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OFİSLER

Enerji verimli ve konforlu çalışma alanları için     

LED AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ
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OFİS VE İDARİ BİNALARDA
LED AYDINLATMA

Günün büyük kısmını geçirdiğimiz ofislerde , aydınlatmanın görsel konfor ve performans bakımından 
yeterli koşulları sağlaması önemli bir tasarım kriteridir. LED teknolojisi,  servis ömrünün uzun, enerji 
tüketiminin düşük olması  ile  ofis ve idari binalarda hızla kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca akıllı 
kontrol sistemleri ile entegre edilebilen  LED aydınlatma sistemleri, uzun vadede işletim ve bakım 

giderlerinin düşmesini  ve enerjinin etkin şekilde kullanımını sağlar. 



Gün geçtikçe dijital hale gelen ve küreselleşen dünyada ofis 
yaşamı ve organizasyonu da değişime uğramaktadır. Bugün ofisler 
bilgiye erişimden çok bilgiden çözüm ve fikir üretmek üzerine bir 
yapılanmaya sahiptirler. Dolayısıyla yeni nesil ofis tasarım anlayışı, 
doğru aydınlatma ile yaratıcılığın ve üretkenliğin desteklenmesine 
ihtiyaç duyar.

Ofis ortamları, değişen yeni anlayışla iletişim ve paylaşımın ön planda olduğu mekanlar 
haline gelmiştir. Tek kişilik bireysel çalışma alanları, kapalı kapılar, uzun ve sıkıcı koridorlar 
yerini çalışanların motivasyonunu sağlayacak geniş açık alanlara, mobilyalarla tanımlanmış 
fonksiyonlara ve şeffaflığa bırakmıştır. Ofisler artık çalışanlarına, belirli saatlerde masa 
başında mesainin doldurulması gereken alanlar yerine, motivasyonu sağlayan yaşam alanları 
sunmaktadır. ”Yaratıcı ofis” ve ”Açık ofis” kavramları, farklı fonksiyonların biraraya gelmesiyle 
oluşan organizasyonlar olarak karşımıza çıkar. Bireysel çalışma alanları- bilgi paylaşımının 
olduğu yaratıcı kabin ve çalışma istasyonları - dinlenme - aktivite - hobi alanları ve cafe-içecek 
barı bu organizasyonda yerini alır.

Bu yeni anlayışa sahip ofislerde akıllı ofis mobilyaları çözümlerine sıklıkla ihtiyaç duyulur. Ofis 
mobilyaları, esnek düzenlemelere izin verirken farklı fonksiyonların görsel olarak ayrılmasını 
da sağlayabilmektedir. Aydınlatma bu noktada tasarımda önemli bir yere sahiptir. Doğru 
aydınlatma iyi görme koşulları sağlamasının yanısıra, ofis mimarisi ile de uyumlu olmalıdır. Statik 
ve standartlaşmış aydınlatma çözümleri, yerini esnek, yüksek kaliteli, dinamik ve ihtiyaca göre 
şekillenebilen çözümlere bırakmıştır.

OFİSLER;
Enerji verimli ve konforlu çalışma 
alanları
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YEŞİL OFİSLER 
Yenilikçi aydınlatma teknolojileri, verimli ışık kaynakları ve aydınlatma kontrol 
sistemleri sayesinde çalışma alanlarında görsel konfor seviyesi sağlanırken, 
enerji tasarrufu sağlamak ve bakım giderlerini azaltmak mümkündür.

“Yeşil ofis“ veya “Sürdürülebilir Ofis“ konseptleri, ekonomik, çevre ve sosyal yönden avantajlı olmaları 
nedeniyle gelecekte sıkça karşımıza çıkacak olan kavramlardır. Yeşil konseptler ofislerde sürdürülebilirliği 
sağlayarak, şirketlerin kaynaklarını verimli olarak kullanmalarını sağlayacaktır.
Böylece bu ofisler, çalışanların kendilerini iyi hissedebilecekleri, karbon ayak izlerinin *minimum boyutlarda 
olduğu çevreci ortamlarda üretken olarak çalışmalarına imkan verecektir. Ofis binalarında aydınlatma amaçlı 
harcanan yıllık elektrik tüketim değeri, küresel ısınmayı tetikleyen sera gazlarının oluşumunda büyük paya 
sahiptir. Aydınlatma amacıyla harcanan güç tüketim değeri azaldıkça, zararlı gazların doğaya salınımını da 
aynı oranda azalacaktır. LEED VE BREEAM sertifikasyon sistemleri, Dünya’da yeşil bina konusunda en yaygın 
olan sistemlerdir.
Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Yeşil Bina Sertifikasyonu, yüksek performanslı 
binaları tanımlayan bir puanlama sistemidir. BREEAM ise, İngiliz, Avrupa ve Yerelstandartlar üzerinde çevreyle 
dost yapıların tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi kriterleriniortaya koyan bir yeşil bina derecelendirme 
sistemidir.
LEED, ofis ortamlarında W/m2 aydınlatma güç yoğunluğu değerlerini sınırlandırırken, BREAAM aydınlık 
düzeyinin çalışma yüzeyinde %70, çalışma alanı dışından kalan yürüme alanlarında %50 homojenlik seviyesi 
ile oluşturulmasını öngörmektedir.
Ülkemizde 2009 yılından itibaren yürürlüğe giren ‘‘Binalarda Enerji Performansı ve Yönetmeliği’’ ile enerjinin 
verimli kullanımını sağlamak ve binaların sera gazı emisyonlarını minumum seviyeye indirmek hedeflenmiştir. 
Bu yönetmelikte yer alan kriterlere göre binalar enerji tüket imlerine ve sera gazı emisyonlarına göre 
sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırma sonucu binalara ‘‘Enerji Kimlik Belgesi’’ verilir. 2011 yılından itibaren yapı 
ruhsatı almak için EKB belgesi ibrazı zorunlu hale getirilmiştir.

*Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin 
çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.



GİRİŞ KARŞILAMA 
Şirketler için kurumsal kimliğin iletişime geçtiği en güçlü alanlar giriş-karşılama 
alanlarıdır. Bu alanlarda aydınlatma konsepti ile seçilmiş olan armatürler, genel 
görünümü belirler ve doğrudan bir kurumsal kültür imajı yaratır.

Doğru aydınlatma tekniği ile şirketin yansıtmak istediği kurumsal imaj birleştirildiğinde kullanıcılarına keyif 
veren davetkar ve sofistike mekanlar yaratmak mümkündür. Giriş - karşılama alanlarında şirket imajını 
yansıtacak ambiyans, farklı aydınlatma teknikleri ile ortaya çıkarılabilir. İyi planlanmış bir aydınlatma tasarımı, 
yüksek renksel geriverim kalitesi, yatay - düşey düzlemlerde kurgulanan aydınlığın dengeli ve etkili dağılımı, 
şirketin yansıtmak istediği kurumsal imajı güçlendirir ve ziyaretçilerde saygınlık uyandırır.   Geniş pencereler, 
arkadan aydınlatılmış opal difüzörlü tavan panelleri, endirekt ışık veren armatürler optik olarak derinlik yaratır 
ve mekanın mimari karakterini güçlendirir. Aydınlatmayı, vurgu aydınlatması ile desteklemek mekanın monoton 
olarak algılanmasını önler. 
Giriş - karşılama alanlarında aydınlatma tekniği bakımından daha serbest bir çizgi yaratılabilir. Bu alanlar 
konsept olarak ambiyansın ön plana çıkarıldığı aydınlatma teknikleri ile tasarlanan prestij alanlarıdır.

KRIZA

EAE ÖNERİLERİ

Güç Tüketimi

Renk Seçenekleri 

CRI:

: 20W / 24W / 28W / 37W (1x) - 40W / 48W / 56W / 74W (2x)

  60W / 72W / 84W / 111W (3x)

: Doğal beyaz, Sıcak beyaz

: >80 / >90

Kriza, vurgu aydınlatmasının uygulanabileceği ortamlara, kasa 
içerisinde sınırlanmamış hemyüz çerçevesi ile eşlik eder. Sunduğu 
optik çeşitlilik ve farklı lümen değerleri ile tüm perakende ve sergileme 
alanlarında ideal çözüm sağlar.

MATRIS

FRAME

BISTA-K

FLEXBAR

Sıva Altı / Sıva Üstü

Sarkıt/ Sıva Üstü

Sıva Altı

Gizli Aydınlatma

Resepsiyon alanlarında sıcak ışık veren armatürlerin 
kullanımı, iletişimi güçlendiren pozitif etki yaratırken, 
düşey düzlemlerin aydınlatılması,  davetkar ve 
rahatlatıcı atmosferler oluşturarak bu etkiyi 
güçlendirir.
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KORİDOR VE DOLAŞIM 
ALANLARI
Ofis içerisinde temel fonksiyonları birbirine bağlayan koridorlarda iyi 
planlanmış bir aydınlatma, kullanıcıların kendilerini iyi ve güvende 
hissetmelerine yardımcı olurken, mekanın fonksiyonu gereği geçişi 
destekler ve kullanıcıları yönlendirir.

Ofislerde koridorlar, asansör holleri ve geçiş alanları sürekli kullanımı olmayan alanlardır. 
Uzun ömürlü, sık bakım gerektirmeyen ve renksel geriverimi yüksek armatürlerin bu 
ortamlarda kullanımı önerilir.
Geniş açılı ışık yayan ürünler, duvarları aydınlatarak mekanın daha geniş ve aydınlık olarak 
algılanmasını sağlar. Ayrıca gizli aydınlatma ve RGB uygulamalar ile monotonluğun kırılması 
ve ambiyansın ön plana çıkarılması mümkündür.
Koridor ve geçiş alanları, binanın farklı bölümlerine hızlı ula şımı destekler. Düşey düzlemlerin 
aydınlatılması, kullanıcıların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Uzun ve sürekliliği 
olan koridorlarda, vurgu aydınlatması ile monotonluk önlenebilir.
Koridorlar, merdivenler ve WC’ler bina içerisinde çoğunlukla boş kalan mekanlar olarak 
gereksiz enerji tüketiminin en fazla olduğu alanlardır. Aydınlatma kontrol sistemleri, küçük 
ofisler de dahil olmak üzere işletim ve kurulum giderlerini karşılaması ve kendini ödemesi 
açısından yatırımcısına ve kullanıcılarına ekonomik çözüm sağlar. LED ömrünün sık açma 
/ kapama ve dimleme ile azalmaması, LED kullanımını bu alanlarda avantajllı hale getirir. 
Gün ışığı almayan koridorlarda, renk sıcaklığı değişimleri ile gün ışığının simüle edilmesi 
sağlanabilir. Aynı zamanda acil kaçış mekanları olan koridorlarda güvenlik aydınlatması da 
önemlidir.
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BRICK

EAE ÖNERİLERİ

Brick, kompakt gövde tasarımı, kamaşma yaratmayan derinde 
konumlanmış ışık kaynağı ile her türlü iç mekanın bölgesel veya genel 
aydınlatma ihtiyaçlarını karşılar. Dar, orta ve geniş açı seçeneklerine 
sahiptir.

COOLED

GLORY

LINEA Sistem
Sıva Altı Sıva Üstü / Sarkıt

Sıva Altı

Güç Tüketimi

Renk Seçenekleri 

: 7,8W /14W

: Doğal beyaz  / Sıcak beyaz  

FLEXBAR
Gizli Aydınlatma
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AÇIK OFİSLER
Açık ofislerde, homojen yayılmış, keskin gölge ve kontrast yaratmayacak 
aydınlatma sistemlerinin kurgulanması, görsel konfor bakımından yeterli ve 
motive edici çalışma ortamlarının oluşturulması bakımından önemlidir.

Açık ofisler, modern iş dünyasının metrekareyi verimli kullandığı, minimum 6 kişi için düzenlemiş açık planlı 
çalışma alanlarıdır. Bu alanlar duvarlarla veya kapılarla bölünmediği için çalışanlar arasında iletişimi ve sosyal 
ortamı sağlaması açısından ergonomiktir. Çalışanlar arası hiyerarşi - grup çalışma alanları ve iletişim alanları 
ofis mobilyaları ile tanımlanır. Oluşturulan aydınlatma sistemi bu işlevlere uygunluk sağlamalıdır. Açık ofislerde, 
homojen yayılmış, keskin gölge ve kontrast yaratmayacak aydınlatma sistemleri kurgulanır. Doğru aydınlatma 
armatürü ve ışık kaynağının seçilmesi, gözün ekran ve çevre arasında bakış açısının değişmesi sırasında 
oluşan rahatsızlığı azaltacak ve kullanıcılarıngörsel konfor koşullarında çalışmalarına yardımcı olacaktır. 
Çalışma alanının doğru şekilde aydınlatılmasının yanısıra, mekan içerisinde duvar yüzeylerinin aydınlatılması 
da önem kazanır. Düşey düzlemlerin aydınlatılması, mekanın daha geniş algılanmasını sağlarken, kullanıcıların 
kendilerini iyi ve güvende hissetmelerine de yardımcı olur. Açık ofislerde hacime yönelik alçıpan, clip-in ve 
T taşıyıcılı tavanlara uygunluk gösteren modüler sistemler, montaj kolaylığı sağlamalarının yanında verimli ve 
ekonomik yönden avantajlı olmaları bakımından genellikle tercih edilirler.

PUFFIN

EAE ÖNERİLERİ

Güç Tüketimi

Renk Seçenekleri 

CRI:

: 25W / 30W / 35W

: Doğal beyaz, Sıcak beyaz, Soğuk beyaz

: >80

Puffin, merkezde mikroprizmatik difüzörlü yan alanları opal 
PMMA ile kaplı özel optik yapısı ile konforlu çalışma alanları 
yaratır. 

ENDILED-M
Sıva Altı 

Doğal ışığı taklit ederek direkt / endirekt ışık yayan 
armatürlerin çalışma alanlarının aydınlatılmasında 
en ergonomik çözümü sağladığı kabul edilir. 
Endirekt ışık yayan armatürler, ortamda yer alan 
objelerin bütünüyle algılanmasını sağlarken, parlak 
yüzeylerde ve bilgisayar ekranlarında oluşacak 
dolaylı kamaşmayı da en aza indirger.

BLOOM
Sıva Altı / Sıva Üstü

LINEA 70 Sistem LINEA 50 Sistem
Sıva Üstü / Sarkıt Sıva Üstü / Sarkıt
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BLOOM

Linea 70 Direk-Endirek

PUFFIN

GLORY

Sıva Altı

18
00

18
00

18
00

1800

1800

1800

Sarkıt

Sıva Altı 

Sıva Altı 

42 Adet
38 W
4493 lm
4000K

42 Adet
38 W
4493 lm
4000K

28 Adet
30 W
3068 lm
4000K

49 Adet
36W
3744 lm
4000K

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

400

200

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

AÇIK OFİSLERDE AYDINLATMA
OPSİYON 1

OPSİYON 2

OPSİYON 3

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

400

600

200
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Em 551 lx 
Emin/Em 0,63

Em 542 lx 
Emin/Em 0,67

Em 504 lx 
Emin/Em 0,33

Oda yüksekliği : 2.8m 
Bakım Faktörü : 0.90
Aydınlatma sistem yükü: 
4.94 W/m2= 0.90 W/m2/100 lx
(Zemin yüzeyi 324.00 m2)

Oda yüksekliği : 2.8m 
Bakım Faktörü : 0.90
Aydınlatma sistem yükü: 
5.43 W/m2 = 1.00 W/m2/100lx
(Zemin yüzeyi: 324.00m2)

Oda yüksekliği : 2.8m 
Bakım Faktörü : 0.90
Aydınlatma sistem yükü: 
5.84 W/m2 = 1.16 W/m2/100lx
(Zemin yüzeyi: 324.00m2)
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SABİT IŞIK KONTOLÜ ve 
GÜNIŞIĞI SENSÖRÜ

Gün ışığı alan mekanlarda, aydınlatma kriterlerinden ödün vermeden, sensörler yardımı ile gün 
ışığından maksimum oranda faydalanmak ve yapay aydınlatma enerji tüketimini  minumum seviyeye 
indirmek mümkündür. Simplex Otomasyon Sistemi’nde sabit ışık kontrolü KNX veya DALI sensörler 
kullanılarak kolaylıkla uygulanabilir. Bu sayede işletmelerde gerçek anlamda enerji tasarrufu sağlayan 
hem günışığına hem de varlık bilgisine bağlı aydınlatma kontrolü sağlanmış olur.

Gün ışığı sensörleri ile kurgulanan aydınlatma sistemlerinde enerji tüketimi öğle saatlerinde minimuma 
inerken, sabah ve akşam saatlerinde en yüksek değerlere ulaşır.

Sabit ışık kontrolü

Binalarda günışığından faydalanma, doğal ışığın insan üzerindeki fiziksel ve 
psikolojik etkileri bakımından değerlendirildiğinde önemli bir tasarım kriteridir. Doğal 
aydınlatma efektif olarak yapay aydınlatma ile birlikte kurgulandığında, enerji verimli 
ve kullanım açısından ergonomik ofis ortamları oluşturulabilir.

Gün ışığı miktarı farklı zaman dilimlerine, mevsimlere ve hava durumuna göre değişkenlik gösterir. Gün ışığı 
sensörleri sayesinde yapay aydınlatma miktarı azaltılıp, çoğaltılabilir. Dolayısıyla enerji tasarufu sağlanır. 
Belirlenen çalışma düzleminde aydınlık düzeyini sabit tutmak koşulu ile yapay aydınlatma, doğal aydınlatmaya 
göre ışık seviyesini azaltır veya arttırır. Böylece çalışma düzleminde yeterli aydınlık düzeyi sağlanırken günışığının 
seviyesine göre armatürleri %0 oranına kadar dim etmek mümkündür. Geniş hacimlerde birden çok sayıda 
sensör kullanılır. Taranan alanların üst üste binmemesine dikkat edilerek sensör yerleşiminin yapılmasına özen 
göstermek gerekir. Ayrıca yansıma yapan alanlara radyasyon yayan kaynaklara yakın yerleşim yapılmamalıdır.
Aydınlatma armatürlerinin farklı oranlarda dim edilmesi sayesinde çalışma düzleminde sensörler tarafından 
okunan değerin aynı kalması sağlanır. Böylece gün ışığı değişimlerine göre doğal aydınlatmadan maksimum 
oranda faydalanılır ve yapay aydınlatma kullanımı minimize edilir.
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ÖZEL OFİSLER
Açık ofislere kıyasla, yoğun ofis ortamından uzak, sakin ve çoğu zaman 
sınırlı günışığı alan özel ofislerde, görsel konfor bakımından yeterli, 
kullanıcıların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan ve bireysel olarak 
kontrol edilebilir aydınlatma çözümleri tercih edilir.

Özel ofisler, maksimum 6 kişi için düzenlenmiş, daha kapalı karaktere sahip ve kullanım 
alanı bakımından özelleşmiş ofislerdir. Küçük çalışma gruplarına yönelik tasarlanan bu 
ofislerde dosyaların yerleştirildiği raf sistemleri ve grup toplantılar için oturma alanları yer 
alır. Aydınlatma sisteminin yeterli aydınlık düzeyini sağlamasının yanında, görsel konfor 
bakımından rahatlatıcı olması ve estetik özellik taşıması önemlidir. Gün ışığı alan hücre 
ofislerde, yapay aydınlatma ve doğal aydın latmanın birlikte düşünülerek optimize edilmesi 
önemlidir. Gün ışığı detektörleri ile yüksek oranda enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. 
Tek kişilik özel ofislerde sarkıt tip ürünler veya masa üzeri çalışma lambaları, çalışma alanını 
aydınlatmak üzere düşünülen özel çözümlerdir.
Direkt / endirekt ışık yayan armatürler, günışığı almayan ve sınırlı alana sahip hücre tipi 
ofislerde duvarları ve tavanı aydınlatarak mekanı geniş göstermesi, bireysel kullanım 
alanlarını vurgulaması ve hoş bir çalışma ortamı yaratması bakımından ergonomik bir 
çözümdür. Bu tip aydınlatma armatürleri, manuel veya otomatik kullanıma uygun dim 
edilebilme özelliği sayesinde, enerji tasarrufu bakımından avantaj sağlar.
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EAE ÖNERİLERİ
TASKLED

Taskled, çalışma alan ve düzlemlerinin doğru teknikle aydınlatılması için 
tasarlanmıştır. Geniş yüzeyli difüzörü sayesinde istenmeyen yansımalara neden 
olmaz. Çekme anahtarı bulunan model, kullanıcının açma-kapama yapabilmesine 
ve ışığın seviyesini iki farklı  kademede kullanabilmesine olanak sağlar.

Güç Tüketimi

CRI

Renk Seçenekleri 

: 35W

: >80 

: Doğal beyaz  / Sıcak beyaz / Soğuk Beyaz

         

LINEA Sistem
Sıva Üstü / Sarkıt

FLEXBAR
Gizli Aydınlatma

COOLED
Sıva Altı

PİRAMİT
Sıva Altı / Sıva Üstü
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TOPLANTI ODALARI

Toplantı odaları, ofislerde bilgi paylaşım platformları olarak 
görsel konfor ve performans bakımından memnun edici, esnek 
ve efektif aydınlatmaya ihtiyaç duyar. Kullanım açısından çok 
fonksiyonlu yapısı, aydınlatmanın uygun düzenlemelerle farklı 
senaryoları içinde barındırmasını gerektirir.

Homojen yayılmış, rahatsız edici kamaşma yaratmayan aydınlatma sistemleri, 
mekanın algılanmasını olumlu yönde desteklemesi ve kullanıcıların konsantrasyonu 
sağlaması açısından genellikle tercih edilir.
Direk veya direkt / endirekt ışık yayan sarkıtlar veya gruplanarak kullanılan sıvaaltı 
ürünler çalışma bölgesini aydınlatmak amacıyla kullanılır. Amaca yönelik olarak 
ekranın veya sunum tablasının yer aldığı duvar ve düşey düzlemler de farklı 
aydınlatma teknikleri kullanılarak aydınlatılabilir. Düşey düzlemlerin aydınlatılması, 
görsel ambiyansa olumlu katkı sağlar. Müşterilerle görüşmelerin yapıldığı toplantı 
odalarında aydınlatma, kurumsal kimliği desteklemelidir. Mekanın mimarisine uygun 
olarak logo ve benzeri mimari elemanlar vurgu aydınlatması ile ön plana çıkarılabilir. 
Sürekli kullanımı olmayan bu alanlarda varlık dedektörü ve gün ışığı sensörü  ile 
efektif kullanım sağlanır. Ayrıca çok fonksiyonlu kullanım için aydınlatma senaryoları 
planlamaya dahil edilebilir.
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EAE ÖNERİLERİ

LINEA 70 Sistem

LINEA 70, günümüzün hız gerektiren dinamik iş yaşamına, zamansız tasarımı 
ile eşlik eder. Minimize edilmiş hatlara ve temiz çizgilere sahiptir. STL ürün 
ailesi, mimarinin gerektirdiği tüm aydınlatma ihtiyaçlarını hem estetik hem de 
teknik açıdan eksiksiz şekilde tamamlar.

Güç Tüketimi

CRI

Renk Seçenekleri 

:20W / 24W / 28W / 37W / 42W / 47W

: >80 / >90

: Doğal beyaz  / Sıcak beyaz / Soğuk Beyaz

         

NETA
Sıva Üstü / Sartkıt

PIXA
Sıva Altı

FRAME
Sarkıt/ Sıva Üstü

FLEXBAR
Gizli Aydınlatma
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FLED Sıva Altı 

8 Adet
35 W
2515 lm
4000K

LINEA 70 Sarkıt

6 Adet
35W
2886 lm
4000K

10 Adet
10W
1010 lm
4000K

GLORY Sıva Altı 

FRAME
Sarkıt / 

Sıva Üstü

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

150

100

200

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

SERA Sıva Altı 

10 Adet
7 W
563 lm
4000K

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 62%

15o 15o0o

2400

1600

18 m
255W
26520 lm
4000K

17.2 m
234W
23712 lm
4000K

FLEXBAR

FLEXBAR

Gizli 
Aydınlatma

Gizli 
Aydınlatma

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

3 adet
57W
4600lm
4000K

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

400

200

BRICK Sıva Altı 

10 Adet
7 W
563 lm
4000K

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 62%

15o 15o0o

2400

1600

TOPLANTI  ODALARINDA  AYDINLATMA

OPSİYON 1

OPSİYON 2

OPSİYON 3

54
0

54
0

54
0

960

960

960
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Em 551 lx 
Emin/Em 0,29

Oda yüksekliği : 2.8m 
Bakım Faktörü : 0.90
Aydınlatma sistem yükü: 
9.09 W/m2 = 1.68 W/m2/100lx
(Zemin yüzeyi: 51.84m2)

Em 535 lx 
Emin/Em 0,30

Oda yüksekliği : 2.8m 
Bakım Faktörü : 0.90
Aydınlatma sistem yükü: 
11.61 W/m2= 2.09 W/m2/100 lx
(Zemin yüzeyi 51.84m2)

Em 561 lx 
Emin/Em 0,27

Oda yüksekliği : 2.8m 
Bakım Faktörü : 0.90
Aydınlatma sistem yükü: 
11.83 W/m2 = 2.11 W/m2/100lx
(Zemin yüzeyi: 51.84m2)
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AKILLI SENARYO YÖNETİMİ 
ve SAHNE KONTROLÜ

Kullanıcı isteklerine veya mekan fonksiyonlarına bağlı olarak değiştirilen sahneler sayesinde bir mekan 
için farklı aydınlatma senaryoları oluşturulabilir. Çok sayıda cihazı kapsayabilen bu sahneler butonlara 
atanabilir veya zamanlamalarda kullanılabilir. Sistemde bulunan tüm uç noktalara merkezi olarak 
müdahale edilebilmesi sayesinde, kullanıcının istediği aydınlatma senaryosu, merkez panel üzerinden, 
zamana bağlı olarak ya da sahada bulunan aydınlatma anahtarları sayesinde uygulanır.

Bina Yönetim Sistemleri

SENARYO YÖNETİMİ

Toplantı odaları, iş ortamlarında çalışanların biraraya geldiği, önemli kararların 
alındığı, müşterilerilerin ağırlandığı mekanlardır. Son teknoloji ile donatılmış bu 
ortamlarda bir çok fonksiyonu bir arada sağlayan, esnek ve konfigüre edilebilir 
aydınlatma sistemleri kurgulanır.

Toplantı odalarının farklı fonksiyonlar için kullanılabilir olması, aydınlatma sisteminin esnek olmasını gerektirir. 
Genel aydınlatma ve vurgu aydınlatmasının birlikte kullanılmasıyla oluşturulan aydınlatma senaryoları, bu 
mekanlarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilir. Homojen yayılmış, kamaşma yaratmayacak armatürler genel 
aydınlatma için tercih edilirken, sıvaaltı spotlar ve / veya gizli aydınlatma armatürleri farklı senaryolar için 
gereken ambiyansı sağlar. Bu kompakt sistem aydınlatma kontrolü ile toplantı sırasında masa üstünde 
gereken aydınlığı oluştururken, ekran / projeksiyon sunumlarında ekran etrafının karanlık olmasını ve masa 
üzerinde dinleyicilerin not tutabilmesine olanak veren yeterli aydınlığı sağlayabilir. Kurgulanan sistemde düşey 
düzlemlerin aydınlatılması ve bazen renkli LED uygulamalar ile ilgi çekici, rahatlatıcı bir atmosfer yaratılabilir. 
Aydınlatma kontrol sistemleri ile önceden programlanmış senaryolar, mekan içerisinde yer alan kontrol panelleri 
vasıtasıyla çağırılabilir. istendiğinde perdeler de kontrol sisteminin içerisine dahil edilir.

24   

Kontrol Paneli Kontrol Üniteleri Aydınlatma

TaskledEAE Simplex
Kontrol Panosu

İphone - İpad - Android

KNX ŞEBEKE
DALI
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İletişim, modern ofis ortamlarında üretkenliği destekleyen ve 
takım çalışmasında önemli rol oynayan etkenlerden biridir. 
Yemekhane, kafeterya ve dinlenme alanları, çalışanların 
birebir  etkileşim içerisinde oldukları iletişim mekanları olarak 
ofis organizasyonunda yerini alır.

Yemekhane ve kafeterya alanlarında, kurgulanacak aydınlatma sisteminin mekan 
fonksiyonunu desteklemesi ve aynı zamanda iletişim için uygun ambiyansı 
yaratması beklenir. Normalde kısa süreli kullanımı olan bu alanlarda kurgulanan 
pozitif atmosfer, çalışanların ihtiyaçları olan enerjiyi kısa zamanda toplamalarına  
yardımcı olur. Aynı zamanda sosyalleşme mekanları olan kafeterya ve dinlenme 
alanlarında, kişilerin yüz ifadelerinin ve mimiklerinin doğru şekilde algılanabilir 
olması önemlidir. Yiyecek ve içecek stantlarının, renksel geriverimi yüksek ray 
spotlar veya sarkıtlar ile ortaya çıkarılması iştah açıcı etki yaratır. 
Genellikle esnek masa düzenlerine olanak sağladığı için, hacme yönelik genel 
aydınlatma çözümlerinin tercih edildiği yemekhane alanlarında sıvaüstü veya 
sıvaaltı aydınlatma armatürleri kullanılabilir. İç mekan tasarımına göre, masa 
üzerinde bölgesel aydınlatma sağlayan sarkıt ürünler veya duvara monte edilebilen 
sıvaüstü aplik ürünler kullanılabilir. 
Aynı ortamda çok katmanlı aydınlatma ile farklı ambiyansların kurgulanması, 
zengin ve merak uyandırıcı atmosferlerin oluşturulabilmesi için idealdir.

26   

YEMEKHANE ve 
KAFETERYALAR 
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EAE ÖNERİLERİ

RINGO

Ringo, halka şeklinde geometrisi ve temiz bitişlere sahip minimal 
gövdesi ile modern mekanların tamamlayıcı parçası olarak yerini alır. 
Opal difüzöründen homojen yayılan ışığı, ortamda yumuşak geçişli 
aydınlık sağlar.

Güç Tüketimi

Renk Seçenekleri

CRI 

: 36W / 54W / 72W / 80W

: Doğal beyaz  / Sıcak beyaz / Soğuk Beyaz

: >80

         

TINA
Rayspot

OPTIMA

FLEXBAR

Rayspot

Gizli Aydınlatma
NETA

Sıva Üstü / Sarkıt
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WC-ISLAK HACİMLER
Sık ve kısa süreli kullanıma sahip olan ıslak hacimlerde, LED sistemler görece az
enerji tüketmesi, sık açma - kapama ile ömrünün azalmaması ve lamba değişimi
gibi bakım ihtiyaçları olmaması sebebiyle kullanım ve işletim bakımından
avantajlıdır.

Yansıtıcı ve parlak yüzeylere sahip ıslak hacimlerde, rahatsız edici kamaşma yaratmayan aydınlatma 
armatürlerinin kullanımı önerilir. Genel aydınlatmaya ek olarak ayna önü aydınlatması ile istenen görsel konfor 
koşulları sağlanabilir. Aynayı kullanan kişinin kendisini rahat ve eksiksiz olarak görebilmesi ayna çevresindeki 
aydınlatma düzenine bağlıdır. Genellikle ayna önü aydınlatmasının, aynanın iki yanında düşeyde yer alan ve 
kamaşma yaratmayacak opal difüzörlü ışık kaynakları ile yapılması önerilmektedir. Ayrıca aynanın üstünde 
yatayda ya da aynanın tüm çevresinde kullanıldığı dekoratif uygulamalar da mevcuttur. Aydınlatma sistemlerini, 
varlık detektörleri ile daha fazla enerji verimli ve efektif hale getirmek mümkündür. Yoğun ancak kısa süreli 
kullanımı olan wc ve ıslak hacimlerde, sensörler kullanılmayan alanlarda gereksiz enerji tüketimini önler.

SERA

EAE ÖNERİLERİ

Güç Tüketimi

Renk Seçenekleri 

CRI:

: 7W / 10W

: Doğal beyaz, Sıcak beyaz

: >80 / >90

Sera, az sayıda çizgi barındıran trimless çerçevesi  ile şık görüntü veren ve der-
inde konumlanmış ışık kaynağı ile  kamaşma yaratmayan minimal  bir üründür.

E-SPOT
Sıva Altı 

FLEXBAR
Gizli Aydınlatma

PIXA
Sıva Altı

BISTA-K
Sıva Altı
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DIŞ AYDINLATMA
Ofis ve idari binalarda cephe aydınlatma, kurumsal kimliğin 
etkin şekilde anlatılmasında önemli  rol oynar. Binaya ulaşımı 
sağlayan  yaya yollarının ve  peyzaj alanlarının yönlendirmeyi 
destekleyecek  ve güvenliği sağlayacak şekilde aydınlatılması 
önemlidir.

Ofis dış ortamlarında, yatay ve düşey düzlemlerde yeterli aydınlık sağlayan, 
rahatsız edici kamaşma  yaratmayan aydınlatma armatürlerinin kullanımı önerilir. 
Kurgulanacak sistemin keskin–sert gölgeler oluşturmaması idealdir. Özellikle 
merdivenlerde yetersiz ışık ve uzun gölgeler düşme riski yaratacağından 
kaçınılmalıdır. 
Armatürlerin, kullanılacağı bölgenin dış ortam şartlarına dayanım göstermesi ve 
yüksek IP koruma sınıfına  ve darbe dayanımına haiz olması beklenir.  Direk-üstü, 
kolon ve bolard tipi aydınlatma armatürleri genel aydınlatma için kullanılabilir. 
Ayrıca duvara monte edilebilen aplik ve zemine gömme spot armatürler,  düşey 
düzlemleri tanımlayarak yönlendirme sağlar. 
Kanopi altında, sıvaüstü/sıvaaltı en az IP40 koruma sınıfına haiz ürünler 
kullanılmalıdır. 
Genel olarak kullanılacak ürünlerin kurumsal kimliğe uygun olarak  bazı yapısal 
öğeleri vurgulaması ve  mimariyi ortaya çıkarması beklenir. Enerji verimli LED 
sistemler, farklı renk kombinasyonları sağlama ve dış ortam koşullarında verimli 
şekilde çalışabilmeleri sebebiyle  cephe  aydınlatma uygulamaları için idealdir.
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EAE ÖNERİLERİ

CAMINO PB

Güç Tüketimi

CRI

Renk Seçenekleri 

: 22W / 35W / 44W / 75W / 108W

: >70

: Doğal beyaz  / Sıcak beyaz / Soğuk Beyaz

         

POLLUX
Aplik

PROLIT Kompakt 
Projektör

T-BAR
Gizli Aydınlatma

ELECTRA
Yere Gömme
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Comino ürün ailesinin park-bahçeler için geliştirilen PB  modeli,  üç kollu 
yuvarlak gövde yapısı ile peyzaj ve kent alanlarının ortam aydınlatması için 
kullanılır. Yuvarlatılmış  gövde bitişi , yüzeyde toz ve kir birikimini engeller.



LED AYDINLATMAYA GEÇİŞ
OFİSLERDE LED DÖNÜŞÜMÜ

LED sistemlere yapılan yatırım, enerji tasarrufu sağlayacağı gibi, yıllık bakım ve 
işletim maliyetlerinin düşmesini de sağlar.

Geleneksel  ışık kaynakları ile tesis edilen aydınlatma sistemleri,  fazla enerji tüketmelerinin yanısıra, yeterli  
görsel konfor koşullarını da sağlayamazlar. Bu armatürlerden çıkan lümen miktarı, ortam kirliliği , armatürleri 
oluşturan komponent ve malzemelerin eskimesine bağlı olarak düşüşe geçer. LED sistemlere yapılan yatırım, 
enerji tasarrufu sağlayacağı gibi, yıllık bakım ve işletim maliyetlerinin düşmesini de sağlar.Değişim düşünülen 
projelerde, lambaların değişimi,  birebir armatür değişimi,  yeni tasarım ve yeni uygulama, aydınlatma kontrol 
sistemleri entegre olan yeni uygulama olarak 4 farklı opsiyon sunulabilir.Bu opsiyonlarda sıra ile enerji tasarruf 
oranı yükselirken,  ilk yatırım maliyeti artar. Lamba değişimİ, ilk yatırım maliyeti en  az olan ancak bakım ve işletim 
maliyetleri yüksek olan bir opsiyondur. Kompononentlerin de verimli çalışmadığı gözönünde bulundurulduğunda, 
uzun vadeli bir çözüm olarak avantajlı sayılmaz. Birebir armatür değişimi ise,  sunduğu farklı güç tüketimi  ve 
lümen çeşitlilği ile avantajlıdır. Ayrıca mevcut tavan sistemi kullanılabilir. 
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Birebir Armatür Değişiminde  

EAE ÖNERİLERİ

4x18W T8 FL

1X18W FL
2X18W FL
1X26W FL
2X26W FL

35W MR16
50W MR16

22X18W FL 
2X26W FL

1x49W T5 FL

36W FL
58W FL
2X36W FL
2X58W FL

36W LED

10W LED
16W LED
16W LED
24W LED

7W COB
10W COB

21W LED

20W COB
25W COB

20W LED
30W LED
40W LED
45W LED

49

60

54

40

80

60

BLOOM

GLORY

E-SPOT

FLEXBAR

COOLED

LINA 
ETANJ 
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Notlar
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Notlar

EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.
Lütfen katalog içindeki bilgilerin detayları için iletişime geçiniz.



EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Eski Turgut Özal Caddesi No:20
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel   : +90 212 413 21 00 (pbx)
Faks: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr /eaegroup /eaegroup /eaegroup /eaecorporate /eaegroup /eaegroup
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