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 ست؟یلومن چ

 

Lumen  کند، نور  نیلومن تأم یشتریاشاره دارد. هرچه المپ ب المپ کی ییروشنا زانیم اینور  یخروج زانیم یریگاندازه به

 .نور خروجی=  لومن. شودیتر مروشن

 یک توسط شده ساطع مرئی نور کل مقدار از معیاری شود،می شناخته نور خروجی یا روشنایی عنوان به همچنین لومن، خروجی

 از( انسان چشم به) مرئی نور کل مقدار از معیاری شودمی داده نشان lm با  که لومن ساده، زبان به است، زمان واحد در نور منبع

 . است نور منبع یا المپ یک

  LED با( وات) کمتر انرژی بیشتر، نور

 یک مثال، عنوان به. آورد دست به بیشتری نور خروجی کمتر، بسیار برق مصرف با توانمی انرژی، کم LED هایالمپ از استفاده با

 هنگام! خروجی نور همان برای کمتری انرژی ٪۸۷ یعنی. دارد  50w هالوژن المپ یک به مشابه نور خروجی LED  5.6w المپ

 وات از استفاده با بیشتری های لومن تکنولوژی، پیشرفت با. شودمی تبدیل نور به گرما جای به بیشتری انرژی LED از استفاده

 دیگر روشنایی راهنمای عنوان به وات از استفاده بنابراین. وات ره در بیشتری های لومن یعنی ، شودمی تولید کمتر حتی

 .ندارد موضوعیت

 (lm / W) وات هر در لومن

 در برق مصرف بر تقسیم لومنز در خروجی نور کل گیریاندازه با نورپردازی محصوالت کارایی گیریاندازه برای مفید روش یک این

 کارایی معنای به باالتر lm / W زیرا بدانید، اتومبیل در باک بنزین هر در کیلومتر به شبیه را مورد این توانیدمی شما. است وات

 .است کارآمدتر اما مشابه هایمدل با مقایسه در ترپایین کارکرد هزینه و باالتر

 .دهدمی ارائه وات ۲۳ برای را لومن ۳۵۰۰ نور خروجی زمینه پس نور+  کارآمد بسیار عملکرد با LED پنل مثال، عنوان به

3500lm/23W = 152lm/W 

 .کند فراهم وات ۴۵ برای لومن ۳۶۰۰ است ممکن ،با کیفیت LED پنل یک مقایسه، در

3600lm/45W = 80lm/W 
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 .است80lm/W  پنل از ارزانتر 152lm/W، 51% نلپ ساده، زبان به

 .دهید قرار کنید،می نگاه آن به LED هاینلپ انتخاب هنگام که مواردی اولین از یکی عنوان به را lm / W کنیممی توصیه ما

 .است کارآمدتر المپ باشد، بیشتر عدد هرچه ،کندمی تولید که مصرفی وات هر برای المپ یک های لومن تعداد

 

 زرد رنگکه  یرنگ یباشند. دما کسانی ها اگر لومن یبگذارد، حت ریروشن بودن نور تأث زانیبر م تواندیرنگ المپ م یدما

3000K  یعیتابش شده از نور طب دیو سف ینور آب هیکه شب یرنگ یالمپ با دما کیممکن است نسبت به  دهدیبه شما م کمتر و 

 .به نظر برسد نورترکم  به باال 3000K روز است

 

در  ییکارآمد باعث صرفه جو ییروشنا نهیگز کیسال است؟ انتخاب  ۸. ۲۲ ایساعت  LED ۲۵۰۰۰ المپعمر متوسط  دیدانیم ایآ

 موجود هستند.  محیط انواع نورپردازی یو انواع مناسب برا های متفاوت رنگ یدر دما LED یها. المپشودیشما م نهیوقت و هز
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 دارم؟ نیاز لومن چند

 و هاالمپ نوع رنگ، طرح ها،سقف ارتفاع اتاق، شکل و اندازه جمله از مختلفی عوامل به این ، ندارد وجود قطعی پاسخ هیچ

 .دارد بستگی فرد هاینیاز و کار حیطم اتصاالت،

 وجود اتاق مختلف تنظیمات برای( مربع فوت ۷۶. ۱۰) مربع متر هر در نیاز مورد های لومن زیر در اساسی راهنمای یک عنوان به

 . دارد

 

 

 

 


