


The home of light
إختيارك األمثل لإلنارة

نتحمل في الناصر جزء من المسؤولية في توعية عمالئنــــا بالخطوات 
المطلوبــة والالزمة إلنـــــارة المنزل بطرق مثاليـــــة وصحيحة. وهذا 

جزء من رد الجميـــــل تجاه عمالئنـــــا والمجتمع الذي نعيش فيه. 

ُقمت باإلشراف والمشاركة فــــي إعداد هذا الدليـــــل مع فريق عمل 
متطور للوصول إلـــــى دليـــــــل نافع ومتكامل لصاحب المنزل. وقد 
كانت فكرة هذا الدليــــــــــل قد بدأت من األخ/ عبد العزيز الناصر - 

عضو مجلس اإلدارة في مدينة جدة.

وهذا الدليل يحتوي على نصائح الزمة لتصميم إنــارة للمنزل بطريقة 
مثاليــــة وصحيحـة ولتفادي األخطــاء الشائعه فـــــي أغلــب المنازل 

بسبب عدم انتشار ثقافة تصميــــــم اإلنارة بيننا.

منذ أكثـــر من ٣٥ عاماً تقدم الناصر ومازالت خدمات البيــــــع ومـــا 
بعد البيــــع من ضمان لجودة عالية ومنتجـــات ذات أسعار مناسبة 

جدًا لألسواق.

أتمنــــى أن يستفيـــــد قارىء هذا الكتيب من المعلومــــات المهمة 
الموجودة بطياته. وأعدكم بإذن الله بإصدارات قادمة بكل ما يجد في 

هذا المجال.

محمد الناصر

عضو مجلس االدارة
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تحسن اإلنارة الجيدة الراحة البصرية وتثري المكان بالدفئ كما تؤثــر على 
مشاعرنـــــــا وتساعدنـــــا على الشعور بالراحة فـــي المكان الذي نعيش 
فيه. وكمـــا تطورت التقنيه فــي كافة المجاالت فقد تطور مفهوم اإلنـــارة 
بشكل كبير، فبعد أن كان اإلنسان القديم يستخدم النــار إلضاءة الكهوف 
أدى التطور الهائل لوجود اإلنـارة الصناعية التي تستخدم لمبات مختلفة، 

.LED وكان آخر هذه التطورات لمبات ال إل إي دي

ال يمكن الحصول على إنارة مناسبه بإستخدام لمبـــات جيدة فقط، بل 
يجب استخدام اجهزه وتصميم مالئميــــــــن، فمثـالً قد تشاهد قطعة 
أثاث جذابة جدًا و رائعة فـــي صالة عرض المفروشات ولكن عندما ُنقلت 
لمنزلك بدت باهته ولم تعد بتلك الجاذبيــــة! كذلك الحال عندما تجلس 
في مطعم مجهز بإنارة جيدة، فقد تجلس فيــه لساعات ال لمجرد األكل 
فقط ولكن لإلستماع بالجو الهادئ والمريــح وذلك بسبب اهم العناصر 
فـــي المطعم وهو عنصر اإلنارة. بينمـــا لن تتمكن من الجلوس مطوالً 

فــــي مطعم مجهز بإنارة سيئة وستغادر بمجرد اإلنتهاء من األكل.

مقدمة
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طرق توزیع اإلنارة المتبعة في 
اغلب المنازل:

يتبع أغلب مصممي اإلنـــــارة فـــي 
المنازل طرقـــاً متشابهة في توزيـــع 

أجهزة اإلنـــارة دون تصميـــم مدروس 
لهــــا مما يؤدي إلنتشــــار اإلنـــارة 

بشكل عشوائــــي فــــــي الغرف. وإن 
كانت هذه الطريقة سهلة، إال أنهـــا 

تؤدي لتوزيـــع سئ لإلنـــارة، فهى 
ببساطة تنيــــر الغرفة بشكل كامل 
ودون إبــــراز العناصر الجذابة فيها.

إختيار أجهزة اإلنـــارة الرديئة يؤدى 
لتوزيـــع إنــارة مزعجة و سيئة. 

وكمثــــال على ذلك الصور التالية:

التوزیع العشوائي لإلنارة 
یغير كامل الغرفة ویجعل 
اإلنارة مزعجة وغیر جذابة

<

تسبب االجهزه الرديئة 
وهج مزعج وتفقد المكان 
جاذبيته بسبب الوهج 
العالي للضوء

<

التوزیع المدروس لإلنارة 
یجعل المكان مریح وجذاب 
وھادئ
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في الطریقة المتبعة في توزیع اإلنارة 
في المشاریع یتم توزیع اإلنــــــارة 

بطریقة متساویـــة في جمیـــع أنحــاء 
الغرفة وتجاھل وضع إنــارة من االعلى 
علــى العناصر المھمة في الغرفة مما 

یؤدي الـــــــى فقد ھذه العناصر الى 
بریقھا وجاذبیتھا.

اما عندمــــا یتعلق الموضوع باالجھزة 
الدیكوریـــة فقد يبالغ العديد من 

األشخاص بوضع اجھزة كبیرة ال 
تتناسب مع حجم الغرفة. لذلك یجب 

اختیار اجھزة إنارة مناسبة للغرفة 
كما یجب تجنب اإلكثـار من أجھزة 

اإلنارة حیث ان ذلك سیؤدي الـى تركیز 
الٔرویـــة على ھذه االجھزة اكثر من 

غیرھــا فـــي نفس الغرفة مما یفقد 
جاذبیة قطع االثـاث والعناصر الھامة 
االخرى مثل النباتات واللوحات الفنیة 

والتحف ... وغيرها.

<

عند وضع إنارة على الزھور 
مساویة لبقیة الغرفة 
یفقدھا بریقھا وتبدو باھته 
وخصوصا اذًا لم تكن ھنالك 
ظالل للورود

<

إنارة مركزة على الزھور 
تظهر ظالل للورود

<

األجھزة المریحة تجعل 
المكان جذاب والتسبب 
وھج مزعج للمتواجدین 
بالمكان

عند تسليط كمية إنارة على 
الورود اعلى من بقیة أنحاء 
الغرفة فان الورود تبدو 
جذابة –في ھذه الطریقة 
یتم تركیز اإلنارة على الورود 
حتى تبدو رائعة
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ویمكن تلخیص األخطاء الشائعة 
في النقاط التالیة

١- توزیع عشوائـــي ألجھزة اإلنارة العامة 
ووضعھا بدون دراسة. 

٢- عدم استخدام أجھزة جیدة ومریحة مما 
ینتـج عنــه وھج عالي مزعج یسبب توزیع 

عشوائي للضوء.
٣- عدم تركیـــز اإلنـــارة على العناصـر المھمة 
في الغرفـــة مثل الوحـــات الفنیـــة أو التحف 

مما یفقدھا جاذبیتھا. 
٤- المبالغة فــــــــي إستخدام أجھزة 

دیكوریــــــة ال تتناسب مع حجم أو شكل 
المكان.

<

المبالغة في إستخدام األجھزة 
الدیكوریة یؤدي الى إنارة سیئة 
حیث ینتج عنه إظھار أجھزة 
اإلنارة بدالً من إبراز المفروشات 
والقطع الھامة االخرى 
في المكان

یجب أن تتناسق األجھزة 
الدیكوریة مع حجم الغرفة 
وشكل األثاث
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<

اإلنارة العامة إلنارة الغرفة 
بشكل كامل

<

جھاز الداون الیت الذي له حزمة 
عریضة ال یعطي إنارة مركزة

<

يكون جھاز السبوت الیت الذي 
له حزمة ضوء ضیقة فعال 
لإلنارة المركزة

<

االجھزة الديكوريه مھمة إلظھار 
جمال الضوء

<

تظهر جاذبيه اللوحات الفنية 
عند تركيز اإلنارة عليها

<

 ونالحظ هنا ان اللوحات الفنية 
مهملة بسبب عدم وجود انارة 
مركزة عليها 

نصائح إلنارة المنزل
عند إنارة المنزل یجب التفكیر بجمیع انواع 

اإلنارة وھي
١- اإلنارة العامة 

٢- اإلنارة المركزة 
٣- اإلنارة الديكوريه

اإلنارة العامة
وھي اإلنارة التي تعطي ضوء عــام لكامل 

الغرفة وذلك لتجنب الظالم لممارسة 
األنشطة المختلفة  في الغرفة

اإلنارة المركزة
وھذا النوع مھم جدا إلظھار جمال التحف 
الثمینة واللوحات الفنیة والصور والنباتات 

حیــث یجب ان تكون اإلنارة على ھذه العناصر 
عالیة جدا )خمس اضعاف اإلنارة العامة( 

حتى تظھر بشكل جذاب.

اإلنارة الديكوريه
االجهزة الديكوريه نوعان

١- نجف.
٢- ٔاجھزة إحترافيه متخصصه.

أجھزة تظھر ضوء جذاب
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<

إنارة غیر مباشرة من أجھزة 
مخفیة في الجدار

صالة استقبال الضیوف
تعتبر صاالت االستقبــال العنوان الرئیسي 
لجمال وجاذبية البیـــت لذا یجب االھتمام 

بتصمیـــم
اإلنارة فیھا بشكل كبیر، ویعتبر النشاط 

الرئیسي في ھذه الغرفة ھو استقبال الزوار 
من الضیـــوف واالھل واالصدقـــاء وحسب 

نوعیـــة الزیـــارة فقد تكون رسمیة او غیر 
رسمیة لذلك یجب أن تحتوي ھذه الغرفـــة 
على انواع متعددة من اإلنارة وأنظمة تحكم 

بها بحیث یسھل عملیة اختیار نوع اإلنارة 
المطلوبة وشدتھا.

في الزيارات الرسمیة سنحتاج إلنارة ھادئة 
ومعتدلة من حیـــث شدة اإلنــــارة وتكون 

اإلنــــارة التزینیة مضیئة.

اما إذا كانت الزیارة غیر رسمیة فقد نحتـــــاج 
الــى إنـــارة عالیـــة وقد ال تستدعي الحاجة 

إلستخدام اإلنارة الديكورية.

یجب ان تتوفر االنواع الثالثة من اإلنـــارة فـــي 
غرفة االستقبال وھي االنواع التالیة:

١- اإلنارة العامة
٢- اإلنارة المركزة

٣- اإلنارة الديكورية

وفي الصفحات التالية سنفصل عن ذلك .

<

إنارة غیر مباشرة من أجھزة 
مخفیة في السقف

إنارة مباشرة من اجھزة داون 
الیت غاطسة في السقف

نصائح عامة وأمثلة على تصمیم اإلنارة
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<

إنارة عامة بواسطة اجھزة 
جداریة

١- اإلنارة العامة لصالة إستقبال 
الضيوف

تنقسم اإلنارة العامة الى قسمین
إنارة عامة رئیسیة

إنارة عامة ثانویة

یمكن ان تكون اإلنارة الرئیسیة على احد 
االشكال التالیة:

١- إنارة مباشرة من أجھزة غاطسة في 
السقف.

٢- إنارة غیــر مباشرة من أجھزة مخفیـــة في 
السقف او  
     الجدران.

٣- الدمج بين إنارة مباشرة و الغیر مباشرة.

اما اإلنارة العامة الثانویة فھي مكملة 
لإلنارة العامة الرئیسیة وھي متنوعة 

واھمھا.
إنارة عامة من اجھزة تظلیل اللمبة )اباجور( 

توضع علــى الطاولة او على االرضیة. 
إنارة منتشرة من أجھزة معلقة على السقف. 

إنارة عامة من أجھزة جداریة. 

بشكل عام اإلنارة الرئیسیة تعطــي كمیة 
كافية من اإلنارة لكامل الصالة. أما اإلنارة 

الثانوية فهى هادئة وتستخدم بمفردها او مع 
اإلنارة الرئيسية.

<

إنارة منتشرة بواسطة اجھزة 
معلقة على السقف

<

إنارة عامة بواسطة أجهزة 
تظليل اللمبة )اباجور( على 
الطاولة

إنارة مباشرة من اجھزة داون 
الیت مع إنارة غیر مباشرة من 
أجھزة مخفیة
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<

اإلنارة المركزة على الزھور 
تظھرھا بشكل رائع

٢- اإلنارة المركزة لصالة إستقبال 
الضيوف

اإلنــارة المركزة تعطـــي جاذبیـــة للعناصر 
المھمة فـــي اي غرفة اال ان ھذه العناصر 

تكثــر فـــي قاعة االستقبال لذلك یجب 
االھتمام بھا وإنارتھا بطریقة ممیـــزة وجیـــدة 

وذلك باستخدام اجھزة السبوت الیت التــي 
تركز الضوء على العناصر المھمة مثــل 

الورود او القطع التزیینیة او اللوحات.

<

اإلنارة المركزة على الصور 
تجعلھا ملفتة للنظر

إنارة مركزة على القطع 
الدیكوریة تجعھا جذابة



٢٢

<

شكل مختلف من اإلنارة التزینیة 
الكالسكیة

<

شكل مختلف من اإلنارة 
الديكورية المودرن

<

نجفة مناسبة الرتفاعات االسقف 
المنخفضة

<

شكل من أشكال اإلنارة المودرن

<

نجفة مناسبة لإلرتفاعات 
التي تزيد عن ٧ أمتار

٣- اإلنارة التزینیة لصالة إستقبال 
الضيوف

توضع اإلنارة التزینیة لتضفـــي نوع من الدیكور 

للغرفة ولھا أنواع كثیرة ویجب إختیارھا لتكون 

متناسقة مع الفرش

یجب ان تتناسق االجھزة 
التزیینیة مع التصمیم الداخلي 
ومع الفرش
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<

نالحظ ان أجھزة الدوان الیت في 
السقف مخفيه مما یجعل
العناصر االخرى أكثر وضوحاً
عندما تكون األجھزة ظاهرة 
فإنھا ستسبب الوھج وستخفي 
جاذبية الزھور والصورة وتجعل 
اإلنارة سيئة في الغرفة

أخطاء شائعة محلياً في إنارة 
صالة اإلستقبال

يخلط العديد من األشخاص بين اإلنارة العامه 
واإلنارة الديكورية وبالتالي يضع أجهزة داون 
اليت بأشكال وزخارف مختلفه على السقف 

مما يفسد شكل السقف ويجعلة ملئ بفتحات 
اإلنارة دون أي شكل أو تصميم جذاب لها.

<

يجب أن تكون أجهزة الداون 
اليت ظاهره وإال فإنها ستفسد 
شكل السقف وتسبب 
وهج مزعج

لإلنارة العامة تستخدم أجهزة 
الداون اليت في السقف ولكن 
تعدد وكثرة الفتحات في 
السقف يفسد شكله
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<

إنارة عامة من داون الیت مع 
إنارة ثانویة على الحائط

<

اإلنارة المركزة على النباتات

غرفة النوم
تحتاج غرف النوم الى إنــــارة ھادئة وخفیفة 
ویمكن وضع إنارة عامة بإستخدام السبوت 

الیت مع إنــارة ثانویة.

توجه اإلنارة المركزة على اللوحات الفنیــة 
والتحف ویفضل أن تكون جمیع انواع أجهزة 

اإلنــارة قابلة للتحكم حتى یتمكن المستخدم 
من إختیـــار شدة اإلنــــارة المطلوبة 

.)Dimmer( بإستخدام تقنية

<

إنارة عامة من داون الیت مع 
إنارة ثانویة مخفیة

<

اإلنارة المركزة على العناصر 
لتكون ملفتة للنظر

<

اإلنارة المركزة على الصور 
إلظھارھا بشكل جذاب

إنارة عامة من داون الیت
)مصباح اسطواني الشكل 
مصمم لتركيز الضوء مباشرة 
إلى اسفل مع إنارة ثانویة 
من االباجور



٢٨

<

- تجعل اإلنارة تحت الخزائن 
الرؤيا واضحة وتبرز األدوات 
بطريقة جذابة أما اإلنارة العامة 
من أجهزة الداون اليت المريحة 
تساهم في جعل الرؤيا واضحة 
دون التسبب في وهج مزعج. 
ويجب أن تتناسب اإلنارة 
الديكورية مع األثاث و إرتفاع 
المطبخ

المطبخ
یجب ان تكون اإلنارة العامة في المطبخ إنارة 
عالیة وذلك لمـــا تتطلبه اعمـــال المطبـــخ 
المتعددة وینصح بوضع إنـارة تحت الخزائن 

العلویـــة وذلك لتنیر الطاولة الموجوده تحت 
ھذه الخزائن حیث یتكرر استعمال ادوات 

الطبخ كاالدوات الحادة على ھذه الطاوالت.

یمكن ایضا وضع إنارة فوق الخزائن بشكل 
یساھم بإنارة المطبخ إنارة عامة غیر مباشرة 

تكون مریحة وتقلل من الوھج المزعج.

یمكن وضع إنارة ديكورية مناسبة الرتفاع 
المطبخ ولالثـــــاث الموجود فـــيه ففي 

المطابخ الكالسیكیة تستخدم إنارة ديكورية 
كالسیكیة لكن المطابخ ذات التصمیم 

الحدیث یجب ان تحتوي على أجھزة ديكورية 
متناسقة حدیثة وبشكل عـــام تعتبر اإلنارة 

ديكورية إختیاریة حسب التصمیم.

<

إنارة مخفیة في السقف

<

إنارة مخفیة فوق وتحت الخزائن

<

يمكن ايضاً وضع إنارة عامة 
مخفية في السقف وإنارة متدلية 
على طاولة الطعام في المطبخ 

<

- تستخدم اإلنارة المخفية في 
السقف لإلنارة العامة. أما اإلنارة 
المتدلية على طاولة الطعام 
فتستخدم لتركيز اإلنارة على 
الطاولة وتظهر اإلنارة المركزة 
على لوحات الصور بطريقة 
جذابة. وتستخدم اإلنارة تحت 
الخزائن لتحسين الرؤية وإبراز 
األدوات الموجوده عليها.

اإلنارة تحت الخزائن تجعل الرؤیة 
واضحة وتبرز جاذبية األدوات
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دورات المياه
یجب ان تكون اإلنــارة بجانب المرآة عالیــــة 

وذلك بسبب طبیعة النشاط حیث یتكرر 
النظر للوجـــه للتنظیــــف لذلك یجب تجنب 

وضع سبوت الیـــت فوق الرأس حتى ال تتكون 
ظالل عالیة وبدالً منها توضع إنارة امامیة اما 
فوق المرآة او بجانب المرآة او خلف المرآة.

<

وضع إنارة إما فوق المرآة او 
بجانبها او خلفها یؤدي الى رؤيا 
واضحه للوجه

یمكن وضع إنارة عامة مخفیة 
تحت البانیو او في السقف كما 
یمكن وضع إنارة مركزة على 
اي عناصر مھمة متواجدة في 
دورات المياه

<

تخفف اإلنارة بجانب المرآة الظل 
وتجعل ٔرویة الوجه واضحة

<

ینتج عن اإلنارة من اعلى الراس 
ظل یعیق الٔرویة الواضحة للوجه
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الساللم
تنـــــــار الممرات بإنارة عامة من أجھزة داون 
الیت اومن إنــارة جداریـــة ویتم توجيه إنـــارة 

مركزة على العناصر المھمة مثل الصور 
واللوحات.

بالنسبة للدرج فیمكن وضع إنارة عامة من 
أجھزة داون الیت كما یمكن إضافة إنارة 

ارشادیة على الدرج فھي تنیر الدرج في اللیل 
عندما تكون اإلنارة العامة مغلقة.

كما يمكن أستخدام اإلنـــارة الحديثة الليـــد 
LED حيـث إنها مريحة وجذابة.

<

إنارة مركزة على الصور في 
الممرات

انارة مركزة على الدرج
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الخالصة
يفضل أن تتنوع اإلنارة في أي غرفة بحيث 

تحتوي على األنواع التالیة:

اإلنارة العامة
إستخدام الضوء للرؤیة و یمكن أن تكون 

اإلنارة العامة مخفیة او من أجھزة الداون الیت

اإلنارة المركزة
إستخدام الضوء إلظھار العناصر المھمة 

والجذابة
مثل الصور والزھور والنباتات والتحف

اإلنارة الديكورية
تستخدم  إلظھـــــار جمال الضوء حیث 

تستخدم اشكال جمیلة مثل النجف كمـا 
یمكن إستخدام أجھزة تظھر الضوء بشكل 

جمیل.
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إن اإلنارة الخارجیة للمنزل ھي مھمة جدًا وال تقل أھمیة عن اإلنارة الداخلیة فبینما 

یقتصر تاثیــر اإلنارة الداخلیــــة على سكان المنزل وضیوفھم فان اإلنارة الخارجیــــة 

تؤثر على كامل الحي. ويساهم تزيين المنازل بطريقه جميلة في تزيين الحي 

والمدينة أيضاً والعكس تماماً فعند إضاءه المنازل بطريقه سيئة فسيؤثر منظرها 

السئ على كامل الحي وبالتابي المدينة.

اإلنارة الخارجیة للمنازل
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تتشابه طرق اإلنارة الخارجية مع مبادئ 
اإلنارة الداخلية حیث تنقسم انواع 

اإلنارة الى االنواع التالیة:

اإلنارة العامة
إستخدام الضوء للرؤیة عن طریق أعمدة
إنارة خارجیة او أجھزة توضع على الجدران.

اإلنارة المركزة
إستخدام الضوء إلظھــــار العناصر المھمة
مثل النباتات او العناصر المعماریة المھمة

للمسكن.

اإلنارة الديكورية
إستخدام اإلنارة إلظھـــــار جمالیــــة الضوء 

وتكون عادة بوضع أجھزة تعطي منظر إنارة 
جميل علـــى المبانــــــي او الجدران.
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<

تشویه منظر المنزل بوضع 
كشافات إنارة الشوارع على 
سور المنزل

االسلوب الخاطئ والمنتشر في 
توزيع االنارة الخارجية

یبالغ العدید من االشخاص في اإلنــارة العامة 
على حساب اإلنارة المركزة واإلنارة التزیینیة 

بحیث انھا تشوه منظر الفیال نھارا!
ینصح بشكــل عـــام استخدام أجھزة 

منخفضة اإلرتفاع حتــى ال تشوه منظر الفیـــال 
او المسكن.

من االخطـــاء الشائعة والمتكررة أيضـــــاً 
وضـــــع أجھزة إنارة الشوارع على جدارن 

المنزل مما یسبب فـــي تشویه شكل المنزل 
وإظھار وھج عالي وهذه طریقة غیر صحيحة 

وغیر مناسبة إطالقا.

وسنـــورد بعض االخطاء الشائعة مع 
التعلیــــــق علیھا.

تشویه منظر المنزل بوضع 
كشافات إلنارة المناطق 
الصناعیة
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<

سور فیال بأجھزة اعمدة 
الشوارع

<

مدخل فیال مزود بأجھزة غیر 
مناسبة

<

يخفي وضع أجھزة إنارة الشوارع 
جمال المنزل ویسبب وھج 
غیر مریح

یجب إظھار المنزل أو الفیـــال بطریقة جمیلة 
بشكل عام ولیس الھدف من اإلنارة ھو إظھـار 
أعمدة اإلنارة او أجھزة اإلنـــارة حیث ان وضع 
ھذه االجھزة سیقوم بعمل عكســــي وھــــو 
إخفاء جمالیــــة المنزل الن الوھج سیمنـــع 

الرؤیة الجیدة للمنزل.

يجب أن تتناسق أجهزة اإلنارة 
المركبة على جدار الفيال مع 
تصميم الفيال من حيث الشكل 
والحجم
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<

إنارة جیدة بدون وھج للمنزل
<

تركیز اإلنارة على النباتات بوضع 
إنارة مركزة عليها

بالمقابل فــــإن وضع أجھزة جیدة ال تصدر 
وھج مزعج ستظهر المنزل بطریقة انیقة 

وعصریة مثل المنزل في الصورة التالیة:

المنزل یحتوي على إنارة 
جیدة من أجھزة تنیر المنزل 
بدون وھج مع إنارة مركزة 
على النباتات
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<

أجھزة االنارة المركزة لھا زوایا 
تركيز مختلفة على حسب حجم 
وبعد الجسم المراد إنارته

استشارة متخصص في ھندسة 
االنارة

إن االستعانة بمصمم إنارة لھا فوائد عدیدة 
أھمها:

١- إختیار االجھزة المناسبة بحیــــث تكــون 
مریحة للعین وال تسبب اي وھج.

٢- اختیار استطاعة )واط( مناسبة للجهاز 
على حسب برنامج تصميم اإلنارة وفقاً 
لكمية اإلنارة المنصوح بها عالمياً. مما 

يؤدي الي تجنب اإلختيار العشوائي لإلنارة 
الذي يسبب هدر للطاقة.

٣- تصمیم االنارة بشكل جید ینتج عنھ انارة 
عامة ومركزة وانارة تزیینیة متناسقة مع 

البیت.
٤- أختیار اجھزة دقیقة بزوایا إنتشار ضوئي 

محدد حسب قطع الفرش مما ینتج عنـــه 
إنـــارة مركزه فعالة. 

٥- إختیار اللمبات المناسبة مع اللـــون 
المناسب للضوء حسب التطبیق 

المناسب. 

للضوء االبیض درجات مختلفة 
من البیاض لكل منھا تطبیق 
مختلف

٦- إظھار المنزل داخلیا وخارجیا بطریقة 
عصریة وجذابة. 

٧- اختیار نظام تحكم ذكي للتحكم بطریقة 
سھلة وفعالة في انارة المنزل الداخلیة 

والخارجیة.

إختیار اللمبات المناسبة و اللون 
المناسب للضوء حسب التطبیق 

المناسب .
بشكل عـام ينصح بإستخدام اللون الدافئ 

)االبیض المصفر( لإلنـارة المركزة واإلنــــارة 
الديكوریــة، أما اإلنــــارة العامة فهي تعتمد 
علــى ذوق المستخدم فیمكن ان تكون ذو 

اللون االبیض الدافئ )االبیــض المصفر( 
او االبیـــض العادي او االبیـــض البــــارد 

)االبیض المزرق(.
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المفاتيح واألفياش
إن التصميم الداخلي الجيد للمنزل سيكون 

نتيجة طبيعية لعملية االدوار المنسجمة 
والمتناسبة التي تلعبها العديد من العناصر 
والتفاصيل الدقيقة التي يتم الجمع بينها بناء 

على عنصري اللون والطراز عند التصميم 
الديكور الداخلي في المباني.

تلعب المفاتيح واألفياش دورًا عاماً في 
عملية التصميم الداخلي وذلك النها من اهم 

ما يجذب النظر. إن نظاماً حديثاً للمفاتيح 
الكهربائية مثل مفاتيح وأفياش الناصر بألوانها 

وموادها المتعددة و اشكالها تتيح إمكانية 
هائلة و مدهشة وذلك فيما يتعلق بتحقيق 

عملية التناسق بين عناصر التصميم. 

إن جميع تركيبات المفاتيح واألفياش لدى 
الناصر تتميز بأنها مصممة لتكون قابلة 

للتعديل في أي وقت وهذا يعني انه باإلضافة 
الى االلوان البارزة للمفاتيح هناك تصاميم 
وألوان أخرى متوفرة بحيث تكون بديالً أو 

غيارًا ليتم تغييرها أو تعديلها متى أردتم ذلك 
وهذا يدل على درجة عالية من المرونة يتميز 
بها هذا النظام مما يتيح لكم إمكانية االختيار 
وتعديل التصاميم كما تريدون لتتناسب مع 

التصميم والديكور العام للمكان.



٥٠

معايير السالمة واألمان للمقابس 
الكهربائية:

- تركيب المقابس وعلب التثبيـــت 
السطحيــــة بحيــــث يكون أداؤهـــــا ال 

يسبب خطــــرًا على المستخدم أو االشيــاء 
المحيطة بهــــا عند االستخدام العادى. 
- تركيب المقابس على نحو ال يمكن معه 

الوصول الى اجزائهـــا المكهربــــه الخطرة 
فـــي االستخدام العادي حتى في حاله فك 
االجزاء التـي يمكن نزعهـــا دون استخدام 

ادوات.
- تكون المقابس مزوده بغوالق على فتحات 

دخول بنانات القابس.
- ال تركب مقابس عنــــــد مسافه تقل عن ٦٠٠ 
مم مقيسه افقياً من اي حوض ماء بحنفيــــه 

او حوض ماء في اي مطبخ او ما شابه.
- ال تركب مقابس فوق أجهزة الطهي 

ويشترط ان تبعد مسافة ال تقل عن ٦٠٠ مم 
مقيسه افقياً من هذه األجهزة.

- تركيب أجهزة حماية لقطع اي تيار زائد 
يتدفق في موصالت الدائرة للمقبس. 
- تركيب المقابس فـــــــي غرف الطعام 

والمجالس والغرف المشابهه بإستثناء 
المطابخ والحمامـــات بحيث ال تبعد أي 

نقطة عن المقبس بمسافه أفقيـــــة تزيــــد 
عن ٢م.

- تركيب المقابس على ارتفاع ٣٠٠ مم أعلى 
أرضية الغرفة المشطبه نهائياً.

تركيب المقابس في المطبخ على ارتفاع ال يقل 
عن ٣٠٠ مم من مستوى منضده العمل.

- تركيب المقابس علــــــى ارتفاع متــــر واحد 
فوق االرض المشطبه للتركيبات الخارجيه. 

- تكون المقابس المركبه في العلب االرضيه 
.IP44 ذات درجة حماية ال تقل عن

- تكون المقابس المركبه خارج المباني 
والمعرضه لتناثر ورش الماء بدرجة حمايـــــه 

.IP25 ال تقل عن
- يكون لجميع الموصالت نفس مساحة 

المقطع.
- يجب أال يزيـد عدد المقابس لكل دائرة عن 

٨ مقابس.
- ال يسمح بتوصيـــــــل مقابس المطبخ 

بداوئـــــر مقابس الغرف االخرى.
- للمطابح يفضل استخدام مقابس ٢٢٠ 

فولت ١٣ أمبير من النوع المزود بمفتاح 
و تربط بدائرة مستقله من لوحه التوزيع 

بإستخدام موصالت نحاسيـــــه ذات مقطع 
ال يقل عن ٤ مم.
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معايير السالمه و االمان ألجهزة االنارة 
وملحقاتها:

- تحمى كل االجزاء المكهربه الخطرة 
للمعدات الكهربائيه بالعزل أو الحواجز أو 

االغلفه لمنع التالمس المباش المتعمد و 
غير المتعمد.

- يتم اختيار و تركيب معدات االنارة الخارجيه 
بحيث يكون لها درجة حمايه ال تقل عن 54 

مع مراعاه التأثيرات الخارجيه.
- بالنسبه لإلنارة ذات الجهد المنخفض يجب 

أن تكون موصالت العزل آمنه و من النوع 
الثابت و غير المتحرك.

- يسمح بالتشغيل المتوازى للمحوالت 
بشرط أن تكوت المحوالت ذات خصائص 

متطابقه كهربياً
- تكوت االدوات المعلقة و الخاصه بأجهزة 

االنارة )التى تشمل موصالت الدعم( قادرة 
على حمل خمسه أضعاف وزن أجهزة االنارة 

المراد دعمها على اال تقل عن 10كجم
- يكون الحد األدنى لمساحه مقطع الموصالت 

ذات الجهد فائق االنخفاض 1.5مم من 
النحاس

- تقاس مقاومه العزل لألرضيات و الجدران 
وفقا للمواصفات القياسيه السعوديه و 

تجرى ثالثه قياسات على األقل فى الموقع 
نفسه.

- يشترط أال تقل درجه حمايه التركيبات 
الكهربائيه فى الحيز داخل حوض االستحمام 

IP67 و الدش عن

- يشترط فى مصدر التغذيه لحوض 
االستحمام و الدش أن تكون ذات الجهود 

االمنه شديده االنخفاض التى ال تتجاوز 12 
فولت تيار متردد أو 30 فولت تيار مستمر 

على ان يوضع مصدر التغذيه اآلمن خارج 
منطقه االستحمام.

- يطبق نفس الشرط السابق على برك 
السباحه و احواض النوافير و التجديف على 

IP68 ان تكون درجة الحمايه
- يسمح فقط بتركيب مخارج المقابس و 

المفاتيح الكهربائيه فى المناطق المجاورة 
لبرك السباحه و احواض النوافير و التجديف 

اذا كانت الدوائر الكهربيه التى تغذيها 
محميه بواسطه ذات الجهود االمنه شديده 

اإلنخفاض أو بواسطه أدوات تفاضليه ذات 
حساسيه ال تزيد عن 30 ملى امبير او 

محميه بالفصل الكهربائى.
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التمديدات الكهربيه:

- تركب موصالت دوائر التيار المتردد داخل 
مجار معدنيه مغناطيسيه بحيث تكون جميع 

موصالت دائرة موضوعه داخل المجرى نفسه 
لتجنب االرتفاع في درجة حرارتها.

- يسمح بتمديد عدد من الدوائر في المجرى 
نفسه أو في الماسورة نفسها على أن تكون 

كل الموصالت ذات عزل مناسب ألعلى جهد 
مقنن موجود.

- تختار وتشيد أنظمة التمديدات بحيث ال 
تسرب المياه وتتوافق مع مكان التركيب 
على ان تطبق احتياطات إضافيه للكابالت 

المعرضه بشكل مؤقت أو دائم لرش المياه 
المتكرر و كذلك الكابالت المغمورة في الماء.

- تتخذ تدابير إضافيه لمنع تراكم الغبار أو اي 
مادة اخرى بكميات يمكن أن تؤثر سلبا على 

تبديد الحرارة من نظام التمديدات في المواقع 
التي تكثر فيها االتربه.

- توصل التركيبات الثابته او المعلقه )مثل 
وحدات اإلنارة( بكابالت مرنه وذلك في حالة 

توقع تعرضها الي اهتزاز او حركة.
- نختار نوعيه الكابل او الموصل المعرض 

لالجهاد الدائم نتيجة الشد وتحدد مساحة 
مقطعه بما يتالئم وشده االجهاد الذي 

يتعرض له.



٥٦

الناصر )اليت كيوب(
وهو بيئة ديناميكية بأحدث التقنيــات تعمل 
على محاكاة بيئة اإلنارة وتساعد هذه الخدمة 

في تجربة اإلنارة وتمكنك من إضافة إنطباع 
جيد لضيفك في مكان اإلستقبال فور دخول 

المنزل. كما تمكنك من تجربة تأثير اإلنارة 
الملونة على حديقة منزلك وتجربة أنواع اإلنارة 

المختلفة على الخشب.

أكاديمية الناصر لالنارة
وهي خدمة خاصة لمصممي الديكور الداخلي 

والمهندسين المعمارييــــن, فنقدم لك 
الدعم الالزم لتصبح رؤيتك واقعاً ملموساً.

كما تنظم أكاديمية الناصر لإلنــــــارة 
ورش عمل ومحاضرات بشكل مستمر 

يقدمها خبراء اإلنــارة العالميين وتستهدف 
المختصون في التصميم.  

الناصر اليت كيوب بمعرض 
الناصر بجدة
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تتمنى مجموعة الناصر أن تكونوا قد استفدتــــــم كثيـــرًا في قراءة هذا الكتيـــب، 
الذي تـــــــم عمله مــــن قبـــل فريق متطور ومتمكن فــــي المجموعة والذي أخذ 

الوقت والجهد الالزم إليصال المعلومه المفيدة بصورة سلسة وسهلة.

وتعتبر هذه الطبعة األولى لهذا الكتيب وسيكون هنـــــاك إضافة مستقبلية فـــــي 
طبعات الحقة بإذن الله بما يواكب دوماً تطور المنتجات في العالم.

٥٨

آلي إستفسار أو إقتراحات نرجو التواصل معنا عن 
lighting_advice@alnasserco.com :طريق االيميل

Follow us on

 Twitter @AlnasserStore




