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 باالست فيوزدار 

شنائي مورد ), به دليل راندمان و طول عمر باال بطور گسترده, در صنعت روHIDامروزه المپهاي تخليه گازي پرفشار (

مانند: روشنايي  ياستفاده در مصارف گوناگون د. اين المپ ها در ابعاد و توان هاي مختلف جهتاستفاده قرار مي گيرن

د. از جمله توان هاي رايج اين المپ ها كه به نصنعتي، روشنايي فضاي آزاد و روشنايي فروشگاهي، توليد و عرضه مي گرد

از نكات و ... اشاره نمود.  150، 250، 400وفور در بازارهاي ايران يافت مي شود مي توان به المپ هاي با توان 

ار مهم جهت بكارگيري مناسب اين المپ ها استفاده از تجهيزات الكتريكي مرغوب جهت راه اندازي و بهره برداري از بسي

آنها مي باشد. باالست ها به عنوان يكي از اصلي ترين قطعات الكتريكي نقش بسيار مهمي را در بكارگيري از اينگونه المپ 

اندازي و كاركرد عادي المپ، طول عمر باال و عملكرد  و جريان مناسب در حين راه ها با تامين ولتاژ كنند. باالست ها ايفا مي

باشد. براي انتخاب  مناسب المپ را تضمين مي نمايد. از اينرو دقت در انتخاب باالست از موارد بسيار مهم و ضروري مي

 باشد. مي مر باالستتوان به موارد مختلفي توجه نمود. از جمله اين نكات طول ع يك باالست مناسب مي

باشد. نوع و  مي )Tw(پيچ باالست   و دماي كار سيم )Insulation Class( طول عمر يك باالست تابع كالس عايقي

دماي قابل تحمل مواد عايقي انتخاب شده براي هسته و سيم پيچ باالست تعيين كننده كالس عايقي و ماكزيمم دماي كار 

P 130مجاز سيم پيچ كه عملكرد پيوسته تحت اين دما ( معموالً 

o
PC(  ) طول عمر متوسطService Life در حدود (

را  Twگويند. منحني زير طول عمر باالست بر حسب  مي Twكند را  نتي ميسال را براي باالست و عايق آن گارا 10

 نصف مي گردد. تباالسمتوسط ، طول عمر  Tw درجه افزايش دماي 10دهد. كه با توجه به آن به ازاي هر  نشان مي

 

نگه داشته شود سالم ماندن باالست و به تر از ميزان ماكزيمم  پايين Twبه منحني باال و موارد اشاره شده، اگر دماي  با توجه

 باشد. تامين اين پارامتر از موارد الزامي ميگردد. بنا براين در نظر گرفتن مكانيزمي جهت  تبع آن المپ تضمين مي
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 )Rectifying effect( گردد، اثر يكسو شدگي المپ باالست مي Tw يكي از مواردي كه باعث افزايش دماي 

هاي متال هااليد در انتهاي عمر؛ به دليل خرابي و تنش  از المپهاي گازي پرفشار ؛ باالخص المپ جريان عبوري. باشد مي

يا شكستن يكي از الكترودها در حين كار و يا نشتي در  )Ignition( حاصله بر روي الكترودهاي المپ در زمان ايگنيشن

قارن بوده كه به آن اثر ) و نامتRectifiedمي تواند بصورت يكسو ()؛ Discharge Tube( المپ تخليه تيوپ

 فته مي شود.گ يكسو شدگي

 

ناشي از المپ يكسو شده به سرعت هسته باالست را به حالت اشباع برده و مقاومت مغناطيسي هسته و  DCجريان  

تخريب ، باالستپيچ  باالست را كاهش داده و باعث افزايش جريان عبوري و به تبع آن افزايش حرارت در سيمامپدانس 

عايق و هسته، اتصال كوتاه باالست و همچنين افزايش دما در ساير قطعات چراغ از جمله ايگنيتور سرپيچ و سيم ها و در 

 IEC 60598و   IEC 61167بر اساس الزامات استاندارد . با توجه به اين مهم و نهايت تخريب چراغ خواهد شد

) ناشي از Over Temperatureدر برابر اضافه دماي (؛ بايد )HID(المپهاي تخليه گازي پرفشار باالست هاي 

كه شركت مازي نور از  ،آلمان دراين راستا اخيراً شركت وسلو شوابه يكسو شدگي المپ در انتهاي عمر محافظت شوند.

اقدام به عرضه باالست هاي مغناطيسي مجهز به سوئيچ (فيوز) دماي  نمايد، هاي خود استفاده مي محصوالت آن در چراغ

 داخلي نموده كه قادر است تا باالست و به تبع آن ساير تجهيزات چراغ را در برابر افزايش دماي بيش از حد محافظت  كند. 

 

 

 

http://www.mazinoor.com/


www.mazinoor.com   

 

 : )Thermally Protected Ballastباالست با محافظت دمائي (

داراي يك نوع سوئيچ محافظ دمايي هستند كه در پايان عمر المپ و زماني كه اثر يكسو شدگي در المپ اين باالست ها   

 گردد. شود با قطع كردن جريان مانع از افزايش دماي باالست و تخريب ساير قطعات موجود در چراغ مي ايجاد مي

و در انتهاي عمر المپ، چراغ را  بوده )Auto Resetسوئيچ محافظ دمائي بكار رفته در اين باالستها از نوع (ضمناً   

بصورت مكرر روشن و خاموش مي كند كه اين امر عالوه بر حفاظت و كاهش دماي باالست ، هشداري است در جهت 

  .تعويض المپ معيوب

 
 اثر يكسو شدگي بدون سوئيچ دمايي و با سوئيچ دمايي

 

كنندگان باالست  شركت مازي نور نيز در راستاي استانداردهاي جهاني، ايمن سازي چراغ هاي خود و رعايت حقوق مصرف

را در چراغ هايي كه به اين نوع از باالست مجهز هستند بروز رساني نموده و  HIDهاي  هاي مغناطيسي مربوط به المپ

 نمايد. اي خود استفاده ميه هاي داراي فيوز حرارتي در چراغ صرفاً از باالست
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