
 شركت المپ سازي نورافشان

 

) كه به اصطالح المپ كم مصرف نيز ناميده مي شود در اواخر Compact Fluorescent Lightالمپ فلورسنت فشرده (

) اختراع شد كه از آن براي استوديوهاي عكاسي Peter Cooper Hewitt ميالدي توسط پيتر كوپر هيويت (1890سال 

 و مصارف صنعتي استفاده مي كردند. 

 .Edward E توسط ادوارد همر (1976 شكل طراحي شده و سپس در سال Uالمپ ابداعي در ابتدا به صورت 

Hammer) كه از مهندسان شركت جنرال الكتريك (General Electric بوده آن را به صورت مارپيچ تغيير شكل داد (

و از آن زمان به بعد المپ هاي كم مصرف را اغلب به اين شكل مي شناسيم.امروزه المپ هاي كم مصرف در اشكال 

 متفاوتي مانند نيم پيچ، تمام پيچ، اتحاد، لوله اي و... وجود دارند كه از آنها براي مصارف مختلف استفاده مي شود. 

شركت نورافشان بعنوان يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان انواع المپ در ايران اقدام به توليد اين گونه المپ ها با كيفيت 

 بسيار باال نموده است.ساختار المپ هاي كم مصرف اين شركت از دو بخش اصلي تشكيل شده اند: 

 ) Electronic Ballastباالست الكترونيكي ( -1

 حباب پر شده از گاز  -2

باالست الكترونيكي مداري طراحي شده براي راه اندازي و كنترل شدت جريان ورودي به درون حباب المپ كم مصرف مي 

باشد كه در ابتدا ولتاژ ورودي را براي يونيزه كردن گاز درون المپ افزايش داده وسپس با انتقال جريان برق به درون حباب 

المپ باعث  تحريك جيوه موجود در گاز آرگون شده و مقاومت اهمي حاصله از اين يونيزاسيون را كاهش داده و در اين 

لحظه باالست مورد نظر ، ميزان شدت جريان عبوري در المپ را كنترل مي كند و حاصل اين عمل ايجاد پرتو فرابنفش 

)Ultraviolet مي باشد. از آنجا كه پرتو فرابنفش قابل رويت نيست به همين دليل از تركيبات فسفر براي تبديل آن به (

 استفاده Halophosphate Phosphorنور مرئي استفاده مي شود. در اكثر المپ هاي غيراستاندارد موجود در بازار از 



مي شود كه اين نوع فسفر توانايي جذب كامل پرتو فرابنفش را نداشته و باعث عبور مقداري از آن به بيرون حباب المپ 

 مي شود و همچنين كيفيت نور خروجي المپ را پايين مي آورد.

 استفاده مي كند كه در نوع خود بهترين Tri-band Phosphorبه همين دليل شركت نورافشان از تركيب ديگري به نام 

 مي باشد و باعث جذب كامل پرتو فرابنفش شده و كيفيت نور خروجي المپ را افزايش مي دهد.

كيفيت باالست الكتريكي از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و تأثير مستقيم بر روي افزايش طول عمر و ضريب قدرت 

)Power Factor) المپ داشته و بهره نوري (lm
𝑊𝑊� آن را باال مي برد، همچنين هارموني هاي موجود در شدت جريان (

را از بين برده و از چشمك زدن المپ جلوگيري مي نمايد. به همين دليل شركت نورافشان در راستاي توليد محصول با 

كيفيت از بهترين نوع باالست الكتريكي استفاده مي كند. توليد المپ هاي فلورسنت فشرده يا به عبارتي المپ هاي كم 

 مصرف را به داليل زير مي توان يكي از پيشرفت هاي مهم بشر در صنعت روشنايي نسبت به المپ هاي رشته ايي دانست:

 بازده نوري باالتر •

 پايين بودن هزينه توليد •

 )CO2كاهش گازهاي گلخانه ايي ( •

  در مصرف انرژي%80صرفه جويي تا  •

 داراي دماي رنگ هاي متفاوت مطابق با هر سليقه و نياز •

  ساعت)20000تا8000 برابر(15 الي 6افزايش طول عمر در حدود  •

 طراحي منحصر به فرد در اشكال مختلف براي استفاده در محيط هاي متفاوت •

در آخر پيشنهاد مي گردد كه براي طوالني شدن عمر المپ هاي كم مصرف تعداد دفعات كليد زني آن كم باشد بدين معنا 

كه اگر مدت زمان روشن ماندن اين المپ ها در هر بار كليد زني فقط چند دقيقه باشد عمر مفيد آن ها كاهش مي يابد، در 

  دقيقه روشن بماند.15نتيجه براي پيشگيري از اين مشكل بهتر است كه المپ حداقل 


