
  

 

 یوویاز المپ  یمراقبت و نگهدار
 

   .کندیالمپ کمک م یطول عمر و بازده شیداده شده ، به افزا حیتوض ریکه در ز ینکات تیرعا

 (EXCESSIVE STARTS) از اندازه المپ شیب استارت

خورد، فشار داخل المپ  یکه المپ استارت م ی. هنگامدیکن یروشن کردن مکرر المپ از حالت سرد خوددار از

از الکترود ها به داخل  (Tungsten) است و تنگستن فیزمان عملکرد الکترود ها ضع نی. در طول اباشدیم نییپا

نابهنگام  یمپ شده که منجر به خرابناخالص در داخل ال یلکه ها جادیباعث ا تیوضع نیشود. ا یالمپ پرتاپ م

را که المپ در حالت استارت  یدر حالت توان باال استارت بخورد تا زمان ستیبا یرو المپ م نی. از اشودیالمپ م

 .به حداقل برسد کندیم یسپر

به داخل بدنه  یاهیس نیا جیشود، و به تدر یشدن زود هنگام دو سر المپ م رهیزدن مکرر المپ موجب ت استارت

که امکان دارد  ییبهتر است تا آنجا لیدل نی. به همشودیمنجر به افت عمل کرد المپ م تیشده و در نها دهیالمپ کش

  .استارت به انجام برسند کینوبت و با  کیدر  یشوند به صورت سر یووی ستیبایرا که م ییکارها هیکل

  

 (COOLING SYSTEM) ک کنندهخن ستمیو س (REFLECTORS) کردن بازتابنده ها چک

 یکردن دوره ا زیالمپ نداشته باشند. تم یباشند و اعوجاج بر اثر گرما زیکه تم دیمطمئن شو دیها را چک کن بازتابنده

 یاست . جمع شدن جرم بر رو یضرور یووی ستمیالمپ و س یبازتابنده ها جهت حفظ حداکثر بازده ضیتعو ایو/

  .ردیصورت گ یبه سخت ستمیس ردنشود خنک ک یهوا را کاهش داده و باعث م انیفن جر یپره ها

منبسط شود که موجب افت ولتاژ و توان و در  ایکند  دایشود ممکن است از وسط قوس پ یداغ م یلیکه المپ خ یزمان

  .شود یالمپ م یکاهش خروج جهینت

کند.  یم یریکردن المپ جلو گ دایبخشد و از قوس پ یرا بهبود م یخنک ساز  یووی ستمیفن س یکردن پره ها زیتم

 کباریرو بهتر است المپ ها را هر چند وقت  نی. از ا کنندیم دایاوقات المپ ها بطور نا محسوس قوس پ یگاه

   .دیبچرخان

  

 (INSTALL LAMPS WITH CARE) در نصب المپ دقت

بدنه المپ  یانگشتان رو یتا چرب دیتر کردن عمر المپ ها ، هنگام نصب المپ از دستکش استفاده کن یطوالن یبرا

 .شود یم هیکردن سطح المپ توص زیتم ی. استفاده از دستمال آغشته به الکل براندینش


