
 

 

 سه بعدی لوستر های سفارشی  پرینت

سفارشی سازی محصوالت روشنایی  پرینت سه بعدیبه تازگی از سرمایه گذاری برای   Signifyشرکت

و اتصاالت  لوستر ها  تا این امکان را فراهم می سازدکاربران  رایسرویس جدید آنها بشده خبر داد. 

و  سازی سفارشی می باشند،توسعه قابل مخصوص به خود را که عمدتا با استفاده از مواد قابل بازیافت 

های قابل  CD از یمیز رو توانایی تولید وسایلی مانند المپ های  Signifyردکنند. در میان این مواچاپ 

ش تولید پایدار را برای تولید نورپردازی و این شرکت یک رو جدید بازیافت را نشان داده است. مدل

 .ارائه می دهدسازی شده تزئینات سفارشی 

 سه بعدی لوستر های سفارشی سازی شده قابل بازیافت پرینت

به کاربران در سراسر اروپا امکان می دهد تا شده است که نوامبر راه اندازی  28خدمات آنالین در تاریخ 

به صورت  براساس تقاضا شکل و رنگ مورد نظر خود ایجاد کنند. محصول نهایی درالمپ های خود را 

 و بسیاری از المپ هابرای تولید داده می شود.  تحویل به مشتری هفته 2سه بعدی چاپ خواهد شد و طی 

 .شوداستفاده می قابل بازیافت  ٪100سفارشی از پلی کربنات قابل بازیافت با کیفیت باال و  لوستر های

 حباب ها در مقایسه با المپ های سنتی و یالکترونیک لوازم به استثنای Signifyشرکت  المپ های سفارشی

نشده استفاده  یاز هیچگونه چسب در این محصوالت عالوه بر این. کاهش می دهد ٪47 را کربن اتاثر

با را به عنوان نمونه ای عالی از طراحی  آن هااین ویژگی ها که  ندو از قطعات کمتری تشکیل شده ا است

تقریباً دو سوم وزن وزنی سبک تر هستند و  این محصوالت .استکرده تبدیل  تکنولوژی ساخت افزایشی

 د.نکاهش می ده ٪35را میزان انتشار کربن . همچنین دارندیک المپ معمولی 

ه روشنایی هستیم که المپ های ما اولین تولید کنندگفت: "Signify  الیویا کیو ، مدیر ارشد نوآوری در

 ."کرده ایمرا در مقیاس صنعتی تولید  شده بعدی پرینت سه

 پرینت سه بعدی با  روش های تولید محصوالت روشنایی پایدار
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Signify  جدید در  ساختمان. ستخود رونمایی کرده ابه همراه سرویس آنالین  ساختماناخیراً از آخرین

اندازه های مختلف با قابلیت ایجاد المپ در  سه بعدی پرینتر 500حدود  به مجهز هلند واقع شده است و

بعدی  پرینت سه. آنها همچنین اعالم کردند که قصد دارند کارخانه های می باشد میلی متر 600های بلند 

 .کنند تاسیس، هند و اندونزی بیشتری را در ایاالت متحده

 های گرفته است. آنها با راه اندازی المپقرار های بین المللی  شرکت در صدرمدل تجاری این شرکت 

LED برند  رومیزیPhilips  سی  24. این محصول از صلی رتبه بندی شده انداشریک به عنوان یک

طور فیلیپس چاپ شده است. به  LED مختلف تهیه شده و برای استفاده با المپهای رنگیبازیافت شده دی 

،  Marks and Spencer  (M&S)به نام مد و مواد غذایی  یک گروه خرده فروش در زمینهمشابه 

فروشگاه های انگلستان تا  از شده بعدی پرینت سه آباژورهزاران  آوریاعالم کرد که در مرحله اول جمع 

 .می باشد 2020پایان سال 

 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-sls/


 

 

 2020تا سال کربن  اثرات ی کردنخنثپرینت سه بعدی و 

و این شرکت را به یکی از  است با درآمد پایدار بوده Signify شرکت از فروش ٪79  2018در سال 

است شده  2020محیط زیست تبدیل کرده است. این شرکت متعهد به خنثی کردن کربن در سال  اندوستدار

 Dow Jonesرا نیز دریافت کرده است. آنها برای سومین سال متوالی در فهرست ی جوایزو اخیراً 

Sustainability ند. ه ارهبر صنعت را به دست آورد، جایگاه 
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