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مجموعه صنعت نفت با توجه به گسترده گی وتنوع کاری که دارد جهت انجام فعالیتهای عملیاتی
خود نیازمند به مصرف انرژی بیشتر برق جهت روشنایی در تاسیسات و پاالیشگاههای صنعت نفت
خود است  .این درحالی است که با گذشت  121سال استفاده ازروشنایهای پرمصرف برق دیگر
زمان آن است و الزم می باشد صنعت نفت باتوجه به اینکه انرژی برق بیشتری مصرف می کند
وهزینه های بسیار سنگین را هم به همین منظور متحمل می شود تغیرات اساسی در راستای
اصالح مصرف انرژی برق انجام دهد.
استفاده از نسل جدید روشنایی  L E Dدر تا سیسات وپا ال یشگاههای صنعت نفت مزایای ذیل را
خواهد داشت.
 -1با توجه به بررسی که صورت گرفت استفاده از روشنایی  LEDدراین مجموعه هزینه های برق
را تا  %08کاهش خواهد داد که خیلی رقم باال وچشمگیری است درتحقق صرفه جویی درهزینه
های وزارت نفت.
 -2روشنایی های  LEDمیزان نوردهی باالیی با مقایسه با سایر روشنایی ها دارند .
 -3وجود انواع محصوالت روشنایی  LEDاز قبیل  :چراغ صنعتی سوله ای – پرزکتور تحت LED
– پایه های روشنایی  LEDبا سیستم خورشیدی (  ) SOLARوانواع المپهای  LEDتمام
نیازمندیهای صنعت نفت را درجهت حل مشکل روشنایی تامین می کند .
 -4این محصول تولید داخلی دارد .
 -1این نوع محصوالت داری ضمانت نامه چندین ساله است .
 -6با توجه به بررس های بعمل آمده کمتر از یکسال هزینه های خود را جبران خواهد کرد .

