
www.hourshidgroup.com 

 

 Edge Lit و   LED ،  Back Litپنل های تفاوت 

 

 

 چراغ های  یها نیگزیدرست است. همه جا ریدر مس یها در حال حاضر گام LED به یمیقد یو المپ ها یانتقال از تکنولوژ

وجود  یسم وهی، ج زوزو ایسوسو زدن  چی، ه ضیالمپ قابل تعو چیدهند. ه یرا ارائه م یانرژ یو بهره ور مطلوبنور  ، فلورسنت

 شوند.  یم یبانیپشت یسال گارانت 5الی  3با  LED یندارد. اکثر پنل ها

وجود هستند. و ..... م 60× 60و  45×  45 ،  120×  60 مانند یادیاستاندارد ز یدو نوع هستند که در اندازه ها LED یها پنل

 و نحوه پخش نور است . LED قرارگیری تراشه هایپنل ها در محل  نیتفاوت ب

  LED Back Lit پنل

 

مورد نظر  یبه فضا وزریفید کی قیو از طر شوندینصب م یصفحه افق کی یروبر  LED یهاتراشه Back Litدر پنل های  

 .شوندیشناخته م زین میبا نور مستق یهابه عنوان پنل یگاه back lit یها. پنلتابندیم یعمود بصورت

 :کلیدیویژگی های 

در عوض ، این نوع پنل دارای یک پخش  .از آنجا که نور مستقیم به جلو می تابد ، دیگر نیازی به صفحه راهنمای نور نیست .1

  .کننده است که نور صاف و بدون نقاط خیرگی را تضمین می کند

پنل های ضخامت آنها دو برابر .برای روشن شدن یکنواخت دیفیوزر به محفظه عمیق تری احتیاج دارند back litنل های پ .2

Edge Lit  سقف های شبکه ای نصب کرد در است و فقط می توان. 
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 .می کند تسهیل وزن کم این چراغ ها نصب سقفی راطراحی با دوام و  .3

 

 

 

  LED Edge Lit پنل

 

 نییبه سمت پا وزریفید کی قیچراغ قرار گرفته اند. سپس نور از طر یلبه داخل یبر رو LED یهاتراشه Edge Litدر پنل های 

 (توسط یک صفحه راهنمای نور پراکنده می شود  ساطع می شود و کناره هانور به  ).شودیبرگشت داده م

به صفحه  ی( صفحه ساخته شده است، که به صورت افقطیمح ایمتصل به قاب ) LED فیرد کیاز  LED، Edge Lit پنل کی

 .رسدیم ریز یکننده به فضاپخش کی قیاز طر کند،یم تیهدا نیینور را به سمت پا LGP. درخشدیم LGP نور یراهنما

است که در عمق تخته گچ در سقف  کیبار یاست، مطمئناً به اندازه کاف کیبار اریبس لهیوس کی یقاب به معنا لبهدر  LED داشتن

 .کنندگان باشدنصب یجذاب برا اریبس نهیگز کی تواندیم نیو ا ردیقرار گ

 :ویژگی های کلیدی

 .برای پخش نور به طور مساوی در کل سطح ، تولید یک منطقه کاماًل صاف از نور طراحی شده است LED لنزهای .1

این پنل های باریک که با فریم های خنثی و تمیز تمیز  .عمق این صفحات می تواند به اندازه نیم اینچ اندازه گیری شود .2

 .دارندترکیب شده اند ، ظاهری براق 
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را می توان در سقف های شبکه ای استاندارد نصب کرد ، اما قاب کامالً نازک آنها امکان نصب دیگر را  Edge Lit پانل های  .3

 .با استفاده از جعبه اتصال یا کیت های نصب فراهم می کند آویز بصورت از جمله نصب روی سقف یا دیوار و

 

 

 

 Back Litپنل های  کند،یاستفاده م یکمتر تراشه هایاز  رایزاز نظر اقتصادی مقرون به صرفه است    Edge Lit LED چراغ

 است. بیشتر ساخت آن هزینهکنتراست بهتر ارائه دهد، اما  تواندیم

 بهتر هستند؟LED پنل های  کدامیک از

 .دندیانبوه رس دیبودند که به تول ییهاصفحه نیاول Edge Lit یهاهستند. پنل یبیو معا ایمزا یدو طرح دارا هر

Edge Lit انتخاب شده است لیبه چند دل: 

 .روشن است یهالکه جادیاز خطر ا یریجلوگ و پخش نور یثر و ساده براموروش  کی (LGP) نور یراهنما صفحه

استفاده کرد،  نهیاز مواد کم هز توانیم نیبنابرا ستینور ن میکننده تنها عامل پخش مستقاست که پخش یمعن نیبه ا LGP وجود

 LED پرتو هیبا انواع مختلف زاو Edge Lit یو طراح ستیبه لنز ن یازیندر این نوع پنل ها .زرد نشوندزمان  مرورکه با  یبه شرط

سبک باشد و گرم  تواندیقسمت عقب م نیبنابرا شود،یپخش م میفر قیاز طر LED یهااز تراشه گرما.دارد یعملکرد خوب

 .قرار داد نجایدر ا توانیرا م درایوردر صورت لزوم  نیبنابرا شود،ینم

پر اریبس تواندیم نیاست، اما ا (PMMA) کیلیاکر LGP یماده برا نیخود را آشکار کرد. بهتر کردیرو نیگذشت زمان اشکاالت ا با

اشعه ماورا بنفش  کنندهتیتثب ی. اگر با مواد افزودنشودیاستفاده م (PS) ترارزان رنیاستا یاغلب از پل نیباشد، بنابرا گرانهزینه و

 ماند،یم یروشن باق رامونیپ طیکه مح یدر حال ابد،ییبازده کاهش م نیبنابرا شودیزمان زرد م شتبا گذ PS LGPمخلوط نشود، 

عقب )به نمودار باال مراجعه  یهااز بازتابنده یبرخ بعالوه،.شودیم رهیو مرکز صفحه ت شودیم لیبه زرد مبهم تبد ینور خروج

 .دهدیلبه دار را کاهش م LED هی، عملکرد صفحات اولگذشت زمان( با دیکن
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واحد کمتر نسبت  نهیاغلب با هز هانیشده اند. ا یمعرف back litبا نور  LED یهااز پنل یدیاکنون نسل جد یفن یهاشرفتیپ با

 .کارآمدتر هستند یقبل LED یهابه پنل

LEDپنل های برخوردار شد.  یکمتر تیاز اهم یطرح نور جانب یذات یحرارت تیمز نیرآمدتر شده اند، بنابراها کاback lit گرید 

 .قرار داد پشت چراغرا در  درایور توانیکه نم ستندیآنقدر داغ ن

کننده پخش  LGP بیبه عملکرد مضاعف ترک گرید نیثرتر شده اند، بنابراموتر و ارزان تر،جیرا یمنشور کرویم یهاکنندهپخش

 .ستین یازین

در  ییبرابر باشند، صرفه جو گرید یهااست که اگر تمام فاکتور یمعن نیبه ا نهینور پس زم یدارا یهایدر طراح LGP حذف

 .است Edge Litپنل های از  شتریبالقوه ب یمصرف انرژ

که در  کندیاز بازار را حفظ م یسهم Edge Lit ثابت کرده است یمواد کمتر قیاز نور را از طر یناش یعیطب دیفوا back lit نور

 برخوردار هستند.  ییبایز حیو ترج یجار یهانهینسبت به هز یشتریب تیواحد از اولو یهانهیآن هز

 نیدر وات ب back lit یهاکه لومن پنل یاست در حال ومنل ۹۰-۸۰ نبی وات هر دربه طور متوسط  Edge Lit یهاپنل لومن

 است. یانرژ شتریب ییکارآ ۵۰ ٪ یاست. که به معن ومنل ۱۲۰-۱۳۰
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 Back Lit مزایای پنل های

 یهاکه توسط تراشه یکه نور یدارند. در حال Edge Litپنل های نسبت به  یشتریب ییاز کارآ شهیهم LED back lit یهاپنل

LED  یهاتراشه سیاز کل حجم صفحه پراکنده عبور کند، نور ماتر دیبا شود،یم جادیلبه ادر ییروشنا لهیوس کیدر LED  کیدر 

متر تلفات نور در داخل  یلیماده مهم از چند م کی - کندیکننده عبور مضخامت مواد پخش قیطر زفقط ا back litصفحه با نور 

 .شودیم لیلومن باالتر تحو یکه خروج یمعن نیکمتر است، به ا کسچریف

 

 طول عمر

است و باعث  led یهادشمن ماژول شی. گرماشودیها باعث گرم شدن مled نیفاصله کم ب ک،یبار یطراح لیه دلب Edge Lit در

 شود. لیبه زرد تبد یمحدود اری. ممکن است شروع به سوسو زدن کند و در مدت زمان بسشودیکاهش عمر محصول م
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وجود  یالزم است فاصله معقول یسازخنک یبزرگتر در داخل چراغ که برا محیط نیو همچن led یهاماژول نیب  Back Litدر 

 .شودیطول عمر محصول م شیباعث افزا نییپا یدارد. کار در دما

  5000بطور متوسط Back Litپنل های که طول عمر  یساعت است در حال 20000متوسط  Edge Litپنل های عمر  طول

 .شوندیماه زرد م ۱۲تا  ۶ یدر ط Edge Litپنل های  یهاوزریفید شتریساعت است. ب

 

 .کنند نیاتاق را تأم ازینور مورد ن توانندیها نمآن یطراح لیبلند استفاده کرد. به دل یهادر سقف توانینم Edge Lit یهاپنل از

 .برسد یشتریبه فاصله ب تواندیم مینور مستق و انواع سقف بلند است یبرا حیراه حل صح Black Lit پنل های

 ست؟یارزان چ back litبا نور  LED یهانلمشکالت پ

 میشوند.تعداد تراشه هایاستفاده  یکم اریبس LED از تراشه هایدر این چراغ ها د.یمراقب آن باش دیاست که با یزیهمان چ نیا

LEDازینور مورد ن یشوند تا خروج تیهدا ادیز انیبا جر دیها بااست که آن یمعن نیکمتر( به ا ای ۳۶ یکم )به طور کل اریبس یها 

 انیها با جرLED دارد یکمتر ییکارا نیا کنند،یاستفاده م یشتریب LED یهاتراشه  که از ییهایبا طراح سهیشود. در مقا دیتول

 عیو استهالک لومن را تسر دهدیها را کاهش مLED عمر کند،یم دیتول یشتریب یعملکرد را دارند، گرما نیشتریب ویکم درا

 .کندیم

تر( )ارزان یکیبدنه پالست کیمخزن گرما موثرتر از  کیبه عنوان  نی. اساخته شده اند یاز بدنه فلز back lit پنل های باکیفیت

 .گردددفع  دیبا گرما نیها ، اآنبرای افزایش طول عمر و  کنندیم دیگرما تول یها مقدارLED است

با نور  LED شده اند که نور هر یطراح یاها به گونهو لنز شودیبه صورت جداگانه لنز م LED هر ، back litپنل با کیفیت  کیدر 

 جادیا یریپذاز انعطاف یروشن و برخ کنواختیاثر  کی نی، اLED کیدارد. در صورت از کار افتادن  یخود همپوشان گانیهمسا

روشن و  یهااحتمال بروز لکه شیها و افزاLED نیب یاحتماالً باعث کاهش همپوشان LED لنز و تعداد کم فیضع ی. طراحکندیم

 .شودیاتصاالت م یدر قسمت جلو کیتار
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شده  دیتول یخطر وجود دارد که گرما نیزمان مشخص خواهد شد، اما ابا گذشت خود ثابت هستند؟ فقط  تیها در موقعلنز ایآ

ناهموار  عیامر توز نیا جهیها شود. نترفتن لنز نیاعمال نشده است، باعث از ب فیکه ضع متیاه با چسب ارزان قها، همرLED توسط

 .بود واهدخ زین کنندهرهینور و احتماالً تابش خ

دارد. در صورت بروز مشکل  یاشکاالت متعدد نیاما ا هزینه را کاهش دهنددر بدنه،  درایوربا قرار دادن  توانندیم دکنندگانیتول

 .است ریانعطاف ناپذ اریبس کردیرو کی نیوجود ندارد. ا یاضطرار ایکم نور  یهانهیو گز شودینم نیگزیجا

 است؟ یاقتصاد کیکدام  واقعا  

 د،یکنیم سهیپروژه را مقا نهیکه هز یتر هستند. هنگامارزان Edge Lit یهاپنل د،یکنیم سهیرا مقاهاپنل  متیق هنگامیکه

 .Edge Lit یهاعمر محصول پنلسه برابر  ایدو برابر  نیتر هستند. همچنارزان Black Lit یهاپنل

 Black Lit یهاپنلعدد  ۱۰که تنها  ینصب شود در حال باید Edge Litعدد پنل  ۲۵ یمترمربع ۷۰اتاق  کی در  عنوان مثال به

 کند. نیرا تأم یکسانینور  تواندیاست که م مناسبینور  یدارا

 


