  

  .ي ری بهتر از درمان است ومصرف درست بهتر از خاموشيشگيپ    

  . رشته ايک المپ يداشتن شش المپ کم مصرف بر روی لوستر مساوی است با    

  . افتيی نعمتی است که ارزشش را در خاموشی می توان يروشنا   

  . ميد دستانمان را به خاموش کردن المپ های اضافه عادت دهييايب   

باعث اختالل در ) ساعات اوليه شب ( استفاده زياد از وسايل برقي در ساعات اوج بار   

  .شبكه ، ايجاد خاموشي يا صدمه ديدن وسايل برقي مي شود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با صرفه جويي در مصرف برق هم به كاهش هزينه خانوار 

  .و هم به كاهش هزينه هاي ملي ياري رسانيم


