استاندارد  - EN 12464راهنمایی برای طراحی روشنایی محیط های داخلی ( )Indoorو خارجی ()Outdoor
بِ ّوشاُ هشٍسی بش ػایش اػتاًذاسدّای طشاحی سٍؿٌایی
مقدمه
یه اػتاًذاسد هجوَػِ لَاًیي ،دػتَسالؼول ّا ٍ یا ٍیظگی ّای یه فؼالیت سا بشای واسبشد هـتشن ٍ یىؼاى ػاصی فشاّن هی وٌذ .اػتاًذاسدّا
با دس ًظش گشفتي تواهی طشف ّای ری ًفغ اص جولِ تَلیذ وٌٌذگاى ،واسبشاى ،هلشف وٌٌذگاى فشآیٌذ یا خذهات ،بشای ایجاد ٍ یا تَػؼِ ویفیت
ایجاد هی ؿًَذ.
تواهی اًؼاى ّا دس اطشاف خَد با تؼذاد صیادی اص ایي اػتاًذاسدّا ػش ٍ واس داسًذ ٍ بْشُ هی بشًذ حتی اگش اص آى آگاُ ًباؿٌذ .بؼٌَاى هثال یىی اص
ًوًَِ ّای هتذاٍل ایي ًَع اػتاًذاسدّا وِ بِ طَس گؼتشدُ ای هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشد ،اًذاصُ  A4بشای ٍسق واغز اػت.
اًَاع هختلف ٍ هتؼذدی اص اػتاًذاسدّا ٍجَد داسًذ .دس ٍالغ اػتاًذاسد ؿاهل الضاهات ٍ یا تَكیِ ّایی دس سابطِ با هحلَالت ،ػیؼتن ّا،
فشآیٌذّا یا خذهات اػتّ .وچٌیي اػتاًذاسد هی تَاًذ بشای تَكیف یه سٍؽ اًذاصُ گیشی یا آصهَى یا بشای ایجاد اكطالحات هـتشن دس یه
بخؾ خاف هَسد اػتفادُ لشاس بگیشد.
معرفی استاندارد EN 12464
یىی اص اػتاًذاسد ّای هَسد اػتفادُ دس صهیٌِ سٍؿٌایی ،اػتاًذاسد  EN 12464هی باؿذ وِ تَػط ػاصهاى
) CEN (COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATIONبِ هؼٌی وویتِ اػتاًذاسدػاصی اسٍپا تاییذ ٍ بِ سػویت ؿٌاختِ ؿذُ
اػت .دس حمیمت ّش یه اص اػتاًذاسدّای اسٍپا ( )ENبشای تاییذ بایذ تَػط یىی اص ػِ ػاصهاى اػتاًذاسد ) (ESOsیؼٌی  CENیا
 CENELECیا  ESTIبِ تلَیب سػیذُ ٍ بِ سػویت ؿٌاختِ ؿَد .ایي ػاصهاى ّا با بِ اؿتشان گزاؿتي ػیاػت ّای هـتشن دس هَسد
هؼایل وِ دس آى تَافك هتمابل ٍجَد داسد ،با یىذیگش ّوىاسی داسًذ.
 EN 12464یه اػتاًذاسد واسبشدی دس صهیٌِ سٍؿٌایی اػتً .ؼخِ اكلی ایي اػتاًذاسد تَػط دٍ واس گشٍُ هطالؼاتی اص وویتِ فٌی
اػتاًذاسدػاصی اسٍپا ) (CENتذٍیي ؿذُ اػت .ایي ًؼخِ ؿاهل ًتایج ػیضدُ ػال هطالؼِ ٍ ًضدیه بِ ػی ّوایؾ بیي الوللی اػت .اػتاًذاسد
 EN 12464دس ػال  2002بِ طَس گؼتشدُ دس اسٍپا بِ اجشا دس آهذ ٍ جایگضیي تواهی اػتاًذاسد ّای هلی وـَسّای هختلف ؿذ ٍ تواهی
ؿشوت ّای فؼال دس صهیٌِ سٍؿٌایی هلضم بِ اجشای آى ؿذًذً .تایج بذػت آهذُ ٍ هطالؼات اًجام ؿذُ هٌجش بِ اًتـاس ًؼخِ جذیذ ٍیشایؾ
ؿذُ دس ػال  2022گشدیذ ٍ تا بِ اهشٍص هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد .دس خالل دٍ ػال اخیش تواهی وـَسّا ػشیؼاً بِ اػتفادُ اص ًؼخِ جذیذ
سٍی آٍسدُ ٍ ًؼخِ لذیوی بِ صٍدی هٌؼَخ خَاّذ گشدیذ.
تَػؼِ سٍص افضٍى ایي اػتاًذاسد ٍ جاهؼیت باالی آى هٌجش بِ اػتفادُ تواهی كٌایغ سٍؿٌایی ٍ ّوچٌیي ؿشوتْای تَلیذ ًشم افضاسّای سٍؿٌایی
اص ایي اػتاًذاسد ؿذُ اػت؛ بطَسیىِ ؿشوت  DIALدس ًشم افضاسّای لذستوٌذ خَد هاًٌذ  DIALux evo ٍ DIALuxاص ایي اػتاًذاسد بْشُ
هی بشد.

بررسی ساختار استاندارد EN 12464
دس  EN 12464حذالل هلضٍهات سٍؿٌایی لحاظ گشدیذُ اػت؛ بِ ػباست دیگش بؼتِ بِ ؿشایط هحیط بِ طَس جاهغ دس هَسد همادیش ؿذت
سٍؿٌایی هجاص ٍ ػایش ؿاخق ّای سٍؿٌایی اػن اص خیشگی ٍ ًوَد سًگ ٍ غیشُ دس هَسد هىاى ّای هختلف اػن اص داخلی ٍ خاسجی بحث هی
وٌذ.
 EN 12464اػاػاً دس سابطِ با هباحث ووی ًَس ٍ سٍؿٌایی اػت .بىاسگیشی الگَّای سٍؿٌایی اسایِ ؿذُ دس ایي اػتاًذاسد تاثیش بؼضایی دس
واّؾ ٍ بْیٌِ ػاصی هلشف اًشطی داسد .ایي اػتاًذاسد داسای دٍ بخؾ بِ تشتیب صیش هی باؿذ:
EN 12464-1: Light and lighting – Lighting of work places Part 1: Indoor work place
EN 12464-2: Light and lighting – Lighting of work places Part 2: Outdoor work place

ّواًطَس وِ هـخق اػت بشای سٍؿٌایی هحیط ّای داخلی اص اػتاًذاسد  ٍ EN 12464-1بشای هحیط ّای خاسجی اص اػتاًذاسد EN
 12464-2اػتفادُ هیـَد.
ػاختاس ولی ّش دٍ بخؾ یىؼاى ٍ داسای  9لؼوت هی باؿذّ .واًٌذ تواهی اػتاًذاسدّا دس بخؾ ّای ابتذایی  EN 12464بِ تؼاسیف
اٍلیِ پشداختِ ؿذُ اػت ٍ پغ اص آى دس بخؾ چْاسم بِ هؼیاسّا ٍ ضَابط طشاحی سٍؿٌایی اؿاسُ ؿذُ اػت .بخؾ پٌجن وِ هْوتشیي بخؾ
ایي اػتاًذاسد هی باؿذ ،ؿاهل جذاٍل ٍ فْشػت هحیط ّای هختلف بش اػاع ًَع هىاى ٍ ًَع فؼالیتی وِ دس آى اًجام هی ؿَد بِ ّوشاُ
همادیش هجاص ؿذت سٍؿٌایی ،یىٌَاختی ،خیشگی ٍ ًوَد سًگ هی باؿذ .دس بخؾ ّای بؼذی اػتاًذاسد ،پیَػت ّای آى آهذُ اػت وِ بِ هٌابغ ٍ
فْشػت اػتاًذاسدّای هشتبط اختلاف دادُ ؿذُ اػتّ .وچٌیي دس پایاى ٍ بشای ػَْلت فْشػتی اص ًَع هىاىًَ ،ع واس ٍ فؼالیتی وِ دس آى
اًجام هی ؿَد آهذُ اػت وِ دػتشػی بِ هطالب اػتاًذاسد سا ساحت تش هی وٌذ.
جْت آؿٌایی بیـتشً ،وًَِ ای اص جذاٍل هَجَد دساػتاًذاسد  EN 12464سا دس صیش هـاّذُ هی وٌیذ:

جذٍل فَق ،جذٍل ؿواسُ  5.2دس اػتاًذاسد  EN 12464-1هی باؿذ وِ دس سابطِ با هحیط ّای كٌؼتی تٌظین ؿذُ اػت وِ اص ایي هیاى،
ؿواسُ  2.6دس هَسد كٌایغ الىتشیىی هی باؿذّ .واًگًَِ وِ هـاّذُ هی ؿَد دس ػتَى ّای اٍل ٍ دٍم بشای ّش ًَع فضای داخلی ٍ فؼالیتی
وِ دس آى اًجام هی ؿَد یه وذ هشجغ ٍجَد داسد وِ دس باال با ػٌَاى  Ref. no.بیاى ؿذُ اػت.
همذاس ؿذت سٍؿٌایی هتَػط دس ػطح هـخق ؿذُ بش حؼب لَوغ ) (Luxآهذُ اػت.
دس ػتَى ػَم،
( )Unified Glare Rating limitبشای ٍضؼیت ٍ هىاى روش ؿذُ دس ػتَى دٍم آهذُ
دس ػتَى چْاسم حذ خیشگی هجاص
اػت ٍ ػتَى پٌجن حذالل ًوَد سًگ ) minimum colour rendering indices (Raسا بشای آى فؼالیت ًـاى هی دّذ.
دس ػتَى ؿـن ّن تَكیِ ّا ٍ پی ًَؿتْایی بشای واسبشدّای خاف ٍ هٌابغ آى روش ؿذُ اػت.
معرفی سایر استانداردهای طراحی روشنایی
بشای طشاحی سٍؿٌایی هحیط ّایی با واسبشی خاف هاًٌذ هحیط ّای ٍسصؿی ٍ یا جادُ ّا ٍ یا بشای سٍؿٌایی اضطشاسی بایذ اص اػتاًذاسد ّای
دیگش  ENدس صهیٌِ سٍؿٌایی اػتفادُ وشد .دس اػتاًذاسد  EN 12464بِ تؼذادی اص ایي اػتاًذاسدّا اؿاسُ ؿذُ اػت وِ تؼذادی اص آًْا دس صیش
هؼشفی ؿذُ اًذ:
EN 12665, Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
EN 12193, Light and lighting - Sports lighting
EN 1838, Lighting applications - Emergency lighting
EN 13201, (all parts), Road lighting
EN 13032, (all parts), Lighting applications - Measurement and presentation of photometric
data of lamps and luminaires

