
REZİDANSLAR
Enerji verimli ve konforlu yaşam alanları için     

LED AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ



Işığın ve ışık mühendisliğinin heyecan verici ortamında 
rezidanslar için LED teknolojisi kullanarak geliştirdiğimiz yeni 
ürünlerimizle sizlerleyiz. 

EAE Aydınlatma olarak sunduğumuz tüm aydınlatma 
çözümlerimiz ile hedefimiz, yaşam alanlarında maksimum 
görsel konfor sağlamak ve kontrol sistemleri ile entegre, 
gelişmiş aydınlatma teknikleri sayesinde uzun süreli 
verimliliği garanti etmektir. 

Görsel konfor, estetik ve ergonomik açıdan yetkin yaşam 
alanlarında EAE kalitesini sizlerle buluşturmaktan onur duyarız.
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EAE Rezidans Aydınlatma
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REZİDANSLARDA 
LED AYDINLATMA
Çağımızın modern konut anlayışının son temsilcisi olan rezidanslar, 
ileri teknolojik donanımına sahip, çevreye duyarlı , dolayısıyla enerji 
verimli  yönleri  ile ön plana çıkarlar. Enerji  tüketiminin düşük, servis 
ömrünün uzun olması,  7/24 kesintisiz hizmet  veren   bu yapılarda 
LED teknolojisinin kullanımını oldukça avantajlı duruma getirir. Ayrıca 
aydınlatma otomasyonu ile enerjinin etkin kullanımı da sağlanır.
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EAE Rezidans Aydınlatma

REZİDANSLAR
MODERN VE KONFORLU YAŞAM ALANLARI

Yeni nesil rezidans tasarım anlayışı

Özellikle 2000 li yıllardan itibaren “konut “kavramının dönüşümü ile ortaya 
çıkan rezidanslar, içinde oturanlara kaliteli hizmet, sosyal imkan ve güvenlik 
sağlayan, kendi kendine yetebilen  teknolojik yapılar olarak karşımıza çıkar.

Stresten uzak yaşamanın her geçen gün zorlaştığı büyük şehirlerde, kendimize  ayırabildiğimiz vakti verimli 
ve keyifli bir şekilde değerlendirmek bizler için önemli hale gelmiştir. Rezidanslar, modern hayatın gereksinim 
duyduğu ihtiyaçları karşılamak amacıyla, huzurlu ve konforlu yaşam alanları yaratma düşüncesi üzerine  
kurgulanırlar. Sekreterlik,resepsiyon,güvenlik, 7/24 ev ve teknik servis hizmetleri  ile herşeyin otomatize 
edildiği akıllı binalar, aynı zamanda kullanıcılarına sorumluluk gerektirmeyen bir yaşam biçimi de vaat 
etmektedir. Spa ve fitness salonu, alışveriş merkezi, restoran, kafeterya, sosyal aktivite alanları, açık-kapalı 
spor salonu gibi alanları barındıran rezidanslarda, kullanıcılar tüm hizmetleri birarada bulabilmektedirler.

Genellikle  metropollerde eksikliği hissedilen yeşil alanlarının geniş yer kapladığı, çevreye duyarlı mimari 
yaklaşım ile tasarlanan bu yapılarda, aydınlatma için harcanan enerji ve enerjinin etkin kullanımı konuları 
önem kazanır. Arka planda kullanıcıların konforu için sürekli çalışan personel ve verilen servisler için 
harcanan enerjinin , mimumum boyuta indirgenmesi ve hatta yenilenebilir şekilde üretilmesi küresel 
ısınmayı tetikleyen sera gazlarının  oluşumunu da azaltacaktır. 
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EAE Rezidans Aydınlatma

LOBİ & RESEPSİYON

Lobi ve resepsiyon alanları, dış ortam ile iç ortamı birbirine bağlayan, ayrıca bina içerisinde 
yer alan farklı fonksiyonlara ulaşımı sağlayan merkez alan olarak kullanılır. Bekleme, danışma, 
güvenlik gibi ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanan bu mekanları , iyi planlanmış bir aydınlatma 
ile fonksiyonuna uygun aydınlatmak mümkündür

Resepsiyon alanında aydınlatma, görsel konfor için yeterli aydınlık seviyesini sağlar nitelikte ve lobi içerisinde diğer alanlara 
göre daha fazla dikkat çekmesi gereken bir şekilde aydınlatılmalıdır. Ayrıca düşey düzlemlerin aydınlatılması ile  koyu 
ve sert gölgelerin oluşmadığı yumuşak ve rahatlatıcı etkisi olan aydınlatma planlaması yapılabilir. Sıcak ışık renk veren 
armatürlerin kullanımı ,iletişimi güçlendiren pozitif atmosfer yaratırken, danışma bankosu önünde veya arka planda renk 
değiştiren LED’lerin kullanılması dinamik etki oluşturur. 
Bu alanlar konsept olarak ambiyansın ön plana çıkarıldığı aydınlatma teknikleri ile tasarlanan prestij
alanlarıdır.
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EAE ÖNERİLERİ

MATRIS DOWNLED FLEXBAR

VENORINGO

Sıva Altı / Sıva Üstü

Sarkıt

Gizli Aydınlatma

Sarkıt/Sıva Üstü

Matris, klasik çizgilere sahip gövde tasarımı ve çift halkalı 
yönlendirilebilir spot mekanizması ile yüksek tavanlı giriş ve 
lobi alanlarının doğru tekniklerle aydınlatılması için idealdir. 
Sunduğu optik çeşitlilik ve farklı lümen değerleri, Matris’i 
vurgu aydınlatması için kullanılabilecek temel araçlardan biri 
haline getirir.

20W - 24W - 28W - 31W

1x - 2x - 3x Gövde Seçenekleri 

DALI Uyumu

15o / 30o / 45o / 60o  Reflektör Seçenekleri 

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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EAE Rezidans Aydınlatma

Binanın farklı bölümlerine hızlı ulaşımı destekleyen koridor ve geçiş alanlarının, fonksiyonunu  
destekler nitelikte   aydınlatılması önemlidir. 

Uzun ve sürekliliği olan koridorlarda, düşey düzlemlerin de aydınlatılması, kullanıcıların kendilerini iyi ve güvende 
hissetmelerine yardımcı olur. 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.
Gün ışığı almayan koridorlarda, renk sıcaklığı değişimleri ile gün ışığının simüle edilmesi sağlanabilir. Aynı zamanda 
acil kaçış mekanları olarak kullanılan koridorlarda güvenlik aydınlatması önemlidir.

KORİDOR & GEÇİŞ ALANLARI
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EAE ÖNERİLERİ

DOWNLED

Downled, temiz bitişlere sahip sade tasarımı, verimli 
opal difüzörü sayesinde projelere çok amaçlı olarak 
katılabilir.Homojen yayılan ışığı ve farklı lümen değerleri 
ile koridorlar ve geçiş alanlarında ideal aydınlatma sağlar.

COOLED

FLEXBAR
Gizli Aydınlatma

Sıva Altı / Sıva Üstü

Sürekli kullanımın olmadığı uzun koridorlarda ve geçiş alanlarında, 
dimedilebilir hareket sensörlü uygulamalar ile güvenlik 
aydınlatmasından ödün vermeden yüksek oranda enerji tasarrufu 
sağlanabilir.

Bina Yönetim Sistemleri

Işık

Zaman

01 Hareket yok - 02 Hareket Başlangıcı - 03 Hareket Bitişi - 03-04 Işık Seviyesi Düşüşü

7W / 10W

CH (Hemyüz) PC (Gömme) difüzor modelleri.
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EAE Rezidans Aydınlatma

DAİRELER & YAŞAM ALANLARI

Ev ortamları için genel aydınlatmaya ek olarak günün farklı zaman dilimlerinde farklı ihtiyaçları 
karşılayacak bölgesel aydınlatma çözümleri idealdir. 

Bina organizasyonunun temel fonksiyonunu oluşturan daireler ve yaşam alanları , yatırımcı ve proje yönetim firmaları 
tarafından ihtiyaca göre şekillendirilmiş metrekarelerde ve farklı niteliklerde kurgulanırlar. Kişisel tercihlere göre kontrol 
edilebilen aydınlatma sistemleri ve mekan içerisinde temel ihtiyaçları baz alan dekoratif bölgesel aydınlatmaların desteği 
ile ev ortamına uygun aydınlatma planlaması yapılmalıdır. Keskin sert gölgelerin olmadığı , yumuşak gölgeli geçişlerin 
ve yeterli ışık seviyelerinin sağlanabildiği uygulamalar , genellikle tercih edilir. Alçıpan asma tavan sistemlerine entegre 
edilen gizli aydınlatma uygulamaları , endirek etki sağladığı için yaşam alanları için idealdir.
Gizli aydınlatma armatürlerinin uzun ömre sahip olması, bakım ve montaj kolaylığı yaratması, işletme ve kullanıcı için 
büyük kolaylık yaratır. LED lambalı ve LED modüllü armatürler ise, servis ömrünün uzun olması ve sık açma-kapama ile 
ömrünün azalmaması sayesinde retrofit  ve yeni uygulamalar için idealdir.



13   ışık mühendisliği

Yaşam alanlarında alçıpan havuz içerisine yapılan  gizli aydınlatma uygulamaları,  
endirek etki ile homojen yayılmış, yumuşak geçişli bir aydınlatma sağlar. Sıcak 
renkli , keskin sert gölgelerin olmadığı ortamlar, içinde yaşayanlar için rahatlatıcı 
ve dinlendirici atmosferler  yaratır.

EAE ÖNERİLERİ

SERA

E SPOT

FLEXBAR

DOWNLED

Sera, az sayıda çizgi barındıran trimless çerçevesi ile şık 
görüntü veren ve derinde konumlanmış ışık kaynağı ile 
kamaşma yaratmayan minimal bir ürün olup koridorlar, 
odalar ve yaşam alanları kullanımı için idealdir.

Gizli Aydınlatma

Sıva Altı / Sıva Üstü

T SPOT

RECTA Mini
Sıva Altı

Sıva Altı

Sıva Altı

4W - 7W - 10W COB

7W - 10W - Led Lamba (GU10) Opsiyonel

12 - 20 - 30o  Açı Sensörleri

RAL 3004 Siyah Gövde
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EAE Rezidans Aydınlatma

SOSYAL AKTİVİTE
ALANLARI

Bina kullanıcılarının biraraya geldiği sosyal alanlar , toplanma, sohbet, eğlence gibi amaçlara 
hizmet eder. Doğru ambiyansı yakalamak için gündüz ve gece kullanımı olarak farklılaştırılan, 
sofistike görünüm sağlayan aydınlatma uygulamaları genellikle tercih edilir.

Restoran, cafe, lounge  gibi alanlarda aydınlatma, mekanın mimari karakterini  güçlendiren önemli bir etmendir. Dar 
açılı spotlar şık görünüm verirken;  sohbet ,rahatlama, yeme ve içme gibi faaliyetleri destekler. Masada oturan kişilerin 
birbirlerinin yüz ifadelerini algılaması ve aydınlatmanın o masaya özel bölgesel bir alanı tanımlanması idealdir. İç mekan 
tasarımında malzeme ve mobilya seçimlerine uygun gizli aydınlatma çözümleri ve dekoratif sarkıtlar genel aydınlatmayı 
destekler.  

Oyun odaları , hobi atölyeleri vb ortak kullanım alanlarında binanın genel tasarım karakterini yansıtan nitelikte,  genellikle 
homojen yayılmış aydınlatma  sistemleri tercih edilir. Dışarı açılan kat bahçelerinde kanopi altında  kullanıma uygun toza 
ve neme dayanımlı ürünler tercih edilmelidir.
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Detaylı çalışma gerektiren hobi  ve resim atölyeleri gibi alanlarda, 
günışığından maksimum oranda faydalanmak önemlidir. Yapay 
aydınlatma için, homojen yayılmış aydınlatma sağlayan 4000K 
renk sıcaklığında ve renksel geriverimi yüksek ürünler  tercih 
edilmelidir. 

EAE ÖNERİLERİ

E-SPOT

RECTA Mini

FLEXBAR

DOWNLED

NETA

E-spot, çerçeve rengi ve gövde seçenekleri ile çeşitlilik gerektiren, 
aynı zamanda ekonomik ve enerji tasarruflu çözümlere ihtiyaç 
duyan projeler için idealdir. Farklı lümen değerleri ve dar orta-
geniş açı seçenekleri ile her türlü iç mekanın bölgesel veya genel 
aydınlatma ihtiyaçlarını karşılar.

Gizli Aydınlatma

Sıva Altı / Sıva Üstü

Sıva Altı / Sıva Üstü

Sıva Altı / Sıva Üstü

4W - 7W - 10W COB
12 - 20 - 37o  Açı Sensörleri
Çerçeve Seçenekleri
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EAE Rezidans Aydınlatma

FITNESS & SPA 
ALANLARI

Rezidans komplekslerinin kullanıcılar için önemli bir alanını oluşturan SPA ve fitness alanlarında, 
aydınlatma mekanın fonksiyonunu destekleyecek  ve karakterini vurgulayacak şekilde 
kurgulanmalıdır.

Kelime anlamı “Sudan Gelen Sağlık” olan SPA alanı, su ile iyileşme temel prensibine dayanan terapi şekillerinin 
uygulandığı merkezlerdir. Çoğu zaman fitness alanı, açık-kapalı yüzme havuzları ile beraber kurgulanırlar. Bu alanlarda 
kullanılacak ürünler,  kamaşma yaratmamalı ve fonksiyonel alanların yeterli seviyede aydınlanmasını sağlamalıdır. Havuz 
içi aydınlatması yapılarak , su efektlerinin yüzeylerdeki yansımaları ile rahatlatıcı ve huzurlu atmosferler yaratılabilir. 
Düşey düzlemlerin spot etkileri veya lineer şekilde ortaya çıkarılması gibi farklı tekniklerle mekanın mimari karakterini 
güçlendirmek mümkündür. Özellikle hijyen ve temizlik kavramlarının önemli olduğu bu alanlarda, temizlik ve bakım için 
yeterli ışığın sağlanması da önemlidir.
 
Fitness ve spor alanlarında ise hareketi destekleyecek enerji dolu dinamik aydınlatma konseptleri planlanabilir. Kullanıma 
göre renk değiştiren RGB ve amber rengi uygulamalar, bu alanların enerjisine ve karakterine uygun çizgiyi yakalamada 
mimariye destek verirler.
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EAE ÖNERİLERİ

FLEXBAR

Flexbar, gizli aydınlatma uygulamalarında sayısız tasarıma 
ilham veren esnek yapısı ile ekonomi ve uzun süreli kullanım 
gerektiren projeler için idealdir. 

NETA

E SPOT DOWNLED

SCUBA

Sıva Altı 

Havuz, Su AltıSıva Altı / Sıva 
Üstü / Sarkıt

Sıva Altı / Sıva Üstü

5 mt / 10 mt paket seçenekleri
Şeffaf / Opal Difüzör
Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz
Amber / Kırmızı / Yeşil / Mavi / RGB
500 - 700 - 800 - 1400 lm / mt Seçenekleri  
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EAE Rezidans Aydınlatma

OFİSLER & SERVİS
ALANLARI

Ofislerde ve servis alanlarında aydınlatma armatürlerinin otomasyon sistemleri  ile entegre 
edilerek kullanılması, 7/24 çalışan bu mekanlarda enerjinin verimli kullanımı açısından önemlidir.

Ofislerde, homojen yayılmış , keskin gölge ve kontrast yaratmayacak aydınlatma sistemlerinin kurgulanması, görsel konfor 
bakımından yeterli ve motive edici çalışma ortamlarının oluşturulması bakımından önemlidir. Doğru aydınlatma armatürü 
ve ışık kaynağının seçilmesi, gözün ekran ve çevre arasında bakış açısının değişmesi sırasında oluşan rahatsızlığı azaltacak ve 
kullanıcıların görsel konfor koşullarında çalışmalarına yardımcı olacaktır. Sıvaaltı opal difüzörlü, alçıpan, clip-in ve T taşıyıcılı 
tavanlara uygunluk gösteren modüler sistemler, montaj kolaylığı sağlamalarının yanında verimli ve ekonomik yönden 
avantajlı olmaları bakımından tercih edilirler. Mutfak ve gıda depolama alanlarında IP korumalı ürünler tercih edilir.
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EAE ÖNERİLERİ

BLOOM

Bloom, minimal gövde tasarımı, temiz bitişlere sahip gövdesi ve 
kamaşma kontrollü opal difüzöründen homojen yayılan ışığı ile 
ofis alanlarının aydınlatılması için idealdir. 

ENDILED

LINEA 50

DOWNLED
Sıva Altı / Sıva ÜstüSıva Altı / Sıva Üstü

Sıva Altı / Sıva Üstü

18W - 30W - 32W - 70W 
Opal Difüzör
Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz
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EAE Rezidans Aydınlatma

TEKNİK HACİM &
OTOPARKLAR

Otopark alanları kısa aralıklarla sık sık kullanılan hacimlerdir .Sürekli kullanımı olmayan bu 
hacimlerde varlık sensörleri ile kurgulanan akıllı sistemler sayesinde yüksek oranda enerji tasarrufu 
sağlamak mümkündür. 

Kapalı otoparklar, iniş-çıkış rampaları, araç park yerleri ve araç sirkülasyon alanları olarak bölümlenir ve aydınlatma sistemi 
zeminde ortalama 75 lx değerini sağlamalıdır. 
Gündüz iniş - çıkış rampalarında gözün nispeten daha bir karanlık ortama adaptasyonu düşünülerek park alanlarına göre 
biraz daha fazla aydınlatılması öngörülmüştür.Otopark ve teknik hacimlerde tercih edilen ürünlerin IP koruma sınıfına 
ve darbe dayanımına sahip olması beklenir. Ayrıca kontrol sistemleri ile entegre edilmiş LED aydınlatma sistemleri, enerji 
tasarrufu sağlamaları ve bakım gerektirmeden uzun süre çalışmaları nedeniyle geleneksel aydınlatma sistemlerine göre çok 
daha avantajlıdırlar.
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Otoparklarda KAM busbar ve sensörlü LED’li aydınlatma armatürü ile tasarlanan akıllı aydınlatma sistemi. SMARTPARK ile FL lambalı sistemlere göre %60 
oranında enerji tasarrufu sağlanabilir.

EAE ÖNERİLERİ

LINA

Lina Etanj, yüksek IP korumalı gövdesi ile otopark, depo , 
ıslak ve nemli hacimlerde güvenli bir aydınlatma çözümüdür. 
Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun 
ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunan ürün, ulaşımı 
ve bakımı zor olan ortamlarda alet gerektirmeksizin kolay 
montaj ve bakım imkânına sahiptir.

SATURN

BLOOM

PİRAMİT

GARLED

DOWNLED
Sıva Üstü Sıva Üstü

Sıva Üstü

Sıva Altı / Sıva ÜstüSıva Altı / Sıva Üstü

KAM204
Aydınlatma 
Busbarı

Nöbetçi 
Armatür

(Sensörsüz)

Nöbetçi 
Armatür

(Sensörsüz)

Bina Yönetim Sistemleri

10W - 20W - 30W - 70W - 40W - 45 W
56W 
Opal Difüzör
Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz
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EAE Rezidans Aydınlatma

LED AYDINLATMA’YA GEÇİŞ 
REZİDANSLARDA LED DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 

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. 



23   ışık mühendisliği

EAE ÖNERİLERİ

35W MR16 
50W MR16  

1x49W T5 FL

1x18W FL
2x18W FL
1x26W FL
2x26W FL

35W CDM-T
70W CDM-T 

4X18W T8 FL 

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

  7W COB
10W COB

21W LED

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

20W COB
42W COB 

36W LED

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

80

51

60

49

54

60

E-SPOT

GLORY

FRIDA-Y

BLOOM

FLEXBAR

LINA ETANJ

Birebir Armatür Değişiminde  



24   ışık mühendisliği

EAE Rezidans Aydınlatma

LOBİ - RESEPSİYON

FITNESS
SPA

KORİDORLAR ve 
GEÇİŞ ALANLARI

OFİSLER ve 
SERVİS ALANLARI

TEKNİK HACİM ve
OTOPARKLAR 

DAİRELER ve 
YAŞAM ALANLARI

SOSYAL AKTİVİTE 
ALANLARI

EAE ÖNERİLERİ

IŞIK AÇILARI



25   ışık mühendisliği

FLEXBAR

GLORY

FLEXBAR

NETA

SCUBA

BLOOM PİRAMİT

LINA

BISTA-K 

ORI

E-SPOT

RINGO

NETA

ENDILED

GARLED

BISTA

FLEXBAR

T -SPOT

CUBIC

CUBIC

ENDILED-M

BLOOM

RECTALED

GIZA Mini

PIXA

BISTA

LINEA 50-70

LINEA 50-70

PİRAMİT

FRAME

PIRAMIT

COOLED

BISTA-K 

T - SPOT

TASKLED

DOWNLED

NETA

E-SPOT

DOWNLED

E-SPOT

ORI

GLORY

VLX

ALEGRE

RECTA Mini

RECTA Mini

FLEXBAR

BISTA

SATURN



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

Yüksek enerji tasarrufu ve ışık gücü ile DOĞAYA,
 minimal boyutu ve montaj kolaylığı ile İNSANA saygılı 

	 	 							aydınlatma çözümleri.

EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.
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