
www.hourshidgroup.com 

 ست؟یچ یخط ینورپرداز

 عیتوز یبرا ینور یهاچراغ نی. اشودیم فیگرد( تعر ای)در مقابل مربع  یچراغ روشن به شکل خط کیبه عنوان  یخط ینورپرداز

است و به  یها طوالنغچرا نیبرخوردار هستند. معموالً طول اتری  یاز نور طوالن ینسبت به نور سنت یترکینور در منطقه بار

 .روندیمسقف فرو  ای واریدر د ای شوندیسقف نصب م ای واریبه د دهسطح نصب ش یاز سقف، رو زانیصورت آو

 یر باشد بعضها و مناطق دشواساختمان یبرخ ینورپرداز شودیباعث م نیوجود نداشت. ا یخط یبه نام نورپرداز یزیگذشته چ در

بود. در  یادار ییها و روشناانبار ،فروشگاه هادر  یطوالن یفضا شد،یها روشن مدشوارتر از آن یخط ییکه بدون روشنا یاز مناطق

. کردندینم نیرا تأم یدیمف اریلومن بس یکه خروج شدندیبزرگ روشن م یارشته یهابا المپ یطوالن یهافضا نیا خیطول تار

مشاهده شد. با  هاختماندر سا یصنعت یهادر فضا ۱۹۵۰بار در دهه  نیاول یفلورسنت برا یهابا استفاده از لوله یخط ییروشنا

و  فروشگاه هاها، از کارگاه یاریدر بس یخط ییکه منجر به استفاده از روشنا د،یرس بیبه تصو شتریتوسط ب ،یفناور نیرشد ا

 ییبایمحصول با ز کی یتقاضا برا ،یخط ینورپرداز یتقاضا برا شیشد. با افزا مسکونی پارکینگ های نیو همچن یتجار یهافضا

در  یبزرگ یهاشروع به کار کرد، جهش ۲۰۰۰سال  لیدر اوا LED ییکه روشنا ی. هنگامافتی شیبا عملکرد بهتر افزا شتریب

. از زمان ورود مجاز است یکینقطه تار چیخطوط روشن مداوم و بدون ه یبرا LED یخط یی. روشنامیمشاهده کرد یخط ییروشنا

LED به  یو عملکرد یشناخت ییبایز یهاشرفتیاست که پ افتهی شیافزا یگرینوع محصول از قدرت به قدرت د ،یخط ییبه روشنا

مانند  یاریبس یهانهیگز م،یکنینگاه م یخط یها که به نورپردازروز نی. اشودیروزافزون انجام م یطور مداوم توسط تقاضا

خارق  یهایژگیو نیدر دسترس است. ا گریشدن نور و موارد د الیت، RGBW م،یقابل تنظ رنگ نورهای م،یرمستقی/ غ میمستق

 شود.  رینظیمحصوالت ب دیمنجر به تول تواندیم یمعمار کنندهرهیخ یهاشده در چراغ یبندالعاده بسته

 



www.hourshidgroup.com 

 

 ؟یخط یچرا نورپرداز

 ینورپردازمحبوب شده است.  یاندهیبه طور فزا یشناسییبایز تیو جذاب یعملکرد عال ،یریپذانعطاف لیدل به یخط ییروشنا

از اشکال اتصال دهنده را در  یعیوس فیط یخط یاز محصوالت نورپرداز یبرخ. به کار برد یدر هر نوع سقف باًیتقر توانیرا م یخط

ها به طراحان از طول یعیوس فیهمراه با طاشکال اتصال دهنده  نی. ادهندیارائه م یو عرض Tاتصاالت  ای یاگوشه Lاشکال 

 شود. عملکرد  یاتاق طراح یکنند که متناسب با فضا جادیا یرا با چراغ یمنحصر به فرد یهایتا طراح دهدیاجازه م ینورپرداز

LEDیشناسییبای. زدهندیرا کاهش م ییو کارا شوندیها مکنندهها و پخشبه بازتابنده ازیها جهت دار هستند و باعث کاهش ن  

 کی LED Linearحال،  نیمطابقت داشته باشد. با ا کنندهرهیخ یبا طراح دیبا نی. استین یاغلب کاف یداشتن عملکرد عال یبرا

منحصر به فرد و  یهاطرح جادیا یرا برا یاگسترده یریپذانعطاف یخط ینورپرداز رایدر آن بخش دارد ز یوق اریبس شنهادیپ

 یهاو رنگ میرمستقی/ غ مینور مستق ،یطوالن یخط یهاها، دوامها، مربعبا گوشه یسفارش یها. طرحکندیم چشم نواز فراهم

 LED یهاچراغ رنگ  ی. دماکندیم لیانتخاب آسان تبد کیرا به  LED Linearموجود است که  نهیتنها چند گز RAL یسفارش

 یمختلف یهااز دما توانیمنور.  طیمطابقت با مح یبرا متناسبرنگ را ارائه دهند،  یاز دما یاگسترده فیط توانندیاغلب م یخط

 استفاده کرد.  محیط کیدر  تناسب جادیا یبرا
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  یخط یانواع نورپرداز

که ما به نصب نگاه  یدر دسترس است. هنگامقبل  یهانسبت به سال یشتریب اریبس یهانهیاکنون در گز یخط ینورپرداز

 یاری، بس  IP یبندکرد. با توجه به درجه بصورت آویز نصب ایسطح نصب کرد  یبرد، رو داخل فرورا  ینور خط توانیم م،یکنیم

 نیهستند )به ا IP۶۵درجه  یکه دارا دیکنیم دایرا در بازار پ ییروشنا یهاهستند، اما شما چراغ IP۲۰از محصوالت در حدود 

 اریبس یخط یبا نورپرداز تواندیم زی. اندازه نکه آب وجود دارد مناسب هستند( ییهاآشپزخانه، حمام و مکان یکه برا یمعن

 یبه اندازه کاف توانندیم هانی. ادیمتر داشته باش ۵۰از  شیمداوم ب یاجرا ای یبا نور خط ییهازیآو دیتوانیمتفاوت باشد. شما م

 روشن کنند. نتیکاب ریمانند نور ز ییهاکار ای طیمح یرا برا ینور کوچک خط ایاتاق  کیبزرگ باشند تا بتوانند 

 



www.hourshidgroup.com 

 شود؟یدر کجا استفاده م یخط یاز نورپرداز

. در گذشته، ما رندیگیمورد استفاده قرار م یاندهیگسترده و فزا یهامحصوالت در کاربرداین  ،ینور خط یریپذانعطاف لیدل به

اما اکنون  شد،یو دفاتر استفاده م فروشگاه هامانند  یتجار یهاکه اغلب در فضا میبود یخط یمعموالً شاهد استفاده از نورپرداز

 .میهست طیمح ییروشنا یبرا یداخلراحی ط یهادر برنامه یدر مدارس و حت یخط ییروشنا شتریو ب شتریشاهد استفاده ب

 

 


