
  

 جهت کاهش رد پای کربن محصوالت روشناییپرینت سه بعدی 

 

 در اکنون شهرت دارد، معماری و فضا هوا ،سازیخودروصنعت  در استفاده که به بعدی سه تکنولوژی پرینت

 پرینترتکنولوژی . نیست مستثنی قاعده این از نیز داخلی طراحی صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. از بسیاری

 می فناوری این. فراهم می کند کاربردی اشیا توسعه و ها خانه دکوراسیون برای را متعددی مزایای بعدی سه

مزیت از دیگر یکی  .کند کمک مشتری ها نیازهای و سلیقه با سازه شده مطابق شخصی اشیا توسعه به تواند

 تولید تجهیزات های شرکت پیشروترین از یکی است. پایدار قطعات تولیدکمک به  های پرینت سه بعدی،

 از تکنولوژی چاپ سه بعدی جهت توسعه دورانی اقتصاد تقویت ، به منظورSignify به نام جهان در روشنایی

تولید  کارخانه در اخیراً شرکت این. کند متحول را این صنعت بازار تا ه استاستفاده کردخود  روشنایی لوازم

 .است کرده ایجاد اختصاصی بعدی سه چاپ بخش یک هند در وادودارا در خودمحصوالت روشنایی 
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 پرینت سه بعدیساخت محصوالت روشنایی با استفاده از تکنولوژی 

 اینطبق گفته . است شده طراحی عموم برای Signify شده شرکت بعدی سه پرینت روشنایی محصوالت

 می ها مغازه و شرکت ها دفاتر ها، هتلاست و  مناسبها برای استفاده در هر مکانی  آن محصوالتشرکت، 

داد:  توضیح  Signify Innovations Indiaکل مدیر و معاون ،Sumit Joshi  .استفاده کنند ها آناز  توانند

شده  بعدی سه چاپ محصوالت که هستیم هند در روشنایی حصوالتم کننده تولید اولین کنیم می افتخار ما"

تولید صدر  در را ما موقعیتاستفاده از فناوری پرینت سه بعدی  همچنین. کند می تولید صنعتی مقیاس در را

 پذیر، انعطاف یک روش سه بعدی پرینت. کند می تقویت پایدارهای  نوآوری و کنندگان محصوالت روشنایی

یا  جدید های طرح توانیم می ما و کند می فراهم اییروشن محصوالت تولید برای زیست محیط با سازگار و سریع

 به ولیدت طوالنی های چرخه و عظیم های گذاری سرمایه بدون را مشتری نیازهای کهتوسعه دهیم  سفارشی

 کنند به واقعیت تبدیل روز چند طیبه جای چند ماه  را خود های ایده توانند می مشتریان. کند برآورده سرعت

 " .دارد نیاز کمتری انرژی به چاپ و
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 Signify  شرکت شده بعدی سه محصوالت پرینت های ویژگی

. دهند سفارش و طراحی شرکتاین  سایت وب در را Signify شرکت محصوالت توانند می کنندگان مصرف

 سه بعدی چاپی ژتکنولو لطف بهته های مشتری سامکان سفارشی سازی محصوالت مطابق با سلیقه و خوا

 رنگ و طرح ،فرد به منحصر با طراحیبرای دریافت یک محصول تک  توانند می مشتریان. شده است امکان پذیر

آن  به دلیل وزن سبکمحصوالت این  نصب ، Signifyشرکتگفته  طبق .کنند انتخاب را نظرشانمحصول مورد 

 .است آسان ها

 ،زیست محیط با سازگار مواد و بعدی سه با استفاده از تکنولوژی پرینت دارد قصد Signify شرکت ،این بر عالوه

 شده پرینت سه بعدی بازیافت قابل ٪100 کربنات پلی ماده با این شرکتمحصوالت . دهد کاهش را کربن اثر

 قابل پرینت سه بعدی مواد از استفاده با Signifyشرکت  .گیرند قرار مجدد استفاده مورد توانند می و اند

مسئول  زیست محیط نسبت به که خواهد می خود مشتریان از و کند می برجسته را دورانی اقتصاد ،بازیافت

از  استفاده در حال بعدی سهینت پر صنعت در خصوص به ها شرکت هر روز تعداد بیشتری از که روشی ،باشند

 المپ یک با مقایسه در Signifyمحصوالت سفارشی پرینت سه بعدی شده شرکت  حقیقت در. هستند آن

 . هستند یتر پایین ٪47 کربن ردپای دارای است شده ساخته سنتی طور به که فلزی روشنایی
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