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پزٍصُ رٍشٌایی پارک شْذای گوٌام اراک

عزاحی رٍشٌایی پارک شْذای گوٌام اراک تزاعاط اعتفادُ اس چزاؽ ّای  LEDصَرت گزفتِ اعت  .در فاس
اٍل اخزای ایي پزٍصُ تؼذاد  90ػذد چزاؽ  LEDخیاتاًی تا تَاى ٍ 24ات ( هذل عٌْذ) تِ هٌظَر تأهیي رٍشٌایی
هؼاتز پارکی  ،عکَّای اعتزاحت ٍ هغیز ّای پیادُ رٍی ٍ پیغت دٍچزخِ عَاری ایي پارک در ًظز گزفتِ
شذُ اعت .هشخصات فٌی چزاؽ ّای  LEDهَرد اعتفادُ در ایي پزٍصُ در خذٍل ( )1هالحظِ هی گزدد.
مدل سهند  42 :وات
ٍلتاص کارکزد ٍ 12 :لت

كد محصولSH-SL-L03:

هحذٍدُ ٍلتاص  100 :تا ٍ 240لت

تَاى ّز  : LEDیك ٍات

ضزیة قذرت0/98 :

دهای رًگ warm white 2670k~3800k cool white 5000k~10000k :

ٍسى  3/5 :کیلَگزم

تؼذاد 24 : LEDػذد

شار ًَری  1920 :لَهي

درخِ حفاظت IP65 :

اًذاسُ (هیلیوتز)480×230×60 :

هحذٍدُ دها -30 :تا  +50درخِ عاًتیگزاد

عَل ػوز 50000 :عاػت

ساٍیِ پخش ًَر چزاؽ 120× 60 :درخِ

خٌظ تذًِ  :آلَهیٌیَم

هحذٍدُ تحت پَشش13×5:هتز

شذت رٍشٌایی در ارتفاع  4هتز  19~17 :لَکظ
خذٍل شوارُ ()1

تا تَخِ تِ ایي هَضَع کِ چزاؽ خیاتاًی  LEDهذل عٌْذ خایگشیي هٌاعثی تزای چزاؽ گاسی تا تَاى ٍ 150ات
هی تاشذ .در خذٍل ( )2هقایغِ ای تیي ّشیٌِ ّای ریالی ٍ هیشاى صزفِ خَیی تا ًْایت تِ اعتفادُ اس چزاؽ LED
ٍ 24ات گزدیذُ اعت.
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طرح فعلی ( چراغ  42 LEDوات)

در صورت استفاده از چراغ گازی  051وات

 90ػذد

 90ػذد

POWERLED

گاسی (تخار عذین یا خیَُ)

ٍ 24ات

ٍ 150ات

تَاى هصزفی کل در یك شثاًِ رٍس

 25کیلٍَات

 178کیلٍَات

تَاى هصزفی کل در یك عال

9000کیلٍَات

 64000کیلٍَات

0

ّز چزاؽ هتَعظ  120000ریال

عنوان

تؼذاد چزاؽ خیاتاًی
ًَع الهپ
تَاى ًاهی الهپْا

ّشیٌِ هصزف اًزصی در یك عال

 80/000/000ریال

هتَعظ صزفِ خَیی در عال

 هتَعظ تْای ّز کیلَ ٍات عاػت تزق هصزفی ( 1100ریال)
خذٍل شوارُ()2
ّواًغَر کِ ًتایح تِ دعت آهذُ اس هحاعثات خذٍل فَق ًشاى هی دّذ تا اعتفادُ اس چزاؽ خیاتاًی 24 LED
ٍات هذل عٌْذ شایاى تزق در هقایغِ تا اعتفادُ اس چزاؽ گاسی تا تَاى ٍ 150ات تِ عَر هتَعظ عالیاًِ
 80/000/000ریال صزفِ خَیی حاصل هی گزدد.
ػالٍُ تز هشیت هْن صزفِ خَیی قاتل هالحظِ ای کِ تِ دعت هی آیذ اعتفادُ اس چزاؽ ( LEDهَرد اعتفادُ در
ایي پارک)تا تَخِ تِ ٍیضگی ّای  LEDهحاعي دیگزی ًیش تِ دًثال خَاّذ داشت کِ در اداهِ تِ تزرعی
هْوتزیي ٍیضگی ّای  LEDهی پزداسین.
 دٍام ٍ قاتلیت اعویٌاى تاال :تِ ایي دلیل کِ در عاخت ّ ledا اس ّیچ گًَِ فیالهاى یا تیَب شکغتٌیاعتفادُ ًوی گزدد قاتلیت دٍام ٍ اعویٌاى تاالیی ًغثت تِ عایز هٌاتغ رٍشٌایی ّغتٌذ ٍ در هقاتل ضزتِ
ّای خارخی تغیار هقاٍم تز اس عایز الهپْا ّغتٌذ ّ ٍ .وچٌیي تزخالف الهپْای رشتِ ای ٍ فلَرعٌت ،
اػوال شَکْای خارخی تاػث آعیة رعاًذى تِ ً ledوی شَد.
 ضزیة ٍضَح رًگ تاال) ّ led :(CRIا در ایداد عیف ًَری کِ رًگ عثیؼی اخغام را تا دقت تغیارسیاد ًشاى دّذ تَاًایی فَق الؼادُ ای دارد .در تصَیز سیز هی تَاى تاثیز اعتفادُ اس ًَر  ledرا ًغثت تِ
الهپ گاسی دریافت  .در سیز ًَر چزاؿْای  ledضزیة تشخیص رًگ تیشتز اس  80اعت .کِ ایي
هَضَع تاػث تْتز دیذُ شذى اخغام ٍ تشخیص رًگْای ٍاقؼی آًْا هی گزدد .تا تَخِ تِ ایٌکِ در
پارک ػوذتا خاًَادُ ّا ٍ کَدکاى حضَر هی یاتٌذ ایي ٍیضگی هْن چزاؽ  ledعثة افشایش آعایش
خاعز ٍ آراهش افزاد هی گزدد.
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 سهاى پاعخگَیی خیلی عزیغ) : (Response Timeالهپْای  ledتِ هحض رعیذى ٍلتاص تِ آًْارٍشي هیشًَذ (کوتز اس  20هیکزٍ ثاًیِ) ٍلی الهپْای گاسی سهاًی تالؾ تز  4دقیقِ السم دارًذ تا تِ
حذاکثز ًَر خَد تزعٌذ.
 کٌتزل ًَر ٍ ساٍیِ تاتش ّ led :ا تِ دلیل اتؼاد ٍ اًذاسُ ّای کَچك آًْا ٍ حتی اًتخاب ًَع تغتِتٌذی ٍ اعتفادُ اس گًَِ ّای هختلف لٌشّا ٍ ػذعی ّای هختلف دارای هشایای کٌتزل ًَری ٍ ساٍیِ
ّای تاتش فَق الؼادُ ای ّغتٌذ ٍ اس اتالف ًَر ٍ رٍشٌایی در قغوتْایی کِ هَرد ًیاس عزاح یا کارتز
اعت خلَگیزی هی گزدد .تا اعتفادُ اس لٌشّای هختلفی کِ تزای ّ ledا عزاحی ٍ عاختِ شذُ اعت هی
تَاى تِ پخش ًَرّای هتفاٍت ٍ هختلفی دعت یافت  .تِ عَر هثال در الهپْای گاسی ًَر در تواهی
خْات هٌتشز هی شَد .ایي ًَر تِ عختی قاتل کٌتزل اعت ٍ ًوی تَاى آى را تِ راحتی هتوزکش کزد.
تزای هثال اگز تخَاّین یك دیَار را تِ کوك ایي پزٍصکتَرّا رٍشي کٌین تایذ اس رفلکتَر اعتفادُ
کٌین کِ خَاُ ًاخَاُ هقذاری اس ًَر خذب رفلکتَر هی گزدد ٍ اس کٌتزل خارج هی گزددٍ .لی در
چزاؿْای  ledتا اعتفادُ اس لٌش تِ پخش ًَر دلخَاُ ٍ هتٌاعة تا هحیظ هَرد ًظز دعت هی یاتین در
چزاؽ  ledهذل عٌْذ هَرد اعتفادُ در ایي پزٍصُ ًیش اس لٌشّایی هختص رٍشٌایی هؼاتز پارکی ٍ خیاتاًی
اعتفادُ گزدیذُ اعت  .کِ تا ٍخَد آًْا ًقاط کن ًَر تیي پایِ ّای رٍشٌایی تِ حذاقل رعیذُ ٍ
رٍشٌایی یکٌَاختی خَاّین داشت.

لٌش هَرد اعتفادُ در چزاؽ  ledهذل عٌْذ
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 عاسگاری تا هحیظ سیغت ّ led :ا تیشتزیي عاسگاری را ًغثت تِ عایز هٌاتغ رٍشٌایی تا هحیظ سیغتدارا هی تاشٌذّLed .ا  %10الهپْای رشتِ ای گاس دی اکغیذ کزتي تَلیذ هی کٌٌذ کِ در تَلیذ
گاسّای گلخاًِ ای ًقش دارد ٍ .در عاخت آًْا اس خیَُ اعتفادُ ًوی گزدد .در هقایغِ تا الهپْای
 CFLکِ در عاخت آًْا تِ عَر هتَعظ اس  4هیلی گزم خیَُ اعتفادُ هی گزددّ .وچٌیي ّ ledا اشؼِ
هادٍى قزهش ٍ اشؼِ هاٍراءتٌفش هضز ایداد ًوی کٌٌذ .
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