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 سنسوردار چراغ

 دلیل همین به ،دارد اماکن مختلف دکوراسیون طراحی در پر اهمیتی نقش نورپردازی امروزه که ییآنجا از

 مصنوعی هایروشنایی انواع از استفاده با شودمی سعی بنابراین ،است برخودار زیادی اهمیت از هاچراغ به توجه

 سقفی و دیواری هایچراغ آویزها، لوسترها، انواع. نمایند فراهمرا  مناسب ترکیبی خورشید، طبیعی نور کنار در

 بر عالوه توانندمی زیبا یظاهر داشتن با که هستند عمومی هایروشنایی ایجاد کننده سایر منابع روشنایی و

 کمک کنند. نیز آن شدن ترزیبا به ،محیط نور تامین

 

 
 

 ازای با توجه به این نکته که حجم عمده و و منازل، هاشرکت، هاسازمان در مصرفی روشناییلوازم  به توجه با

 سازیبهینه زمینه در کارآمد یهایحلراه هارای راستا این در رود،به هدر می ادارات و هاسازمان در انرژی مصرف

 باشد.می سنسوردار هایچراغها استفاده از حلیکی از این راه کند.نمود پیدا می هاساختمان در انرژی مصرف

 صاحب کارشناسان تایید به که است هاییروش جمله از سنسوردار هایچراغ توسط روشنایی تامین فناوری

 استفاده با است. در واقع انرژی مصرف سازیبهینه راستای در برق مصرف کاهش برای مناسبی بسیار ابزار نظر،

 هاچراغ این روشنایی تامینزیرا  گرددمی تعیین کاربر نیاز به توجه با نظر مورد روشنایی ها،چراغ این فناوری از

 محدوده در فرد حرکت محض به که صورت این بهکند. پیدا می بستگی در محیط شخص فیزیکی حضور به

 ماندن برقرار باعث فرد حرکت باشد، داشته قرار سنسور دید محدوده در فرد که زمانی تا سنسور چراغ، دید

 سنسور دید محدوده از فرد شدن خارج از پس شود.می تامین محیط روشنایی و گردیده مدار در برق جریان

. با توجه به شودمی و چراغ خاموش قطع برق جریان )قابل افزایش و کاهش است( تایمر زمان شدن طی و

 دنباشمی انرژی مصرف کاهش در محصوالت موثرترین از یکی سنسوردار هایچراغتوان گفت، نکات فوق می

 . دنگیرمی قرار استفاده مورد هاپارکینگ و هاپلهراه مانند آمدورفت پر مسیرهای در که
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 چراغ سنسور

 سنسوردار سقفی چراغ. دارد عهده را بر سنسوردار هایچراغ انواع در روشنایی کنترل که است ایوسیله سنسور

 تامینرا  گرفته قرار آن در که محیطی روشنایی و است مجهز چشمی سنسور به دیواری سنسوردار چراغ و

 دیواری سنسوردار چراغ در که باز فضاهای دیگر و سبز فضاهای روشنایی کنترل برای که سنسوری. کندمی

 کار به فتوسل آن در که هوشمند چراغ در. شودمی تحریک نور وسیله به که باشدمی فتوسل شود،می استفاده

 برای چشمی سنسور این از معموال دلیل همین به. شودمی خاموش و روشن المپ شب، و روز تغییر با رفته

 .شودمی استفاده باز فضاهای روشنایی تامین

 استفاده مورد هاپلهراه و پارکینگ در دیواری سنسوردار چراغ و سنسوردار سقفی چراغ در که چشمی سنسور

 سنسور این. شودمی خاموش و روشن المپ و شده تحریک هر وسیله دیگر یا و انسان حرکت با گیرد،می قرار

 روشناییمنبع  یا و المپ خودکار طور به سنسور دید میدان در قرارگیری و پارکینگ و پلهراه به افراد ورود با

 . شودمی خاموش است، شده تنظیم ی کهمشخص زمان گذشت از پس و کرده روشن مرتبط را

 

 
 

  چشمی سنسورهای انواع

 برد و است شکل مربعی چشمی سنسور مدل این ظاهری شکل :توکار درجه ۱۴۰ حرکتی سنسور (1

 داخل در و کندرا پشتیبانی می دید درجه 1۴۰ تا چشمی سنسور این. باشدمی متر 1۰ تا 2٫۵ از آن

 .شودمی نصب پریز و کلید قوطی

 مشخص نیز آن اسم از که همانطور درجه، 1۸۰ چشمی سنسور :دیواری درجه ۱۸۰ حرکتی سنسور (2

 در هوشمند چراغ چشمی سنسور این. شودمی نصب دیوار روی بر و دارد درجه 1۸۰ دید است،

 .دارد را متری 2۰ شعاع تا دید توان و بوده ترقوی چشمی سنسور دیگر هایمدل با مقایسه



  www.MianaWeb.ir                                                                           محتوانویس: فرهاد ناجی

3 

 

 3۶۰ دید زاویه و است شکل ایدایره چشمی سنسور مدل این :سقفی درجه ۳۶۰ حرکتی سنسور (3

 12 شعاع تا حرکت و گیردمی قرار ورودی در از بعد و سقف زیر چشمی سنسور این. دارد ایدرجه

 .دهدمی پوشش را متری

 المپی و هستند سرخود سقفی هایالمپ دارای چشمی سنسور مدل این :خود سر المپ و سنسور (۴

 .است گرفته قرار درجه 3۶۰سنسور قاب وسط در و بوده قاب دارای رفته کار به سنسورها این در که

 
 

 سنسوردار هایچراغ عملکرد شیوه

 فرد که زمانی تا و دهدمی نشان حساسیت حرارت و حرکت به قرمز مادون امواج از استفاده با سنسوردار چراغ

 روشنایی و گردیده مدار در برق جریان شدن برقرار باعث فرد حرکت باشد، داشته قرار دیدش محدوده در

 برق جریان تایمر، زمان شدن طی و چراغ دید محدوده از محرک شدن خارج از پس و گرددمی تامین محیط

 بسیار را چراغ این از استفاده واکنش، برای نیاز مورد نور شدت و بودن روشن زمان تنظیمات .شودمی قطع

 .است کرده کاربر دلخواه شرایط با پذیرتنظیم و مناسب

 

 صرفه به مقرون سنسوردار چراغ

 قرار استفاده مورد عمومی اماکن و هاآپارتمان بیشتر در و آمده بازار به که است سالی چند سنسوردار چراغ

 حد تا را هاهزینه و شده انرژی مصرف کاهش باعث هوشمند یا سنسوردار هایچراغ از استفاده و گیردمی

 خاموش کردن فراموش نبود، مرسوم سنسوردار چراغ از استفاده که ها قبلسال. دهدمی کاهش نیز زیادی

 را پارکینگ یا اهرور برق که کردندمی فراموش افراد زیرا بود مشکل بزرگ یک ساختمان مشاعات برق کردن

 .کنند خاموش خروج هنگام

 بعد که صورت این به. داشت تایمر شد،می استفاده پلهراه و پارکینگ در که یسنسوردار هایچراغ اول نسل

. دشمی خاموش هاپلهراه چراغ اتوماتیک صورت به ،مشخصی زمان از بعد و دشمی روشن چراغ ،کلید زدن از
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 چراغ از ترقدیمی هایآپارتمان درناگفته نماند که . گرفتصورت می جوییصرفه برق مصرف در ترتیب این به

 .ردندکمی استفاده سنسوردار چراغ جای به دارزمان

. شودمی استفاده نیز هاباغ ها وبرج ،هاآپارتمان در سبز فضای روشنایی برای سنسوردار هایچراغ ازامروزه 

 دیواری سنسوردار هایچراغ طریق از نیز اداری و تجاری هایمجتمع پارکینگ مسکونی، هایمجتمع بر عالوه

 .است شده هاهزینه کاهش نتیجه در و برق مصرف شدن کم باعث که کنندمی تامین روشنایی خود را

 

 
 

 داررسنسو هایچراغ کلی مزایای

 

 برق مصرف در جویی صرفه (۱

 داشته قرار دیدشان محدوده در شخصی که کنندمی تامین را روشنایی زمانی تا هاچراغ این اینکه به توجه با

 ایتوجه قابل مقدار توانندمی هاچراغ این گردند،می خاموش مشخصی زمان از پس شخص خروج از بعد و باشد

شاید بتوان گفت این بزرگترین مزیت  .دهند کاهش ندارند حضور افراد که اماکنی در را مصرفی انرژی از

 کند.باشد، چون جهان بیش از پیش به سمت مصرف انرژی کمتر سوق پیدا میها میگونه چراغاین

 

 دسترسی سهولت و موقعبه روشنایی (2

 در و نیست کلید به نیاز هاچراغ کردن روشن برای افراد، حرکت زمان در هاچراغ گونهاین عملکرد به توجه با

 به رسیدن برای سافتیم کردن طی به نیاز بنابراین شود،فعال می روشنایی ،شخص حضور با فقط زمان هر

 .ندارد وجود کلید

 

 آلودگی انتقال از جلوگیری (۳
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مخصوصا در شرایط فعلی با باال رفتن  باشندمی آلودگی انتقال عـوامل از یـکی عمومـی امـاکن در کلیدها

 بهداشتی هایسرویس و هابیمارستان مانند هاییمکان در پیک بیماری کرونا در کشور. این مسئله بیشتر

 همین به و باشند داشته را محیط با فیزیکی تماس ینکمتر دارند سعی هامکان این در افراد کند،می خودنمایی

 .کنندنمی خاموش را هاچراغ خروج هنگام در افراد و رودبه هدر می روشنایی هامکان این در اکثرا دلیل

 

 امنیتی ضریب بردن باال (۴

 این و شودمی فعال نیزناشناس  افراد سایر حضور با ،گرددمی فعال شخص حضور با روشنایی سیستم چون

 جنبه محوطه و پارکینگ مانند اماکنی در این موضوع .گرددمی محل در شخصی حضور از اطالع باعث موضوع

 دارد. برای افراد شرور را بازدارندگی

 

 
 

 

 سنسوردار هایچراغ مختلف کاربردهای از هایینمونه

 وجود علت به که هاییساختمان کلیه و هابرج مسکونی، منازل در پلهراه روشنایی هوشمند تامین 

 شود.میها استفاده پلهاز راه ندرت به آسانسور

 پرو هایاتاق راهروها، بایگانی، هایاتاق انبار، پارکینگ، چون اماکنی روشنایی هوشمند تامین 

 و غیره هافروشگاه

 غیره و هاسازمان ها،برج مسکونی، منازل سبز فضای مرور و عبور هایمحل روشنایی هوشمند تامین  
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 دولتی هایارگان و هاسازمان قبیل از عمومی اماکن بهداشتی هایسرویس روشنایی هوشمند تامین 

 غیره و هاپارکها، رستوران تاالرها، ها،هتل خصوصی، و

 
 
 

 


