
Advice book
نصائح فـــي اإلنـــارة



مختلفة. بأشكـــال  أشيـــاء  عدة  تعنــي  أن  وباإلمكان  ومضاميــن  معاني  عدة  لها  اإلضاءة 

الكهربائـــي. املصبـــاح  مثل  البشر  صناعة  أو  اللهب،  من  الشمس،  من  تأتـــي  اإلضــاءة 

من  تعتبر  الكهربائية  اإلضــاءة  املاضي،  القرن  في  حصل  الذي  التكنولوجي  التقدم  كل  مع 
في  الطلق،  الهواء  في  أو  الداخل  من  الجوانب،  من جميع  اليومية  حياتنا  تمس  إنها  أهمها. 
املنزل أو العمل في الليل أو النهار. من الصعب أن نتصور كيف تكون حياتنا بدون اإلضاءة.

دائمًا العناية باإلضاءة الخارجية والداخلية هو بمثابة رسالة ترحيبية لزوارنا وضيوفنا 
في املكان، فالبد من العناية بذلك بإستشارة متخصصني في هذا املجال واإلهتمام باقتناء 

املنتجات ذات الجودة.

من  العديد  تحتها  يعمل  عريقة  {كمجموعة  الناصر  مجموعة  واجــب  من  أن  وجــدت  لذا 
واملجتمع  عمالؤها  تجاه  عــامــًا}  أربــعــون  منذ  اإلضـــاءة  مجال  في  التجارية  العالمات 
وأهمية  وتصميمها  اإلضــاءة  معرفة  ثقافة  بــزرع  يقوم  الــذي  املفيد  الكتيب  هذا  تقدم  أن 
الترفيه. وأمــاكــن  املكتب،  املــنــزل،  ــاءة  إضـ فــي  املــخــرجــات  أفضل  على  للحصول  ــك  ذل

محمد بن علي الناصر





واحدة من أهم األشيــاء في الحياة هو وجود مكان نشعر به وكأننا في منزلنــا، ال فرق سواء إذا كان ملك أو إيجار أو ما 
إذا كان شقة أو منزل. ما يهم هو الشعور باألمن والرفاهيه داخل جدرانه. هنا يلعب مفهوم اإلنارة الصحيحة دورًا حاسمًا 

تجــاه هذا الشعور.

املقدمة





يرى املصمم أن اإلنـــارة أداة تقدم الكثيـــر من االحتماالت فــي خلق مساحة املعيشة بطريقة 
تالئم االحتياجات والتفضيالت الشخصية.

هدفنـــا هو تسليط الضوء على تلك اإلمكانيـــات، ويتوفر فـي هذا الدليل معلومـــات قيمة جدًا 
سوف تساعدك على فهم وإدراك الطرق الصحيحة لإلنارة ألنها ليست تشعرنـــا فقط بالراحة 

بل هـي أيضا مفيدة لصحتنا.

يحتوي هذا الكتيب على مجموعة من أفكار تصميـــم اإلنـــارة ونصائح و إرشادات لإلنـــارة 
الصحيحة فـــي أجزاء مختلفة من املنزل. كما أنه يغطي جوانب اخرى كثيرة مثل كفاءة 
استخدام الطاقة األمثل، وألوان اإلنارة ودرجة حرارة اللون مع كل متطلبات مستويـات 

اإلنـــارة الالزمة.

تحتاج كل غرفة في املنزل إلى فكرة إنارة مبدعة إلبراز وظيفتها التي تقوم بها من مدخل 
املنزل، لغرف النوم، دورات املياه، غرف األطفال، صاالت إستقبـــال الضيوف، املطابخ 

واألماكن الخارجية.





لماذا
تصميــم اإلنـــارة؟





َيعرُف مصمم اإلنارة كيفية االستفادة املثلى من توزيع اإلنــارة بطريقة سليمة و مبدعة أيضًا مما يخلق تأثيرات رائعة وجذابة 
يمكن تغييرها كما نشاء لتتناسب مع املزاج وموضوع املكان املراد إنارته.

إن اإلنارة تحدث فرقًا كبيرًا في البيئة الداخلية ملنزلك. عند استخدام اإلنارة الجيدة بشكل صحيح تساعدك على رؤية أفضل 
وأداء املهام أكثر سهولة، كما توفر السالمة واألمان والشعور بالراحة. اإلنارة والتحكم فــي اإلنـــارة تمنحَك مرونة فــي ضبط 

وتعديل املزاج وأجواء منزلك داخليًا وخارجيًا.

وحدات اإلنــارة املثاليــة، غالبـــًا تكون غير مكلفة وهي من مكونات التصميم الداخلي ملنزلك. مع مجموعة غير محدودة من 
األشكال واأللوان واألحجـام، تضيف أجهزة اإلنـــارة اللمسات النهائــية الرائعة والجميلة على ديكور منزلك.  إن استخدام 

اإلنـــارة الصحيحة ُيكمل من اسلوب حياتك ويلبي إحتياجات عائلتك.





عند التخطيط إلنارة منزلك ...
ضع هذه النصائح في اإلعتبار

تحديد نشاط كل غرفة مثل )القراءة، إعداد الطعام، الهوايات، التزين و الحالقة ، مكان الغسيل، والواجبات املنزلية، وما إلى 
ذلك(.

تحديد الحالة املزاجية أو األجواء التي تريد إنشائها في كل املكان.

تحديد أي من العناصر الزخرفية التي تريد ان تبرزها، مثل اللوحات أو ورق الجدران ذات امللمس البارز.

تحديد املناطق ذات األلوان للجدران الداكنة ألن هذه املناطق تمتص املزيد من الضوء عكس األلوان الفاتحة، و لذلك تحتاج 
إنارة إضافية لهذا املكان.





تحديـــد نشـاط
كـل غرفـة و وظائفهــا

املداخل
املمرات والساللم

غرفة اإلستقبال | غرف املعيشة
املطبخ

دورات املياه
غرف نوم األطفال

غرفة النوم الرئيسية





يجب أن نهتم بمدخل املنزل إهتمامًا خاصًا و نختار بعناية اإلنارة املناسبة له ليكون مميزًا حيث انه هو أول شيء يراه الزائر.  
ولذلك فمن املهم إختيار إنارة زاهية ومشرقة ولكن تطبيقية للمكان أيضًا، إنارة تعكس نمط وشخصية صاحب املنزل.

وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة خارجية جدارية
6-9W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة خارجية أرضية
3-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:

إنــــــارة املداخل





إنــــــارة املمرات والساللم
اإلنارة الزاهية و الجيدة ضرورية جدًا ألهم املناطق تداواًل في املنزل أو الشقة. الشرط الرئيسي في املمرات هو السالمة 

ووجود إنارة كافية عند حامل املالبس واملرآة. ومع ذلك، يجب أن تضمن وتؤكد اإلنارة على أن اإلنطباع األول للضيف عند 
دخوله املنزل يكون إيجابيًا.

وحدة إنارة للَدَرج
1-3W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة أرضية
1-3W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:





وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة جدارية
6-9W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

إنارة مخفية
9W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

إنــــــارة غرفة اإلستقبال | غرف املعيشة
القراءة، والدردشة، ومشاهدة التلفزيون وممارسة األلعاب ... ال تستخدام أي غرفة في املنزل ألكبر عدد ممكن من األنشطة 
املختلفة مثل غرفة املعيشة. لذلك فإن من املهم جدًا أن تكون اإلنارة قابلة للتغيير في هذه الغرفة ومصممة إلشباع متطلبات 

األجواء املختلفة و ال يكفي أن تضع وحدة إنارة واحدة في منتصف السقف.

وحدة إنارة ديكورية
20-36W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:





وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

إنارة مخفية
9W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

إنــــــارة غرفة الطعام
كنقطة مركزية من املنزل، تتميز غرفة الطعام بإهتمامًا خاصًا عندما يتعلق األمر الى إختيار وحدات اإلنارة املناسبة. 

من التجمعات العائلية الحميمية إلى املناسبات اإلجتماعية الكبرى كل شيء في غرفة الطعام يدور حول الطاولة. وهو املكان 
الذي تتجمع فيه العائلة واألصدقاء لتناول الطعام.

وحدة إنارة ديكورية
15-30W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:





إنــــــارة املطبخ
في كثير من األسر، املطبخ هو محور املنزل من ناحية، ومن من جهة أخرى حيث يتم فيه الطبخ واإلستمتاع في إعداد الطعام.

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:

وحدة إنارة ديكورية
30W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض
٤٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة معلقة
36W LED

درجة اللون: األبيض
٤٠٠٠ كلفن

إنارة مخفية
9W LED

درجة اللون: األبيض
٤٠٠٠ كلفن

إنارة مخفية ديكورية
15-36W LED

درجة اللون: األبيض
٤٠٠٠ كلفن





إنــــــارة دورات امليـــاه

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:

وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض
٤٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة جدارية
5W LED | IP54 - IP65

درجة اللون: من األبيض الدافئ الى األبيض
٣٠٠٠ كلفن الى ٤٠٠٠ كلفن

نستيقظ في الصباح بإتجاه الحمام ملواجهة تحديات العصر، ونستخدمه في املساء لإلسترخاء بشكل خاص. لذا تحتاج إنارة 
الحمام إلى عناية خاصة ليصبح مكانًا مريحًا.





وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

إنارة مخفية
9W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

إنــــــارة غرف نوم األطفال والشباب
بالنسبة لغرف األطفال والشباب، ليست مجرد مكان للنوم. بل هو أيضا مكانًا للتعلم واللعب، إنها تعتبر منزل داخل املنزل و

ومكان للخلوة الخاصة لهم. لتلبية جميع هذه املتطلبات، تحتاج كل هذه الغرف إلى فكرة إنارة جيدة و مبتكرة.

وحدة إنارة ديكورية
15-30W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:





وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة )اسبوت اليت( غاطسة
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

إنارة مخفية ديكورية
9-15W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

إنــــــارة غرفة النوم الرئيسية
نحن نقضي ما يقرب من ثلث حياتنا في غرفة النوم. وهو مكان خاص للراحة واإلسترخاء. وأيضًا حيث يتم اتخاذ القرارات 

الهامة في غرفة النوم مثل اختيار الزي املناسب لهذا اليوم.

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:

إنارة مخفية
9W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة ديكورية
15-30W LED

درجة اللون: األبيض الدافئ
٣٠٠٠ كلفن





حتى في بيوتنا، يمكننا أن نخلق مساحة مخصصة للقيام بأنشطة مع جميع أفراد األسرة من خالل وجود نظام اإلنارة الدافئة واملنخفضة تجعل الغرفة مريحة أكثر، وأجواء جيدة لالسترخاء.
إنارة بيضاء منتشرة في املكان. الضوء األبيض يمكن أن يجعل مزاجنا نشطًا ويقظًا.

الحيويةاإلسترخاء



تعرف على الحالة املزاجية أو األجواء
التي تريد خلقها في كل املكان

يجب االستفادة من ضوء النهار الطبيعي املوجود داخل بيوتنا، بالتالي سنساعد على التوفير في الطاقة و التقليل 
من استخدام اإلنارة أثناء النهار.

يمكن لإلنارة أن تخلق أجواء مزاجية محددة عن طريق إضافة ألوان على نظام اإلنارة الخاص بك.
الترفيهضوء النهار الطبيعي



مخطط اإلنارة: نرى في الصورة رسم تخطيطي موضوح عليه مخطط لوحدات وأماكن اإلنارة املستخدمة.
تشمل أدوات التخطيط ملصممي اإلنارة التالي:





عرض مقطع طولي



مقطع عامودي: مقطع العرضي بمجموعة من الغرف يبني رؤية عامودية إلرتفاع ومكان كل نقطة إنارة.

عرض مقطع طولي

تشمل أدوات التخطيط ملصممي اإلنارة التالي:



مثال لتخطيطات اإلنارة بإستخدام وحدات إنارة دائرية الشكل
يتم رسم كل تخطيط أو مجموعات من الصفوف كلما كان هناك مساحة في الغرفة تحتاج إنارة أو إنارة 

النشاط الرئيسي داخل الغرفة.

هذا الرسم أمثلة فقط، وهو مبني على ما يلي:

• التخطيط املعماري

• حجم الغرفة وإرتفاعها

• التخطيط امليكانيكي و النظام األمني



توزيع اإلنارة وأفكار توضيحية لها
بمجرد ان يتم تحديد كل املناطق: يتم تخطيط إنارة لكل منطفة و يتم حساب تقريبي لها من خالل برامج إنارة متخصصة 
للتحقق من متطلبات مستوى اإلنارة لكل منطقة، وهناك مجموعة واسعة من التصاميم التي يمكن للمصممني استخدامها 

للتطبيق العملي.



هذا الرسم أمثلة فقط، وهو مبني على ما يلي:

• التخطيط املعماري

• حجم الغرفة وإرتفاعها

• التخطيط امليكانيكي و النظام األمني

مثال لتخطيطات اإلنارة بإستخدام وحدات بشكل خطي أو مستطيل
تعتمد هذه التخطيطات ويمكن دمجها مع املزيد من التصاميم املعمارية للسقف اعتمادًا على وظائف 

محددة من الغرف.



هذا الرسم أمثلة فقط، وهو مبني على ما يلي:

• التخطيط املعماري

• حجم الغرفة وإرتفاعها

• التخطيط امليكانيكي و النظام األمني

مثال لتخطيطات اإلنارة بإستخدام وحدات إنارة دائرية مع مربعة أو مستطيلة الشكل
يستخدم هذه التوزيع في تسليط الضوء على الجدران أو تعميم اإلنارة من أجل تقليل عدد نقاط اإلنارة والحصول على 

كفاءة أكثر.



اإلنارة املركزةاإلنارة الديكوريةاإلنارة العامة الخدميةاإلنارة العامة املعمارية



أنواع وحدات اإلنارة
رسم بياني يوضح كل أنواع اإلنارة بشكل منفصل مع مراعاة خصائص كل منطقة، القوة الكهربائية، 

والغرض، وألوان اإلنارة املختلفة و نظم التحكم في اإلنارة.



معظم تخطيطات اإلنارة الشائعة توزع بالتساوي على مساحة 
السقف دون النظر للوظائف الرئيسية للغرف.

مع مراعاة تصميم اإلنارة وأهميته، يأخذ باإلعتبار املهمة الرئيسية لكل غرفة ويتم إنشاء تخطيطات مختلفة يمكن أن تحسن من كونها 
غرفة بسيطة إلى غرفة مصممة بطريقة إحترافية متالئمة مع التصميم الداخلي واملعماري.



مقارنة بني تصميم اإلنارة اإلحترافي و توزيع اإلنارة العشوائي
سوف نجد هنا بعض لطرق العشوائية في توزيع اإلنارة وتصاميم اخرى إحترافية يجب االخذ بها في 

تصميم اإلنارة.



جدول يوضح نصائح لتصنيف مستويات كثافة اإلنارة لكل األنشطة املختلفة:

األماكن العامة مع محيط مظلم
- أماكن الصيانة

- أماكن التنظيف

- املمرات

- أماكن اإلستقبال

- الساللم

- املنتزهات

- األماكن الطبيعية

- املمرات الخارجية

- دورات املياه

- وحدات التخزين

- غرف املعيشة

- غرف الطعام

- مواقع البناء

- أماكن اإلنشاءات

- مواقف السيارات

- الكراج

- أماكن الجلوس

- املطابخ

- ورش العمل

- املصانع

- الفنادق

- املدارس والجامعات

- املختبرات

- الالفتات

- اللوحات إعالنية

- اإلعالنات التجارية

- الواجهات

أماكن تحتاج  متطلبات 
إنارة الخاصة

أماكن تحتاج  متطلبات 
إنارة الخاصة

أماكن تحتاج  متطلبات 
إنارة الخاصة

أماكن تحتاج  متطلبات 
إنارة الخاصة

أماكن تحتاج  متطلبات 
إنارة الخاصة

أماكن تحتاج  متطلبات 
إنارة الخاصة

أماكن تحتاج  متطلبات 
إنارة الخاصة

أماكن تحتاج  متطلبات 
إنارة الخاصة

٥٠ - ٣٠ - ٢٠

١٠٠ - ٧٥ - ٥٠

٢٠٠ - ١٥٠ - ١٠٠

٥٠٠ - ٣٠٠ - ٢٠٠

١٠٠٠ - ٧٥٠ - ٥٠٠

٢٠٠٠ - ١٥٠٠ - ١٠٠٠

٥٠٠٠ - ٣٠٠٠ - ٢٠٠٠

١٠،٠٠٠ - ٧٥٠٠ - ٥٠٠٠

٢٠،٠٠٠ - ١٥،٠٠٠ - ١٠،٠٠٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

زيارات مؤقتة بسيطة

أماكن العمل حيث يتم تنفيذ املهام البصرية فقط في بعض األحيان

أداء املهام البصرية من التباين العالي أو الحجم الكبير

أداء املهام البصرية من التباين الوسط أو الصغير

أداء املهام البصرية من التباين املنخفض أو الصغير جدًا

أداء املهام البصرية من التباين املنخفض أو حجم صغير جدا على مدى فترات طويلة

أداء مهمة بصرية لفترة طويلة جدا و صارمة

أداء املهام البصرية الخاصة جدا منخفضة للغاية التباين وحجم صغير

نوع النشاط الفئة
التطبيقات و الوظائف

كمية الضوء
داخليًا LUXخارجيًا



مفهوم تصميم اإلنارة
يجب أن يتم تصميم اإلنارة مع مراعاة مستوى اإلنارة املطلوب تحقيقه لكل وظيفة من الغرف. 

و يجب عمل الدراسات اإلثباتات في وقت واحد.

كفاءة إظهار اللون الخاطئة تظهر املساحات امللونة التي تمثل قيم شدة اإلنارة على كل األسطح.الرسوم البيانية تظهر خطوط األلوان على كل مستوى من مستويات شدة اإلنارة



توزيع لإلنارة بطريقة إحترافية بإبداع ودراسة



معظم توزيع وتخطيط اإلنارة الشائع

مقارنة بني تصميم اإلنارة اإلحترافي و توزيع اإلنارة العشوائي



املقارنة بني الطاقة و قوة اإلستهالك
موضح في الجدول التالي مجموعة واسعة من الواطاط املختلفة من ملبات الليد يمكن مقارنتها مع ملبات اإلنارة التقليدية )الهالوجني( التي يمكن ان تساعدك بالفعل في حساب مدى قوة نظام 

اإلنارة الخاص بك وكم ستوفر بالطاقة.

ملبة الهالوجني

١٥٠ واط
١٠٠ واط

٦٠ واط
٤٠ واط
٢٥ واط
١٠ واط

١٠٠ - ٧٠ واط

ملبة الليد )ال اي دي(

٢٨ - ٢٥ واط
٢٠ - ١٦ واط

١١ - ٧ واط
٧ - ٥ واط

٣ واط
١ واط

١٥ - ١١ واط

استهالك الطــــــــاقة
للمبة الهالوجني

استهالك الطــــــــاقة
للمبة الليد



2900K

اختيار املصابيح وألوان اإلنارة املناسبة لكل التطبيقات؟

درجة حرارة اللون٢٧٠٠ كلفن

التأثير على 
راحة اإلنسان

التطبيقات

٣٠٠٠ كلفن ٣٥٠٠ كلفن ٤٠٠٠ كلفن ٥٠٠٠ كلفن ٦٥٠٠ كلفن

في هذا املخطط البسيط يظهر لون املصابيح املقترح لكل نوع من التطبيقات املختلفة.

- غرفة الطعام

- غرف املعيشة

- غرف النوم

جو مريح ودافئ جو اإلسترخاء جو اإلجتماعي جو واضح نظيف خاص بالتصنيع جو بارد وهادئ

- غرفة الطعام

- غرف املعيشة

- غرف النوم

- املطابخ

- دورات املياه

- الكراج

- الطابق األرضي

  )القبو(

- اإلعالنات تجارية

- أماكن صناعية

- اإلعالنات تجارية

- أماكن صناعية







 Lighting

تحديـــد نشـاط
األماكن الخارجية و وظائفهــا

اإلنارة الخارجية
إنارة الكراج من الخارج

املداخل واملمرات والساللم الخارجية
حمامات السباحة والنوافير

إنارة الواجهات





اإلنارة الخارجية
تزيد جمال منزلك مع توفير واألمن له،  و تتيح لك اإلنارة اإلستفادة من املساحات الخارجية الخاصة بك عند حلول الظالم 

لتضيف قيمة جمالية رائعة ومميزة إلى الشكل املعماري ملنزلك.





إنــــــارة الكراج من الخارج
يجب وضع إنارة كافية على كل الجوانب أو تثبيت وحدة إنارة في األماكن الضرورية مع مراعاة األمن والسالمة ودرجات 

الحماية )IP protection( لوحدات اإلنارة الخارجية.

وحدة إنارة جدارية
25W LED | IP54 - IP65

درجة اللون: من األبيض الدافئ الى األبيض
٣٠٠٠ كلفن الى ٤٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة جدارية
15-25W LED | IP54 - IP65

درجة اللون: من األبيض الدافئ الى األبيض
٣٠٠٠ كلفن الى ٤٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة أرضية
6-9W LED | IP54 - IP65 

درجة اللون: من األبيض الدافئ الى األبيض
٣٠٠٠ كلفن الى ٤٠٠٠ كلفن

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:





إنــــــارة املداخل واملمرات والساللم الخارجية
بعد حلول الظالم يجب أن نقوم بتشغيل إنارة املمرات واملداخل للتأكد من أن جميع أفراد العائلة والضيوف قادرون على 

التحرك بسهولة وأمان. يمكنك إنارة املمر أو املدخل باملصابيح املقترحة التالية:

إنارة أعمدة قصيرة
9-15W LED | IP54 - IP65

درجة اللون: من األبيض الدافئ الى األبيض
٣٠٠٠ كلفن الى ٤٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة للَدَرج
6-9W LED | IP54 - IP65

درجة اللون: من األبيض الدافئ الى األبيض
٣٠٠٠ كلفن الى ٤٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة للمسرات
1-3W LED | IP54 - IP65

درجة اللون: من األبيض الدافئ الى األبيض
٣٠٠٠ كلفن الى ٤٠٠٠ كلفن

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:





Wash light
9-15W LED | IP54 - IP65
Warm to Neutral light
3000K to 4000K

Flood light
36-50W LED | IP54 - IP65
Warm to Neutral light
3000K to 4000K

Wall feature light
6-9W LED | IP54 - IP65
Warm to Neutral light
3000K to 4000K

إنــــــارة الواجهات
نجد دائما املناظر الليلية الرائعة من حولنا تكونت من واجهــات املباني املضاءة. هذه الواجهـــات تحدد اإلتجـــاه، توصل 

رسالة، تظهر العواطف وتلفت اإلنتياه.

إنارة جدارية
6-9W LED | IP54 - IP65

درجة اللون: من األبيض الدافئ الى األبيض
٣٠٠٠ كلفن الى ٤٠٠٠ كلفن

وحدة جدارية
9-15W LED | IP54 - IP65

درجة اللون: من األبيض الدافئ الى األبيض
٣٠٠٠ كلفن الى ٤٠٠٠ كلفن

وحدة إنارة للواجهات
36-50W LED | IP54 - IP65

درجة اللون: من األبيض الدافئ الى األبيض
٣٠٠٠ كلفن الى ٤٠٠٠ كلفن

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:





إنــــــارة حمامات السباحة والنوافير
وضع إنارة حمامات السباحة والنوافير تحت املاء تضيف اللمسة الجمالية ملنزلك مع مراعاة درجات الحماية لوحدات اإلنارة 

املختارة التي توضع تحت املاء. عند إنارتها في املساء تعطي جو رائع للسهرة والتجمع حولها.

إنارة حمام السباحة
9-12W LED

RGB درجة اللون: لون واحد او ألوان متعددة
 IP 68 :درحة الحماية

إنارة النوافير
12-15W LED

RGB درجة اللون: لون واحد او ألوان متعددة
 IP 68 :درحة الحماية

وحدات اإلنارة املقترحة وخصائصها:





توفر مجموعة الناصر معلومات عن مزايا اإلنارة جيدة ويوفر عدد كبيـر من وحدات اإلــنارة املقترحة لكل تطبيق داخل وخارج 
املنزل وخصائص كل وحدة وطرق لتوزيــع اإلنـارة بطريقة صحيحة. هذه املعلومات حيادية فقط بنــاء علـي املعاييــر االساسية 

لإلنارة.

هذا الكتيب هو عبارة عن سلسلة من املطبوعات يحتــوي على معلومات عن  تطبيقـــات اإلنـــارة املختلفة صممت ملســـاعدة أي 
شخص يتعامل مع مصممي اإلنارة، املهندسني املعماريني ومصممي الديكور الداخلي، والحصول علي معلومات قيمة تساعدك 

إلنارة منزلك بطريقة صحيحة، وايضًا يسهل التعاون مع املتخصصني الكهربائيني.

معلومات اإلنـــارة الواردة في هذه الكتيب هي من أجل املعرفة العامة و اإلستفادة منها.





"في املكــان ... الهندسة املعماريــة هي اجلسد،
والتصميـــم الداخلــي هو املوضة، واإلنـــارة هــي روح املكــان"

محمد بن علي النـــاصر





www.alnassergroup.com


