
 

 + هزینه هاي راه اندازي  ها و پروژکتورهاي کم مصرف ال اي ديها، المپ تولید چراغ  یهیطرح توج

خوب است    ياقتصاد  تیمز  کیدر کشور    LEDالمپ و چراغ    دیتول  د؟یهست LED  يانواع المپ ها و چراغ ها  د یتول  يبرا يبه دنبال برنامه ا  ایآ
و متناسب با   افتهیکه مکان پروژه توسعه  یشود و در زمان  ینفر استفاده م 40اشتغال  يمحصول ، برا ن یا دیدارد. با تول يریچشمگ يو سودآور

 Cardocبه مهارت و دانش مربوط به صنعت در عمل دارد.    ازیبرنامه ن   ک یشود. نوشتن    یاجرا م  ندیفرآ  کیشود ، در    یم  دیط بازار تولیشرا
Center د یتول یهیتوج ياز برنامه ها یکیاز  يخالصه ا ریمحصوالت در دسترس است. در ز ر یسا ن یو تضم یع خدمات بازرگان با انوا ن یهمچن  

 المپ است. 

 

 محصول  یمعرف LED يالمپها دیتول یهیتوج طرح

 يشود معمار   یباعث م   یتوان مصرف  نیکنند. استفاده از ا  یمختلف مصرف م  ينور در رنگ ها   دیتول يبرا  یکم  اریبس  يانرژ  LED  يها  چراغ
 باشد.  ادی ز اریبس یساعت و نورده 50،000با طول عمر حداکثر  یمعمول يالمپ ها

نور کلمه    ودید نور است. د  ودیمخفف د  LEDساطع کننده  نور ز  يودهایساطع کننده  ن   يا  رمجموعهیساطع کننده  ها هستند.   يهاد  مهیاز 
کند. با عبور از جریان انرژي خاص خود به دلیل مقاومت در برابر نور ساطع  یاستفاده م گریمجزا د يها يهاد مهین  يها LEDکه از  یتیخاص

، صفحه مدار    نکیس  تیقاب و ه  کیلنز ،    کی،    LED  کیشده اند:    لیتشک  یها از پنج قسمت اصل   LEDمعمول ، تمام    رمی شود. به طو 
کند. در حال   دیبنفش و مادون قرمز تول ioتواند اشعه ماورا یاست و نم 311تا  111 نیآن ب  يطور خالصه ، ولتاژ ورود. به هیو منبع تغذ یچاپ

 شوند. یم دیتول شتریوات و ب  111و  61،  51،  31،  28،  11،  5،  3،  1 يهاالمپ ها با توان  نیحاضر ا

 

 ها  یژگیو LED يالمپها دیتول یهیتوج طرح

 کم يانرژ مصرف

است ، در صورت عدم   دهیمگاوات رس 6000و   5200از    شیکشور به ب   یاست و اوج مصرف فعل  ریگران و وقت گ  اریبس  روگاهیکه ن   یطیشرا  در
  ي با المپها  LED  يالمپها  ینیگز یکاهش مصرف جا  ياز راهها   یکی.  ردیقرار گ  دیدر معرض د  دیبرق ، مشترك برق کشور با  یاستفاده از قطع

 است. CFLو  می، بخار سد وه یج بخار،  گرید يرشته ا

المپ ها  نیکنند. ا جادیو مطلوب را ا ازیمورد ن  ییتوانند روشنا یکم م اریبس يتابش نور با استفاده از انرژ هیو زاو روین  میبا تنظ LED يالمپها
استفاده   يرژان   ن یتأم  يبرا زیها ن   يباتر ای  يدیخورش  يمنابع انرژمتناوب با مصرف کم را دارند. از    انیو هم جر  میمستق  ان یهم جر  نیتأم  ییتوانا

 شود.  یم

 : بهداشت

 يو سالم المپها زینور تم لیکنند. به دل یفلورسنت و کم مصرف ساطع نم يبنفش و مادون قرمز مضر و المپها ioاشعه ماورا LED يها المپ
LED شده اند. نی گزی) جاوهیالمپ آغشته به ج وارهیو کم مصرف (با د مضر فلورسنت يالمپها با المپها نی، ا 

 LED يالمپ ها و چراغ ها يبرا  نیگزیجا يکاالها



 

رشته    ي، المپ ها  د یمتال هال  ي، المپ ها  يرشته ا  ي، المپ ها  میبخار سد  يو کم مصرف ، المپ ها  يا  وه یج  ي، المپ ها  يرشته ا  يها  المپ
از نظر طول عمر ، مصرف  LED ي استفاده از المپها ي ایمزا لیدانست. اما به دل LED يالمپ ها نیگزیتوان جا یرا م   یمعمول  يو المپ ها يا

 است. بیمحصوالت رق ریسا يبرا یمناسب نهیگز يو اقتصاد يو بهتر ، از نظر تکنولوژ شتریب  تیفی، ک يکم انرژ

 کاربرد LED يالمپها دیتول يبرا یهیتوج برنامه

 المپ ها عبارتند از:  نیا يکاربردها

و    ییآشپزخانه ، اتاق ها و راهروها) و روشنا  نت یمنزل ، کاب   ونی(سقف ، دکوراس  يو ادار  یبسته ، مسکون   يها  طیمح  ییروشنا  نیتأم  يبرا  •
 شود.  یمغازه ها ، موزه ها استفاده م نی تریکتابخانه ، و يمانند قفسه ها  یداخل يها طیمح ونیدکوراس

،   یعموم   يمکانها   ییو پروژکتورها در روشنا  یابان یخ  ي، به صورت چراغها  نگهای، پارک  يو معابر شهر  یعموم   يمکانها  ییروشنا  نیتأم  يبرا  •
 ، پارك ها یخیتار ياهاها ، بن هیساختمانها ، آب نماها ، پا يساختمانها مانند نما یخارج ينما  نیو تزئ  یی، روشنا ابانهایخ

  ی معمول  يالمپ ها  هیشده اند که شب  یمناطق دوچندان کرده است. طراح  نیکاربرد آن را در ا  LED  يدر اندازه ها ، اشکال و رنگ المپ ها  تنوع
 شوند.   نیگزی توسط مصرف کننده جا یهستند تا بتوانند به راحت

 محصول  دیپروژه و روش تول یفن دانش

المپ آماده   دیتول  يبرا  ازیو کنترل شده مورد ن   تیفی. قطعات با کردیگ  یالمپ شکل م   يدر خط مونتاژ اجزا  LED  يالمپها  دیتول  یاصل   روند
 عبارتند از:  دیخط تول زاتیهستند. تجه LEDمونتاژ  ندیاستفاده در فرا

 (دو خط)  کیانتقال اتومات يها ستمی. خط مونتاژ تمام قطعات المپ با س1

 دستگاه 2چسباندن خودکار  ستمی. س2

 دستگاه  4 یو دست کی. پرس اتومات3

 دستگاه 2  کی. دستگاه پانچ اتومات4

 يزری. اسکله جت ل5

 فشرده دستگاه يهوا نیتأم کیپنومات ستمی. س6

 دو دستگاه يریاندازه گ يدستگاه ها ينور ي. پارامترها7

 . دستگاه تست دوام و عمر المپ دو دستگاه8

و   يو جوشکار يکار می، اهم متر ، نورسنج ، دماسنج ، ابزار لح لوسکوپی(اس یشگاه یو آزما ی، کارگاه یکیالکترون  زاتی، تجه کامل زاتی. تجه9
 )رهیغ

  

  



 

 بازار و رقبا  قاتیتحق

  ع یکاربردها در صنااز  يگسترده ا  فی، ط ی، عمر طوالن  يدر کاهش مصرف انرژ LED ينوع المپ ها نیمنحصر به فرد ا  يها یژگیتوجه به و با
محصول .    ن یا  يبازار هدف برا  نی ، بهتر  يدر مصرف انرژ  ییبه صرفه جو  ازیو ن   دارانیمتنوع خر  يازهایمختلف از جمله ساخت و ساز ، درك ن 

 کند.  یصادر م  هیهمسا يبه کشورها یسپس داخل

با سرما  435در    یصنعت  يو پروانه ها  یصنعت  يحال حاضر پروانه ها  در   ی و استخدام اسم  الیر  ونیلی م  19894338  یاسم  يگذار  هیکشور 
کننده   دیتول یصنعت يبنگاه ها يبرا يفقره مربوط به صدور پروانه بهره بردار 189تعداد  نیانواع المپ صادر شده است. از ا دیتول يبرا 18236
انواع المپها و   دیواحد در کشور مجوز تول  132تعداد ،   نیاست. از ا  یالیر 6871855  ي گذار  هینفر و سرما  123هزار و    10با اشتغال    پانواع الم

 کرده اند. افتی واحد (شعله) را در ونیلیم 140 دیتول  یاسم تیبا ظرف LED يالمپها

  ی اتیعمل  دی. تولستیاستاندارد طول عمر ن   يشود ، که اغلب شامل المپ ها  یم  نیواردات تأم  قیبازار از طر  ازنی  ٪60از    ش یحال حاضر ، ب   در
 کرده است. نیتأم طیشرا نیرا در بهتر  یداخل يدرصد تقاضا 40کشور 

 

 الزم:  يگذار هیسرما

  ال ی ر اردیلی م 72حدود   ياقتصاد تیبا ظرف يدر سال جار  ACDو مونتاژ المپ و المپ  دیتول  يبرا يانجام شده احداث واحد يها یبررس طبق
  ي ازهایاز ن   يخالصه ا  ریسال خواهد بود. در ز  3آن کمتر از    بازدهی  و  است  ٪35از    شیب   يگذار  هیدارد. نرخ بازده سرما  ازین   هیاول  ه یبه سرما
با ظرف  نیاساخت   بد  LEDچراغ    2100000و    LEDچراغ    500000ساالنه    دیتول  یاتی عمل  تیواحد  است که مطالعات   یهیدر سال است. 
 به روز شوند. ياقتصاد طیبا گذشت زمان و شرا دیبا یمقدمات

 ي اجرا  يایمزا LED يالمپها دیتول یهیتوج طرح

، با توجه به    نیصنعت هستند. بنابرا  نیدر ا  یاساس  يباز و بسته کاال  يها  طیگوناگون در مح  يکاربردها  لیبه دل  LED  يها و چراغ ها  چراغ
  ک یو هم به عنوان   یقبل يالمپ ها ینیگزیجا يوجود دارد ، هم برا نهیزم نیدر ا یقابل قبول تیو جذاب  ادیز يتوسعه در کشور ، تقاضا  شیافزا

 طرح ذکر شده است: نیا ياجرا يا یاز مزا یبرخ نجای. در اازیمورد ن  دیجد ولمحص 

 ي گذار هی، بازده و بازده مناسب سرما ي. سودآور 1

 د یمحصول جد کیو هم به عنوان  نی گزیجا نهی گز کی. کاربرد گسترده و رو به رشد محصوالت ؛ هم به عنوان 2

 محصول نیالزم در ا ياستانداردها تی. امکان صادرات در صورت رعا3

 یخارج  یموارد اساس يبرا ماین  ستمیس قیاز طر ياعتبار ارز نیامکان تأم -4

 و توسعه قیواحد تحق یتخصص  تیفعال جیبراساس نتا يدیتنوع در محصوالت تول جادیو ا دیتول تیظرف شیو افزا  ي. امکان توسعه سطح فناور5

 در برنامه توسعه  نیتأم رهیدر زنج ازیمورد ن  هیاز مواد اول یانبوه بخش دیو تول تیفی، بهبود ک يساز هی. امکان شب6

  



 

  LED يالمپها دیتول یهیتوج طرحۀ مطالع جینتا

  ی ارتباطات فرامل  جادیو برق و ا  یک ی، مکان   ی، صنعت  یعمران   يها  نهیدر زم  یمهندس  يها براساس برنامه ها  رساختیز  نیالزم و تأم  يمجوزها  اخذ
  ت باشد. از جمله ملزوما ی م یخارج  يواحد از شرکت ها  از یمورد ن  هیقطعات و مواد اول دی، تول زاتیآالت و تجه نیاز ماش یبخش نیبه منظور تأم

 است. يگذار هیسرما کی نیپروژه است. ا نیا

واحد   يو اخذ مجوز برا م یمحصول ، تنظ يزیو برنامه ر ندیفرآ ي، بهبود مستمر ، اصالح و متنوع ساز یدانش فن يساز یبه بوم  ازیتوجه به ن  با
 است.   يضرور  یالملل نیو ب  یمل  يمحصوالت بر اساس استانداردها دیتول باتیو توسعه شرکت و اتخاذ ترت قیتحق

 

 که نیاز به اصالح دارد.  باشددرنظر داشته باشید مقالۀ فوق، ترجمۀ ماشینی از یک بیزینس پلن التین می 

بروزترین منابع    "مجموعۀ سه هزار طرحU30T"سنجی تهیه شده توسط  هاي امکان هاي توجیهی و گزارشتمامی طرح  بوسیلۀ کارشناسان مرتبط از 
 هايگردند؛ مضافاً اینکه طرح ارائه می   مورد بازبینی قرار گرفته و ترجمۀ آنها بصورت غیر ماشینی و کامالً سلیس و روانمعتبر استخراج و  

توجیهی ما داراي گارانتی و ضمانت کیفیت بوده و درصورت لزوم، داراي دفاعیۀ حضوري کارشناس ارشد در محل مدنظر متقاضی با هماهنگی 
 .باشدقبلی می 

30T 09354300400  ی تـألّـه(مهندسدیری با ما تماس بگ  ی هیتوج  يها طرح  یۀسفارش ته   يبرا(. 

www.3000tarh.ir 

http://www.3000tarh.ir/
http://www.3000tarh.ir/
http://www.3000tarh.ir/
http://www.3000tarh.ir/
http://www.3000tarh.ir/
http://www.3000tarh.ir/

