
 .گاه فلکس اجرا میشودو دست دستگاه چاپ بنر تابلو ها دارای انواع متناوبی هستند از بنر و فلکس و ... که توسط

 .دیر زمانی است که عرصه تبلیغات محیطی جزو الینفک زندگی ما شده است

 .به دنبال آن ماشین آالت چاپ وتجهیزات حوزه تبلیغات نیز به سرعت درحال رشد هستند

 .یکی ازعناصر مهم این بخش یعنی تبلیغات محیطی تابلوهای بک الیت است

دهای بک الیت درشب زیبایی خاصی چهره شهرها را فرا می گیرد اماباتوجه به اینکه منابع انرژی با روشن شدن تابلوها وبیلبور

روزبه روزگران تروبه تبع آن محدودترمی شودعمال روشنایی این گونه تابلوها نیز با مشکل مواجه شده است چراکه کاربرانی که 

د ازپس هزینه های مصرف برق آن بر نمی آیند یا آن را به صرفه ازاین تابلوها به عنوان معرفی محصوالت خوداستفاده می کردن

 .نمی دانند

 .(الزم به ذکراست منظور ما استفاده ازمهتابی وترانس می باشد که خودجزواقالم کم مصرف برقی است)

 ب به دنبال جذببه همین دلیل صاحبان مشاغل وصنایع ترجیح می دهندازروشنایی روزجهت تبلیغات استفاده نمایندتااینکه درش

 .مشتری باشند

استفاده می شود  به عنوان یک منبع نوربامصرف بسیارکم انرژی برق با شدت نورعالی  LED به همین دلیل مدت هاست که دردنیا از

 .که جایگزین خوبی برای منابع تولید نور قبلی است

 .دبی نظیراستشرکت سیمای شهر نیز دراین راستا دست به ابتکار جدیدی زده که درنوع خو

  

 سیمای شهر

 LED تولید بلوکهای

 .تولیدی شرکت سیمای شهرجایگزین خوبی برای مهتابی وترانس است LED ماژول های

 .البته زمان زیادی طول کشید تا به نتیجه برسیم

 . ابتداازال ای دی های نواری )ریسه ای(وسپس از ال ای دی های یک متری استفاده کردیم

 .اما هم هزینه آن خیلی باال بود وهم مصرف برق کاهش چشم گیری نداشت

 .چون فاصله ال ای دی ها قابل کنترل نبود

درنهایت با تالش زیاد کادرفنی م مهندسی شرکت سیمای شهر بلوکهای مخصوص تابلو فلکس با نور دهی عالی و عمر باال تولید شد 

 .آن تکمیل شدو پس از گذراندن مراحل فراوان تست تولید 

هم اکنون تعداد بسیار زیادی از مشتریان این مجموعه در شهر ها و استانهای مختلف از این محصول استفاده نموده و رضایت خاطر 

 .باالیی دارند

 مقایسه شدت نور مهتابی با بلوک ال ای دی

 .ن نورداردلوم 110استودرحدود  SMD ازنوع LEDعدد3سانتی متر وشامل 4ابعاد هرماژول به طول 



 .لومن نوردارد 3000)لومن واحد اندازه گیری شدت نور(.هرمهتابی حدود 

 .لومن آن قابل استفاده است 1500درجه است عمال 360اما چون زاویه پرتاب نور آن 

 .درجه است LED 120 درحالی که زاویه پرتاب

 .لومن می شود 4500 عدد مهتابی نصب کرد که شدت نور آن حدود3متر مربع بایستی حداقل  1در 

مترمربع فلکس نصف این مقدار کافی است اما اگر از تعداد مهتابی ها کم کنیم تداخل و هم پوشانی نور ازبین می 1جهت روشنایی 

 .رود وسطح فلکس سایه روشن می شود

 . با ماژول ها این مشکل قابل حل است

مترمربع  1من نور تولید می کند که این مقدار کامال برای روشنایی لو 2200عدد ماژول به کار می رود و 20تا  15در هرمتر مربع 

 .فلکس کافی است

 .رامدیریت کند ودرحدی که نیاز به نور دارد آنهاراکم وزیادکند  LED عالوه برآن کاربر می تواند به راحتی تعداد ماژول های

 سیمای شهر

 مخصوص تابلو فلکس –سیمای شهر  LED مزایای بلوک

 بلوکهای ال ای دی تولیدی سیمای شهر به موارد زیر می توان اشاره کرد از مزایای

 درصدی مصرف برق 80کاهش   

 عمر چندین برابر نسبت به مهتابی  

 کاهش عمق تابلو  

 نصب ساده و راحت با استفاده از چسب یا پرچ  

 یک ناحیه LED حفظ یکنواختی نور در صورت سوختگی  

 ا سایز های مختلفقابل استفاده در تابلو ب  

 بدون نیاز به بانک خازنی جهت تابلوهای بسیار بزرگ  

 قابلیت تغییر شدت نور با استفاده از کلید ولومی  

 راجع به موارد باال و دیگر قابلیتها می توان به نکات زیر اشاره کرد

 .اینکه اگر به هردلیلی تعدادی از ماژول ها خاموش بماند درروشنایی سطح فلکس تاثیرچندانی ندارد

 .اما اگر یکی از مهتابی ها خاموش شود مهتابی خاموش مانده کامال بصورت سایه نمایان است

  

 .نسبت به مهتابی سریعتر و راحتراست    LED نصب



معین دارای سیم است وکاربر فقط آنها راباچسب دوطرفه یا با  هم متصل بوده و به فواصل  به بسته به سفارش مشتری تعداد بلوکها 

 .پیچ روی کفی تابلو نصب می کند امادر مورد نصب مهتابی زمان خیلی زیادی جهت بستن مهتابی ترانس و پایه مهتابی الزم است

  

 . سانتی مترتولیدکرد 15تا  10ی با قطر این است که باآنها می توان تابلوهای  LED مزیت دیگر ماژول های

 .سانتی متراست 30تا  25در مورد مهتابی این عدد بین 

  

 .نسبت به مهتابی ازدیگر امتیازات آن به شمار می رود LED طول عمرمصرف ماژول های

 .بل توجه استدر مورد تابلوهایی که در ارتفاع نصب می شوند ودسترسی به آنها مشکل است این مطلب فوق العاده قا

 .ساعت است LED 50000 ساعت وطول عمر 5000طول عمرمهتابی 

  

بهتراز انرژی  گزینه خوبی برای بهره گیری   LED یا سلول های خورشیدی هستید ماژول های SOLAR CELLاگرمایل به استفاده از

 .خورشیدی است

  

 .کم مصرف بودن ان است  LED مهمترین مزیت

 30حدود   LED عدد ماژول 20مترمربع تابلو با 1وات می شود اما  160عدد مهتابی نصب شود مصرف آن 4مترمربع تابلو اگر1در

 .وات برق مصرف می کند

 .مزایای فوق باعث شده بلوکهای ال ای دی طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده و روز به روز مصرف روز افزون پیدا کند

 


