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المساحة  �عة استخدام الغرفة ط -1

ا حاصل ع� األقل ع� إحد شهادات  اء مصابيح LED من المهم التحق أن �كون المص � عند 
ا وع�  ة المص ع هذه الرموز ع� عل أو IEC. عادة ما تط أو CE و االعتماد السالمة التال�ة:  RoHS و

 . ا نفس المص

شهادات االعتماد -2

شغ��� لمصابيح الـLED عن  ساعة. اء مصابيح LED �جب أن ال �قل العمر ال � عند 
شغ��� العمر ال -3

شةرف النومالحماماتالمطالغرفة المكتبالصالونالمع

400 - 300600 - 500400 - 300500 - 400600 - 500500 - 300 شدة اإلنارة المو 
م� م��ــع) بها (لومن

المساحة المراد إنارتها  �عة استخدام الغرفة ار ط � االعت ا LED، من المهم أخذ �ع�� عند اخت�ار مص
� شدة اإلنارة ل�ل م�  �� � ي سب شدة إنارة. الجدول التا ) للحصول ع� أ شة، إل ، حمام، مع (مط

�عة استخدام الغرفة ول�ل م� م��ــع. م��ــع المرجع�ة حسب ط

 � الموقع  هذا   �
�� المطل��ة  اإلجمال�ة  اإلنارة  شدة  ن  ف م�،   * المط  مساحة  ا �انت  إ ال:  م

ننا  ، ف ساوي  لومن. للحصول ع� القدرة اإلجمال�ة المطل��ة بوحدة الوا  � * وال *
� هذا 

وا ل�كون النات �� � ق�متها ال تقل عن  لومن نقسم ع� كفاءة اإلنارة لمصابيح LED وال
�المقارنة مع   ا  مصابيح  فنحتا   LED وا  ا   اخت�ار مص تم  ا  إ  � و�التا وا  ال   الم
شدة   LED ء مصابيح  وا ا�� ) مما � ات قدرة  وا (المجم�ع:  وا مصابيح اعت�اد�ة 

لك يوفر  من الطاقة. الرجاء االطالع ع� الجدول أدناه للحسا�ات المرجع�ة.  االنارة و
. وا ا �جب أن ال تقل عن  لومن ن كفاءة المص اء مصابيح LED ف � لك عند  بناء ع� 
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الشم  أشعة  مع  �المقارنة  ضوء  مصدر  تحت  األلوان  هور  دقة  مق�ا  هو  اللون  وض�   � مؤ
�د عن 80. � ت �ع�ة ح�  �جب أن تكون ق�مة المؤ الط

� وض� اللون مؤ -4

ا الـLED �جب أن ال تقل عن سنة. ال�فالة المصنع�ة لمص
ال�فالة -5

LED ا ار الخت�ار مص � االعت العوامل الواجب أخذها �ع��

�ال�لفن. �لما قلت  اللون الخاصة � والمقاسة  يتم تحد�د لون إضاءة المصابيح حسب درجة حرارة 
�فات  ة تص ال ن هنا   ف

�
، �لما �ان اللون الظاهري �م�ل ا الصفرة. تجار�ا ا درجة حرارة اللون للمص

  :LEDا الـ لدرجة لون مص
. اللون الصحراوي وهو األقرب إ الصفرة ( -  �لفن)     

. اللون األب� ( -  �لفن)     
� وهو األقرب ا الزرقة (لغا�ة  �لفن) ل األب� ال �ع�ة . لون اإلنارة الط     

LED ا الصورة أدناه توضح درجات لون مص

�ل  س ع�  إنارتها.  المراد  المنطقة  الغرفة استخدام  �عة  ط ع�  �عتمد  ا  المص لون  درجة  اخت�ار 
نارة الد�كور�ة  نما ينصح �اللون الصحراوي ل ، ب اتب استخدام اللون األب� ن ينصح للم ال، ف الم

 . رف النوم والمطاب و

ا لون المص -6

والطاقة  االقتصاد�ة  التنم�ة  وع  م�� صفحة  متا�عة  ير  الفن�ة،  المعلومات  من  �د  للم
�
� � أو الموقع االل��و المستدامة SEED ع� وسائل التواصل االجتما
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