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 High Bay Lightingروشنایی  آشنایی با

 

 

 ست؟یچ High Bay Lighting ینورپرداز

بزرگ و سقف  یداخل یدر فضا کنواختیبه نور روشن و  یابیدست یبرا محیط هااز  یاریدر بس یراه حل اصل  High Bay روشنایی

 .شودیم افتی یورزش یهاو سالن یدیبزرگ، مناطق تول یهاها، فروشگاهاغلب در انبار هدف نیبلند است. اهاب

 ست؟یچ ییروشنا های چراغ ریو تفاوت آن با سا ستیچ قا  یدق High Bayبا  ییروشنا اما

ها از انواع المپ ریو انعطاف پذ یاگسترده فیط بیترت نیها اشاره دارد، و به همالمپ تیبه موقع '\ییروشنا high bay'\ اصطالح

است  یداخل طیهر مح یبرا نهیگز نیمعموال  بهتر   High Bayینورپرداز ،یقاعده کل کی. به عنوان دهدیو اتصاالت را پوشش م

 .بلندتر باشد ایمتر(  یسانت ۲۵ با یمتر )تقر ۸کف تا سقف  فاعکه ارت

انجام  یمناسب( ممکن است برا بیبا ترت پروژکتور هااز  یامجموعه یحت ایکم ارتفاع ) یها  High Bayکم ارتفاع،  یهافضا یبرا

 دیبا ییراه حل روشنا رد،یگیرا در بر م یادیز یو افق یعمود یفضا یداخل یکه محل کار در فضا ییهادر جا باشد. اما یکار کاف

 .ر باشدیهم قدرتمند و هم انعطاف پذ
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 ست؟یچ Low Bay و  High Bayبا  ینورپرداز تفاوت

 شتریپوشش نور وجود دارد، ب یبرا یکمتر یکه فاصله عمود ییهاکم نور در مکان ماتیکه از نام آن مشخص است، تنظ همانطور

و  کنندیکم عمق را فراهم م ییروشنا هیزاو کی جادیمعموال  امکان ا ترنیینصب پا یهاتیموقع ط،یشرا نی. در اشودیتفاده ماس

 .شودینور در مناطق کوچکتر م ژهیو یهاجلوه جادیا ای یتر شدن سطوح عمودباعث آسان

High Bay یهر کجا که به نورپرداز و کارگاه ایگسترده کارخانه  یهاطیدر مح ،ی، در اماکن ورزشهابزرگ اغلب در انبار یها 

 استفاده می شود. دارد ازین ع،یمنطقه وس کینور در  تیفیو ک دیبه حداکثر رساندن د یدارد، برا ازیو درخشان ن کنواختی

به  یمتک  High Bayاست که  نیا Low Bayو   High Bayنور  ماتیتنظ نیب گرید یاز ارتفاعات مختلف نصب، تضاد اصل یجدا

و به همان اندازه در برخورد به هر  کنواختی تابند،یها مکه آن یاز نور نانیاطم یطرح، اتصاالت و اجزا هستند. برا ترقیدق یبررس

 .قرار گرفت تیرا انتخاب و در موقع ادیز فینور خف دیبازتر، با هیاز زاو یو افق یدو سطح عمود

 ماتیتنظ ح،یصح یکربندی. با پرندیقرار بگ ترقیها دقها و بازتابندهکه المپ شودیباعث م ادیز ییهدف، روشنا نیبه ا دنیرس یبرا

High Bay  کنند. دایو بلند دست پ عیوس یو شدت فوق العاده نور در کل فضا تیفیبه ک توانندیم 

 

 

 Low Bay و High Bay ییروشنا

 :عبارتند از دیبه خاطر بسپار دیکه با یاز نکات اساس یبرخ اد،یدر نظر گرفتن نور کم در مقابل نور ز هنگام

  Low Bay روشنایی

 . شودیفوت است، استفاده م ۲۰ها از کف کمتر از نصب آن تیکه موقع یداخل یهافضا یمصرف و برا کم

تابش نور آن  لیها انباشته شده اند( به دلقفسه یکه رو ییها)مانند کاال یمناسب سطوح عمود ییبه روشنا یابیدست یبرا معموال 

 .طلبدیرا م یتردهیچیپ یزیربرنامه ،یکمتر هیدر زاو

 High Bay ییروشنا
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 هستند. فوت ۴۵-۲۰بلندتر، به طور معمول با ارتفاع سقف  ایبزرگتر  یهافضا یتر براو مناسب قدرتمندتر

از ذرات  یشتریب یهاکه غلظت د،یباالتر از طبقه تول یهامانند طبقهتر و خورنده، سخت یداخل یهاطیاستفاده در مح یآل برا دهیا

 .برساند بیبه اتصاالت کم مقاومت آس ایکند  یریجلوگ یمعلق در هوا ممکن است از نور کمتر

 .شوندیم استفاده تریتر و صنعتساده یهااز سبک یعیوس فیبا ط  LED High Bay یهاچراغ یطور کل به

 

 

 

 شود؟یاستفاده م در کجا High Bay روشنایی

در  کنواختیروشن و  ییبه روشنا یابیدست شود،یاستفاده م یداخل یفضا عیوس یدر هر کجا که فضا  High Bayبا  ییروشنا از

هستند که  یقدرتمند لیبزرگ معموال  وسا یها High Bayمنظور،  نیا یآل برا دهیا. به طورشودیکار استفاده م یکل فضا

 .شوند یکربندیپ طیکاربر و مح قیدق یهاازیبا ن ناسبمت ماتیاز تنظ یاگسترده فیدر ط توانندیم
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 :ها عبارتند از نیتر جیاز را یدارند . برخ High Bay ادیز ییبه روشنا ازیمختلف ن ساتیو تاس عیصنا

 انبارها  

 یصنعت ساتیتاس  

 دیتول امکانات 

 مدرسه و دانشگاه یورزش یها سالن  

 یحیمراکز تفر ای یمانند مراکز اجتماع یشهردار امکانات  

 بزرگ یمانند فروشگاه ها یتجار یها مجتمع 

 انبار ییروشنا

باعث  تواندیم یداخل میاست، که در آن ابعاد عظ یخال یدر فضا ادینور ز میتنظ یبرا هاویسنار نیتراز متداول یکیانبار  ینورپرداز

 باشند.  کنواختی ییروشنا یبرا زیچالش برانگ تا ها ذافضا نیشود ا

ها محل کار نیاز ا یاریبس نکهیانتخاب وجود دارد. با توجه به ا یمختلف برا ماتیها تنظدر انبار بزرگ، ده ینصب نورپرداز هنگام

در طول  یکارکرد و نگهدار یهانهیبودن هز نییپا یقابل توجه لیبه دل  High Bayبا  LED ماتیتنظ کنند،یساعته کار م ۲۴

 .محبوب شده اند اریزمان، بس

که  یدارند و در حال اجیاحت یمکرر کمتر ینیگزیبه جا LED غ هایراچا است، ام چراغ های قدیمیاز  شتریمعموال  ب هیاول نهیهز

 .انرژی بسیار کمتری دارند مصرف و دهندیرا ارائه م یشتریبا شدت و ثبات ب ییروشنا تیفیک

 فروشگاه یروشنای

 هانی. اشودیاست که به طور گسترده استفاده م High Bayای هچراغ ،هافروشگاه ییمعمول موجود در روشنا یهاجمله نمونه از

تا  کندیها کمک مبزرگ مقعر فرو رفته اند و به آن یهابازتابنده ریمعموال  در ز شوند،یها نصب مطبقه مغازه یاغلب در باال

بازتابنده است،  ای یقلیکه سطح براق، ص ییهاطیدر مح ژهیها به وارائه دهند. آن عیو روشن را در مناطق وس کنواختی ییناروش

 .وجود دارد 

 یصنعت ییروشنا
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دقت و  ،یمنیکه ا لیدل نیبه ا شتریب ،اند به شدت مورد توجه قرار گرفته  ریاخ یهادر سال یصنعت  High Bay ییروشنا چراغ

و مناسب بودن  یروشن شدن فور تی. قابلده استرا مرتفع نمو است یصنعت یهاطیدر همه مح یاساس یهایاز نگران که تیفیک

 .هستند LED یصنعت ییقابل توجه روشنا یایهر دو از مزا و،یکروویما یسازفعال یهااستفاده از آن با حسگر

چراغ از  یشروپنظر  نیاز ا  LEDیچراغ ها.دارند یادیارزش ز یصنعت ماتیاز تنظ یاریدر بس زیقابل انعطاف ن ییروشنا ماتیتنظ

 اریبس ییو شدت روشنا تیفیک دهدیدر لحظه را دارند و به کاربران امکان م قهیدق میقرار دارند، که اغلب امکان تنظ یسنت های

 .کنند جادیاکار  یمتفاوت در مناطق مختلف فضا

چراغ در  شتریب هیاول یگذارهیاست که سرما یمعن نیاغلب به ا یدیو تول یصنعت ساتیاز تأس یاریساعته بس ۲۴ تیهم، ماه باز

منجر به  نیهمچن افتهیبهبود  اریبس نانیاطم تی. طول عمر و قابلشودیجبران م ترنییپا اریبس یهانهیبه سرعت با هز LED یها

 . شودیم یحداقل زمان خراب

 

 

 

 یفضا ایتدارکات  ،یروان هر انبار، صنعت نیتام رهیزنج یهاحلقه نیاز مهمتر یکیو کارآمد  منیبا عملکرد باال، ا یریبارگ محوطه

 High ییروشنا چراغ کینصب راه حل  ،یمناطق شلوغ کار نیبه ا یشبانه روز یدسترس یبزرگ است. تقاضا برا یخرده فروش

Bay   و انتقال را به حداکثر  کیحمل و نقل، تراف یبه طور موثر تمام مناطق عموم دیبا یریمناسب در محل بارگ ماتی. تنظاست

 .کارگران به حداکثر برسد یو بهره ور یمنیبرساند تا ا

 یاضاف یهابه عملکرد ازیچند فضا ن یمحفظه بارگذار کی قیدق یهاخواسته نیتأم یکه برا یمهم است که در موارد نیمچنه

ها و جعبه ه،ینقل لیوسا یداخل یفضا ییروشنا یبرا میاسکله قابل تنظ یراهنما یهااست، مهم است. به عنوان مثال چراغ

 کمک کنند. بیمحصول به کاهش خطر آس کیورود و خروج  مهستند تا در هنگا دیمف اریبس هانریکانت

 :، فلورسنت  دیمتال هال یچراغ ها یبه جا LED High Bayدلیل انتخاب چراغ های 

از متداول  یشد )و هنوز هم وجود دارد(. برخ یاستفاده م یانبار و صنعت یها طیدر مح یمختلف نورپرداز یها یاز فن آور سالیان

ها  المپ نیاز ا کیکه هر  یو فلورسنت است. در حال (HPS) فشار باال می، سد (MH) دیمتال هالچراغ های آنها شامل  نیتر
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از  یبه برخ ینگاه دییایخود است. ب یمهم بهتر از نمونه معمول یاز روش ها یصنعت LED یخود را دارند ، نورپرداز یها یستگیشا

 . میاندازیب یصنعت یفضا ایانبار  برای LEDچراغ های  در مورد مناسب بودن یریگ میمالحظات مختلف در هنگام تصم

 :  دیمتال هال یدر مقابل چراغ ها یصنعت LED ییروشنا

در استفاده  MH یکند. المپها یرا روشن م نیزم دیهال متالکه  دیا دهی، احتماال  د دیرفته ا استادیوم ورزشی کیاگر تا به حال به 

چراغ  یای( معمول است. از مزاشدبابزرگ  یفضاها ییبه روشنا ازیکه ن یطیهر مح نی)و همچن یو انبارها / صنعت یورزش یها

 30-15اوقات  یاست )گاه یشکاالت عمده آنها گرم شدن طوالنماز  یاشاره کرد. برختوان به ارائه رنگ مناسب  یم MH یها

 نیعالوه بر ا نیتوان به سوسو زدن و خاموش شدن آنها اشاره کرد. ا یآنها م معایبدارند و از  ینگهدار یبرا ییباال نهی( و هزقهیدق

 رود.  یآنها به عنوان گرما هدر م یدیتول یاز انرژ یاریاست که بس تیواقع

 :(HPS) یفشار قو میسد یدر مقابل چراغ ها LED یها چراغ

شوند. از  یمناسب است استفاده م ادیز یکه نورپرداز یحیو تفر ی، تجار یصنعت زاتیاغلب در انبارها ، تجه HPS یچراغ ها

اشاره کرد.  یمر نسبتا  طوالن( و طول عنییپا یاتیعمل یها نهی)هز یانرژ یباال ی، بهره ورارزان  متیتوان به ق یآنها م یایمزا

 نیشامل بدتر HPS یالمپ ها ی. نکات منفحفظ کرده است  یمعمول یرا نسبت به اکثر المپها ایمزا نیا HPS ینورپرداز یفناور

 .رنگ در بازار و دوره گرم شدن است. شینما

 فلورسنت: ییدر مقابل روشنا یصنعت LED ییروشنا

 یدر درجه اول چراغ ها یصنعت ایانبار  یاوقات در برنامه ها یفلورسنت گاه یاست ، اما نورپرداز جیکمتر را یاگرچه تا حدود 

T12  ،T8 وT5 نسبتا   ییتر و کارا رزانا هیاول یها نهیتوان به هز یفلورسنت م یچراغ ها یای. از مزاردیگ یمورد استفاده قرار م

 یخاص ی)که به روشها یسم وهیتوان به وجود ج یم ی( اشاره کرد. از نکات منفیمعمول یالمپ ها ریبا سا سهیدر مقا ژهی)به و ادیز

 . اشاره کرد نور تیتثب یبه باالست برا ازیدر صورت روشن و خاموش شدن و ن ییدارد( ، کاهش روشنا ازیدفع زباله ن یبرا

 خالصه

 

LED High Bay Lighting 

 یا تجاری ، تولید ، کارخانه ، انبار بزرگ مناطق تمام برای تقریبا  LED High Bayچراغ های   

گران تر از بسیاری از انواع   High Bayبا  LED سرمایه گذاری اولیه در راه اندازی .است آل ایده خدماتی

 .حداقل استدیگر چراغ ها تجهیزات است ، اما پس از نصب هزینه های طوالنی مدت در مقایسه با  دیگر

بسته به مشخصات راه  کاهش میابد صورتحساب% 50-%80بازده انرژی نیز بسیار بهبود یافته است ، در نتیجه 

هالید یا المپهای  متالمعموال  چندین برابر بیشتر از  LED ، و طول عمر یک المپ اندازی و شدت استفاده

 .تت اسفلورسن

بالفاصله روشن می شوند ، نه اینکه مانند بسیاری از انواع دیگر المپ ها   High Bayبا  LED اتصاالت

آنها همچنین برای استفاده با سنسورهای مایکروویو بدون تخریب طول عمر المپ مناسب  ."گرم شوند"

 .ناطق بزرگ را فراهم می کندهستند ، که امکان تشخیص حرکت با ابعاد گسترده در م

https://uk-rs--online-com.translate.goog/web/c/lighting/light-fittings/low-bay-high-bay-lighting/?applied-dimensions=4294885696,4292102312&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax
https://uk-rs--online-com.translate.goog/web/c/lighting/light-fittings-luminaires/low-bay-high-bay-lighting/?applied-dimensions=4294885696&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax
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نصب و مقرون به صرفه بودن کوتاه مدت / بلند مدت  یهااز نظر محصوالت موجود، راه حل یریگاندازه یبرا یادیز یهاریمتغ

 .وجود دارد بلندبزرگ و سقف  یکار یفضا یبرا  High Bay ییروشنا میدر مورد تنظ یریگمیهنگام تصم

 ستمیس کی د،یکم مصرف را انتخاب کن اریبا دوام و بس LED یهانسخه ایو  HID نییپا متیاستاندارد با ق یهاالمپ خواه

 نی. ادهدیمنطقه گسترده به شما م کیرا در  ینور عال تیفیو نصب مناسب، پوشش و ک یزیربا برنامه  High Bayبا  ییروشنا

 ییهادر آن کار توانیکه م شودیم یترتر و راحتامن اریبس یهادر فضا یبزرگ داخل یهرگونه فضا جادیامر، به نوبه خود، باعث ا

 .و کارآمد انجام داد تیفیبا ک

 

 

 

 


