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 راهنمای خرید المپ هالوژن

 

 قیطر نیاست. از ا طیپمح یكرد  نژر برا نیآ  تأپم فهیدارد، وظ یپمختلف یپم  الوژن  پمل  الال

جذاب و پملر   لریالوژن  بس یتژانل پمحيط را نيز زيبلتر كنل. الپم  ال یعالوه بر داشتن نژر الزم، پم

 هیتژص ل،یالپم  ال بخر نیاز ا لیخژاا یپمثبت دارنل. اگرپم ریتأث ژ یشله انل، که در دکژراس یطراح

 .لیرا بخژان ریابتلا پمقلوه ز میکن یپم

 الپم  الوژن  چیست ؟ چه نقشی در زیبلیی پمحیط دارد ؟

 

الپم  الوژن  یکی از عنلصری است که جلژه الی ویژه ای را در پمحیط ایجلد پمی کنل. برای داشتن یک 

دکژراسیژ  زیبل بلیل تملم عنلصر استفلده شله در پمحیط و حتی جزئیلت را پمل نظر بگیریل. به عنژا  

یز ، بلکه در سالپمتی نپمثل ، نژر یکی از عنلصر پمهم در این زپمینه است. نژر نه تنهل برای زنلگی الزم است

تأثیر بسزایی دارد. بل تژجه به این پمژارد، دکژراتژرال سعی پمی کننل بل کمک نژرپردازی و استفلده از ابزار 

 .پمنلسب در این زپمینه، اقلاپملت الزم را به بهترین شکل انجلم دانل
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م جلژه ی یکی از این اقلاپملت، استفلده از الپم  الی پمخصژص است، که ام کم پمصرف استنل، ا

 .زیبلیی دارنل. به این چراغ ال الپم  الوژن  گفته پمی شژد

ر خژرشیل تملم قسمت الی خلنه را روشن نمی کنل. این اپمر خصژصًل در آپلرتمل  ال بیشتر صلق پمی نژ

 .کنل. از آنجل که برای دیل  اشیل، به نژر احتیلج داریم، بلیل از پمنلبع نژری در خلنه استفلده کنیم

خژبی است. به امین  الپم  الوژن  عالوه بر ظلار زیبل و قیمت پمنلسب، از نظر تلپمین نژر نیز انتخلب

دویل، این الپم  ال برای دکژراسیژ  در خلنه ال و حتی ادارات بسیلر پمژرد استفلده قرار پمی گیرنل. 

 .الپم  الی الوژن  کمک پمی کننل، که فضلی خلنه پملر  و زیبل تر شژد

؟الپم  الوژن  از چه چیزی سلخته شله و چگژنه کلر پمی کنل   

 

الپم  الی سلده، رشته الیی به نلم تنگستن دارنل که پمی تژاننل نژر سلطع کننل. اپمل در الوژن ، نژر بل 

کمک گلز الوژن  تژویل پمی شژد. الوژن  ال چرخه الی شیمیلیی را در این الپم  ال به وجژد پمی 

 .رده قرار پمی گیآوردنل. در نتیجه، به دویل گرپملی پمژجژد، تنگستن تبخیر شله و دوبلره روی سطح رشت

این نژع الپم  ال بل بخلر تنگستن، در قسمت حبلب الپم  ترکیب پمی شژد. وقتی ترکیب به نقطه داغ 

الپم  رسیل )یعنی روی رشته(، تجزیه پمی شژد، تنگستن و الوژن  دوبلره جلا پمی شژنل. در نتیجه، 

 .تنگستن تبخیر شله تژسط الوژن ، به سطح رشته برگردانله پمی شژد

علپملی است که بلعث گرم شل  سیم تنگستن پمی شژد. انگلم تژویل گرپمل، نژر سفیل در الپم   الوژن 

 .به وجژد پمی آیل

 

؟انژاع الپم  الوژن  در بلزار کلام است   



 
3 

 

، انژاع پمختلفی از الپم  الی الوژن  استنل که پمی تژانیل در بلزار خریلاری SMD و LED الپم  الی

دارنل، که نژردای ارکلام از آ  ال پمتفلوت است. یکی از این پمل   کنیل. این الپم  ال انژاع پمختلفی

الی استفلده شله در  LED است. نژر تژویل شله تژسط این الپم ، به تعلاد LED الوژن  ال، الپم 

 .ال و تژا  آ  ال بیشتر بلشل، پمیزا  نژر تژویل شله نیز بیشتر است LED آ  وابسته است. ارچه این

یکی دیگر از الپم  الی کم پمصرف است، اپمل نژر بیشتری تژویل پمی کنل.  SMD الپم  الی الوژن 

این الپم  ال بسیلر کژتله است. این آی سی ال روی برد نصب پمی شژنل، اپمل برد را سژراخ نمی  IC پلیه

 .کننل. وظیفه این قطعلت ،تژزیع نژر پمنلسب در حین جریل  برق است

 ن  اشلره کردیم. در عین حل ، پمل  الی سلخته شله ازدر این بخش، پمل به چنلین نژع الپم  الوژ

LED نسبت به انژاع دیگر پر پمصرف ترنل و اکنژ  بسیلر پمژرد استفلده قرار پمی گیرنل. بنلبراین انگلم ،

 .خریل به این پمژارد تژجه ویژه داشته بلشیل

تنژعی نیز استنل. بل الپم  الی الوژن  عالوه بر صرفه جژیی در انرنی، دارای طرح ال و زیبلیی الی پم

 .تژجه به نیلز خژد و تلپمین نژر این الپم  ال، پمی تژانیل پملوی را بخژریل که پمنلسب پمحیط شمل بلشل

؟چگژنه الپم  الوژن  را خژدپمل  نصب کنیم   

نصب این الپم  ال کمی پمتفلوت تر از الپم  الی پمعمژوی است که در کمترین زپمل  پممکن در سقف 

 .نصب پمی کردیل

ل  الی پمختلف سقفی و دیژاری این الپم  در طرح الی سلده و رنگی و کیفیت الی گژنلگژ  انژاع پم

در ویست زیر پمژجژد است. بر اسلس سلیقه و بژدجه و پمکل  پمژرد نظر، پمی تژانیل بهترین و پمنلسب 

 .ترین الپم  را از پمیل  پمل  الی زیر انتخلب کنیل

   پمشلاله پمحصژالت پیشنهلدی

https://www.liste.ir/لامپ-هالوژن/

