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 النموذج األولً المحاكً للون السماء الزرقاء
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  Mitsubishi Electric نظام اإلضاءة الجديد من

 يحاكي لون السماء الزرقاء وألوان شروق وغروب الشمس

 

 سٌعمل على تحسٌن إضاءة األماكن الداخلٌة بعمق مماثل للون السماء وبألوان ٌتم ضبطها لتناسب أوقات الٌوم المختلفة 

 وتضفً شعوًرا بمزٌد من االتساع والبراح على األماكن الداخلٌة

( الٌوم أنها طورت تقنٌة إضاءة ٣٠٥٦)طوكٌو:  tsubishi Electric CorporationMiأعلنت شركة  – ٣١٢٢سبتمبر  ٣٢طوكيو، 

لألماكن الداخلٌة تحاكً تغٌٌر الضوء الطبٌعً الٌومً بدًءا من شروق الشمس إلى السماء الصافٌة وحتى غروب الشمس. ٌتضمن النظام، الذي 

من جانب  LEDلحواف الُمضٌئة المسجل ملكٌتها للشركة، والتً تبث إضاءة مم، تقنٌة ا ٠٥٥ٌتكون من لوحة رقٌقة وإطار ٌبلغ قٌاسه أقل عن 

تقنٌتها الجدٌدة خالل  Mitsubishi Electricلوحة اإلضاءة للحصول على إضاءة طبٌعٌة تماًما تحاكً عمق السماء ولونها. ستعرض 

أكتوبر. وسٌتم  ٠١إلى  ٠٣بالٌابان فً الفترة من  ، والذي سٌقام فً مجمع معارض ماكوهاري مٌسى فً تشٌبا٨٥٠٢معرض سٌاتٌك الٌابان 

 اإلعالن عن التوقٌت الخاص باإلصدار التجاري المتوقع فً وقت الحق.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الهٌكل األساسً للنموذج األولً

 لوحة السماء الزرقاء

 اللوحة

 اإلطار

تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصول على إن هذا النص ترجمة للنص اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم 

 التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.

 MITSUBISHI ELECTRIC شركة

 قسم العالقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 
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 نموذج لالستخدام كإضاءة فتحات السقف والنوافذ نموذج لالستخدام كإضاءة فتحات السقف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بها  ٌتم تطوٌر أماكن العمل الحدٌثة لخلق بٌئات مرٌحة تعمل على تحفٌز الموظفٌن وتشجٌعهم. وٌشمل ذلك تحسٌن اإلضاءة فً المكاتب التً ٌوجد
ٌُنتج نظام  ا التقلٌدي، ضوًءا  LEDالجدٌد، على عكس نظام إضاءة  Mitsubishi Electricنوافذ مظلمة أو مغطاة أو التً بدون نوافذ تماًما.  ًٌ طبٌع

اخلٌة بدرجة كبٌرة، بما فً ذلك األلوان المماثلة أللوان شروق وغروب الشمس والسماء الزرقاء، وٌضفً شعوًرا بالعمق لجعل مساحات األماكن الد
 اتساًعا وبراًحا.ر ثأك

 

 الميزات الرئيسية

 مجموعة دقيقة تنتج إضاءة تتسم بالعمق وبألوان مماثلة للون السماء الفعلي (1

من األجزاء الجانبٌة لمحاكاة تأثٌر تشتت راٌلً فً السماء، الذي ٌحدث عندما تصطدم أشعة  LEDتبث اللوحة مضٌئة الحواف إضاءة  -

الشمس مع جزٌئات هواء الغالف الجوي فً وقت النهار، مما ٌعمل على تشتت الضوء األزرق ذي الموجات قصٌرة المدى بقوة أكثر من 

 ت طوٌلة المدى، مما ٌجعل السماء تبدو باللون األزرق عند رؤٌتها من أسفل.الضوء األحمر ذي الموجا

مم، مقارنًة بوحدات اإلضاءة العادٌة المثبتة، وذلك لالستخدامات واسعة النطاق فً  ٠٥٥ٌبلغ مقٌاس ُسمك اللوحة واإلطار مًعا أقل من  -

 بشكل تجانبً لتغطٌة مساحات الُسقف الكبٌرة.المكاتب والمرافق العامة. باإلضافة إلى ذلك، ٌمكن تركٌب اللوحات 

 محاكاة ألوان السماء الزرقاء وشروق وغروب الشمس (2

ًٌا خالل الٌوم لمحاكاة التحوالت الٌومٌة للضوء الطبٌعً من الشروق إلى ضوء شمس  LEDٌتم التحكم فً ألوان مصدر إضاءة  - تلقائ

 الظهٌرة وحتى غروب الشمس.

 

 التطويرات المستقبلية

استخدامات توفر إضاءة رائعة محاكٌة لإلضاءة الطبٌعٌة فً المكاتب، والمرافق العامة والبٌئات  Mitsubishi Electricبالمضً قدًما، ستطور 

 أو غٌر متوفر. االطبٌعً بها محدودً  األخرى التً ٌكون الضوء

 براءات االختراع

 فً هذه النشرة اإلخبارٌة خمس براءات فً الٌابان وواحدة فً الخارج. ٌبلغ عدد براءات االختراع المتعلقة بالتكنولوجٌا المطورة

 

### 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠٥٥مع ما ٌقرب من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاال ًٌ ت وتنمٌة شركة رائدة عالم

ات البناء. ومن خالل تبنً روح الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد
لتكون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء  Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

لمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ملٌار ٌن )وفق ا ٤٤٤٤٤٤المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة حجم مبٌعات إجمالٌة للمجموعة بمقدار 
(IFRS) للمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة:٨٥٠٢مارس  ٦٠ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٤٠٤١؛ . 

www.MitsubishiElectric.com 
 ٨٥٠٢مارس  ٦٠لعمالت األجنبٌة فً ٌن للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل ا ٠٥٣*بسعر صرف 


