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 Yaşamı Aydınlatır

İnsanoğlu medeniyeti oluşturmaya başladığından beri hem iç 

dünyasını, hem de fiziki dünyasını aydınlatmak için çalışmıştır. 

Oluşturduğu kültürü ve toplumsal bütünlüğü yaşatmak için 

şehirleri kuran insanoğlu, hem yaşadığı alanları, hem de 

yaşanan anları aydınlatmak için değişik yaklaşımlar yaratmıştır. 

Er Elektronik olarak biz de, aydınlatmada sadece ihtiyaç 

duyulan ışığı sağlamayı değil, aynı zamanda yaşama dokunan 

anları da aydınlatmayı kendimize kılavuz edindik. Bu nedenle 

işimizin merkezine her zaman insan odaklı olmayı aldık. Gelişen 

teknolojiyi kullanarak yaşam alanlarının aydınlatılmasını daha iyi 

ve doğru olarak kurguladık. 

Her adımımızda sadece yaşadığımız anı aydınlatmayı değil, 

üst seviyede enerji verimliliği sağlayarak doğamızı korumayı, 

geleceğimizi ve yaşamı aydınlatmayı tercih ettik.
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Ofis Aydınlatmasında 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

1) Doğru Işık Seviyesi ve Kaliteli Aydınlatma

• Öncelikle; aydınlatma çalışılan alana uygun ışık seviyesinde olmalı. Yoğun saatler bilgisayar başında çalışılan,  
   detaylı incelemeler yapılan bir ofis; aydınlık ve ışık seviyesi yüksek bir mekân olarak tasarlanmalı.
• Dinlenme alanları, mutfak, kafeterya alanları ise daha sıcak bir atmosfer oluşturacak şekilde aydınlatılmalı.
• Yanlış LED sürücü kullanılan armatürlerin, çalışanları gereğinden fazla yorduğunu, sağlık problemleri yarattığını ve   
   konsantrasyon bozukluğuna neden olduğunu unutmayın.

2) Işık Rengi

• Hiç bembeyaz bir ışık altında, kendinizi rahatsız hissettiğiniz ve yaptığınız işe odaklanamadığınız bir mekân oldu  
   mu? Cevabınız evet ise, bulunduğunuz ortam muhtemelen doğru şekilde aydınlatılamamış demektir.
• Er Elektronik ofis aydınlatmasında doğal ışık rengi kullanılmasını öneriyor.

3) Enerji Tasarrufu

• Ofisinizin koridor, merdiven veya toplantı salonları gibi daha az kullanılan alanlarında harekete bağlı olarak ışık sevi 
   yesini alçaltıp-yükselten “Sensör Dim” teknolojili aydınlatma armatürleri kullanabilirsiniz.
• “Sensör Dim” teknolojisi ortamda hareket olmadığı anlarda düşük seviyede aydınlatma sağlar. Hareketi   
   algıladığında ise bu alanlardaki aydınlatma seviyesi yeniden %100’e ulaşır.
• Ofisinizde konumlandırdığınız “Sensör Dim” teknolojisiyle tasarlanmış akıllı armatürler sayesinde enerji tasarrufu  
   yaparsınız.

4) Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme

• Çalışanlarınıza güvenli bir ortam yaratmak ve yangın, deprem ya da elektrik kesintisi gibi durumlarda güvenle  
   dışarıya tahliye edilmelerini sağlamak için mutlaka acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürlerini   
   kullanmalısınız.
• Belediyeler tarafından ruhsat aşamasında kontrol edilen acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri   
   yönetmeliğe uygun olarak yerleştirilmelidir.

5) İnsan Odaklı Aydınlatma

• Çalışanlarınız üzerinde aydınlatmadan kaynaklanan stresi azaltmak ve verimliliklerini artırmak istiyorsanız   
   aydınlatmanızı güneş ışığını takip eden bir sistemle gerçekleştirmenizde fayda var.
• Er Elektronik’in bu konudaki en önemli tavsiyesi ise İnsan Odaklı Aydınlatma teknolojisi.
• Bu teknoloji içeriğindeki gerçek saat özelliğiyle, gün doğumundan gün batımına kadar olan ışık sıcaklığını   
   armatürlerinize otomatik olarak entegre ediyor.
• Bu şekilde ofisinizin ortamını güneş ışığıyla senkronize olacak şekilde aydınlatabilirsiniz.
• İnsan biyolojisinin 24 saatlik ritmini destekleyen bu teknoloji insan vücudu için en sağlıklı aydınlatmayı   
   sağladığından, çalışanlarınızın kendilerini iyi hissetmeleri için en doğru seçenek!

6) İnsan Odaklı Aydınlatmanın Faydaları

• Aydınlatmadan kaynaklanan stresi minimuma indirir.
• Çalışanınızın yorgunluğunu azaltır, enerji seviyesini maksimuma çıkarır.
• Konsantrasyon miktarını ve süresini artırır.
• Fiziksel performansı olumlu yönde etkileyerek motivasyonu artırır.
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Otel Aydınlatmasında 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

1) Konfor

• Şüphesiz ki otel sahiplerinin en büyük hayali misafirlerinin kendilerini evinde hissedeceği bir otel ortaya   
   çıkarmaktır. Bunu gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle mobilyalarınızın konforuna önem vermelisiniz.
• İkinci adım ise konforlu hissettiren bir atmosfer yaratmak. Bunu da farklı mekânlar için ihtiyaca yönelik aydınlatma  
   uygulamasıyla gerçekleştirebilirsiniz.
• İş, tatil ya da farklı bir nedenle konaklayan misafirlerinizin otelinizden memnun bir şekilde ayrılması için bulunduğu  
   mekânda aydınlatmanızı onlara en iyi hissettirecek şekilde planlamalısınız.

   Otel Girişi ve Lobi Aydınlatması

• İlk izlenimler her zaman çok önemlidir ve aydınlatma bu izlenimleri yönlendirmede önemli bir rol oynar.
• Özellikle geceleri, aydınlatmanın yaratacağı ortam otelin mimari çizgilerini belirginleştirmenize yardımcı olur.
• Otelin girişi ve lobi, dış dünya ile otel binası arasında bir köprü niteliği taşır ve insanların en çok iletişimde   
   bulunduğu bölgedir.
• Bu alanda loş ışıktan kaçınmalı, insanların birbirlerini net bir şekilde görebileceği, ifadeleri takip edeceği bir ortam  
   yaratmalısınız.

   Resepsiyon

• Resepsiyon misafirlerin en çok kaygı duyduğu ve otelin organizasyonla ilgili merkezi olduğu düşünülen bölümdür.  
   Bu nedenle aydınlatmadan yararlanarak misafirlerin bu bölüme dikkatini çekmelisiniz.
• Resepsiyondaki ışık parlaklığı çevresindeki alanlardan çok daha fazla olmalı ve tasarımı misafirlerin dikkatini   
   çekmeli.
• Resepsiyonda etkili bir iletişim kurabilmek için ışığın kalitesi de önemli bir faktör.
• Gergin ortamı önlemek için yukarıdan gelen tek yönlü direkt aydınlatmaları dikey ve yatay aydınlatmalarla   
   destekleyebilir ve sert gölgeleri ortadan kaldırabilirsiniz.

   Odalar

• Odalarınızdaki aydınlatma uygulamasının iç mekân tasarımı ve mobilyalara göre tasarlandığından emin olmak  
   oldukça önemli. Çünkü aydınlatmanın yoğunluğu duvar, tavan, zemin ve mobilyaların yansıtma özelliklerine göre  
   değişir.
• Odalarınızda koyu ahşap renklerinde mobilyalar, koyu renk halı ve perdeler kullanıyorsanız aydınlatmanızı daha  
   yüksek yoğunlukta uygulamalısınız.
• Burada dikkat etmeniz gereken nokta fazla keskin olmayan ve rahatlatıcı kontrastlar yaratmak.
• Otel odalarınızda tek yönlü ve direkt aydınlatma uygulamalarından kaçınabilir ve bu şekilde yumuşak gölgelerle  
   daha sıcak bir atmosfer yaratabilirsiniz.

2) Işık Rengi, Seviyesi ve Genel Özellikleri

• Otelinizde bütün alanlarda samimi bir ortam yaratmanız oldukça önemli. Bu nedenle Er Elektronik mekânın genel  
   aydınlatmasında samimi ve rahatlığı ön plana çıkaran sıcak ışık renklerini kullanmanızı öneriyor.
• Uzun iş toplantılarına ya da keyifli sohbetlere eşlik eden restoranınızda yemeklerin güzel görünmesini istersiniz,   
   değil mi?
• O halde restoranınızın genelini homojen ve loş bir şekilde aydınlatmalı ancak misafirlerinizin yemek yediği   
   masalarda ışığın yoğunluğunu artırmalısınız. Keskin gölgeler yaratan direkt ışıklardan kaçının!
• Konferans salonu ve toplantı odalarınızdaki aydınlatmanın misafirlerinizin etkili bir şekilde çalışabilmesi için yeterli  
   yoğunlukta olduğundan emin olun. Aydınlatma seviyeniz ne çok parlak ne de çok loş olmalı ve misafirlerinizin    
   gözlerini yormamalı.
• Bu bölümde İnsan Odaklı Aydınlatma Teknolojisi’ni kullanarak günışığını takip edebilir ve misafirlerinizin biyolojik  
   olarak ihtiyaçlarını karşılarken daha verimli çalışmalarını sağlayabilirsiniz.
• Odalarınızda sıcak ışık kullanarak ev atmosferi yaratmayı ve aydınlatma derecesinin misafir tarafından ayarlanabilir  
   olması gerektiğini unutmayın!
• Otelinizin bina dışı aydınlatmasının misafirleri size çeken en önemli etkenlerden biri olduğunu dikkate alın.       
   Binanızı kilometrelerce öteden görünebilecek şekilde aydınlattığınızdan, tüm yürüyüş yollarını ve otoparkı     
   ışıklandırdığınızdan emin olun.

3) Enerji Verimliliği

• Elektrik maliyeti için oldukça büyük bütçeler ayırmanız gereken otelinizde enerji verimliliğine dikkat etmelisiniz.
• Özellikle otelin koridorları, merdivenleri, lavaboları gibi daha az kullanılan mekânlar için hareketi algılayarak   
   aktifleşen armatürler kullanabilirsiniz.
• Er Elektronik, otelinizin bu bölümleri için “Sensör Dim” teknolojisiyle çalışan armatürler kullanmanızı öneriyor.
• Armatür başına yıllık ortalama 45 TL tasarruf sağlayan “Sensör Dim” teknolojili armatürler mekânda hareket   
   olmadığında düşük yoğunlukta aydınlatma sağlıyor. Hareketi algıladığında ise aydınlatma seviyesi %100’e   
   ulaşıyor. “Sensör Dim” teknolojisini otelinize kazandırarak elektrik maliyetinizi azaltabilirsiniz.

4) Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme

• Bir otel işletmecisi için en az konfor kadar güvenlik de ön planda olmalı.
• Bu sebeple misafirlerinizin kaza, yangın, deprem gibi durumlarda güvenle dışarıya çıkarılabilmeleri için acil durum  
   aydınlatma ve yönlendirme armatürlerine ihtiyacınız var.
• Otelinizin ruhsatını alırken belediye tarafından kontrol edilen acil durum aydınlatma armatürleri kriz anlarında   
   hayati önem taşıyor.
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1) Konfor, Işık Rengi ve Işık Seviyesi

• Yemek masaları hariç restoran ve kafenin tüm alanları abartısız şekilde aydınlatılmalı. Bu şekilde masa   
   düzenlemesine de vurgu yapabilirsiniz. 
• Gözlemler gösteriyor ki insanlar sosyal hayatlarında daha yoğun aydınlatılmış ortamlarda bulunmak istiyorlar. Bu  
   durumda iyi aydınlatılmış bir mekândaki ışık seviyesi misafirlerinizi  memnun edecektir. 
• Doğru bir aydınlatma uygulamasının restoran ya da kafenizin konseptini daha iyi vurgulayacağını unutmayın. 
• Akşamları hafif bir aydınlatma ve sıcak ışık renkleriyle misafirlerinize sakin ve rahatlatıcı bir hava sunmaya özen  
   gösterin. 

2) Renk Geriverimi

• Masayı aydınlatan ışık parlaklığı yemeğin, içeceğin görünümünü ve kalitesini en iyi şekilde öne çıkarmalı.   
•  Kullandığınız ışığın renk geriveriminin kaliteli olmasına ve yiyeceklerin  renklerini doğru yansıtmasına dikkat edin. 
• Yüksek CRI seviyeli ışık; yemeğin veya içeceğin daha lezzetli ve daha iştah açıcı görünmesini sağlar. 

3) Enerji Verimliliği

• Doğru yerleştirilmiş yeterli sayıda armatür sizi, yanlış konumlandırılmış gereğinden fazla armatürün maliyetinden  
   kurtaracaktır.
• Restoran ya da kafenizde lavabo, dinlenme alanları ve daha az kullanım olan katlar için ‘’Sensör Dim’’   
   teknolojisiyle çalışan armatürler kullanmalısınız. 
• Hareket sensörüyle çalışan akıllı armatürler sayesinde, aydınlatmanız hareket olmadığı zamanlarda          
   otomatikolarak kısılır veya kapanır. Hareketi algıladığında ise aydınlatma seviyesi %100’e ulaşır. Bu da ciddi   
   anlamda enerji tasarrufu yapmanızı sağlar.

4) Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme

• Restoran ya da kafenizdeki misafirlerin can güvenliğini korumak için acil durum aydınlatma ve yönlendirme   
   armatürlerini mutlaka mekânınıza yerleştirmelisiniz. 
• Yangın, deprem, elektrik kesintisi gibi durumlarda insanların güvenle dışarıya tahliye edilmesine yardımcı olan acil  
   durum aydınlatma armatürleri belediye tarafından da zorunlu tutuluyor. 

Restoran  Aydınlatmasında 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler
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Ticari ve Sanatsal 
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Müze Aydınlatmasında 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

1) Işık Rengi, Seviyesi ve Açısı

• Bir müze aydınlatırken en önemli unsur eserlerin vurgulanmasıdır. İzleyiciler o mekânı sadece eserleri görmek için  
   gezdiğinden, mekânın geneli daha düşük yoğunlukta aydınlatılmalı ve eserler spot kullanımlarıyla öne çıkarılmalı. 
• Genellikle bu yöntem için ray spotlar tercih edilir. Ray spotlar yeri değiştirilen eserler ya da tamamen değişen  
   sergiler için oldukça esnek ve konforlu bir aydınlatma sistemi sunar. Tabloları ya da duvarda sergilenen diğer  
   sanat eserlerini duvara yerleştirilen armatürlerle de öne çıkarabilirsiniz.
• Aydınlatma armatürlerinden gelen ışığın doğrudan eser üzerine yansıtılmamasına dikkat edin. Tek yönlü doğrudan  
   ışıkları sadece bu şekilde aydınlatılması gereken özel eserler için kullanın.
• Işığın hangi açıdan verileceğini, yoğunluğunu ve eserle arasındaki mesafeyi mutlaka hesaplayın.
• Aydınlatmanızın eser üzerinde ışık patlamaları yapmadığından ve homojen dağıldığından emin olun.
• İmkânınız varsa mekânın aydınlatılması için olabildiğince günışığından yararlanın. Sadece eserlerin vurgulanması  
   için doğru aydınlatmayı kullanmaya özen gösterin.

2) Doğru Armatür Kullanımı 

• Sanat eserlerini aydınlatırken armatürün yaydığı ısıya ve zararlı ışınlara çok dikkat etmelisiniz. 
• Eserde; ısı ve yayılan UV ışınları nedeniyle biçimsel bozulmalar ya da renk değişikliklere meydana gelebilir.

• Er Elektronik, armatürleriniz için ısı ve zararlı ışın yaymayan şekilde tasarlanmış LED aydınlatma sistemlerini   
   kullanmanızı öneriyor. 
• Uzun ömürlü olması, ürünün yapısını bozacak ısı transferi yapmaması ve enerji tasarruflu olması nedeniyle sanat  
   galerileri için özel olarak geliştirilmiş LED armatürler mekânınız için en doğru seçenek. 

3) Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme

• Günümüzde işletme ruhsatı verilmesi sırasında kontrol edilen acil durum aydınlatma ve yönlendirme aydınlatma  
   armatürleri, mekânın açılabilmesi için belediyelerin en büyük şartlarından biri. 
• Yangın, deprem, kaza gibi beklenmedik durumlarda içerideki insanların dışarıya güvenle çıkarılabilmesi için gerekli  
   olan acil durum aydınlatmaları konuklarınızın güvenliği açısından oldukça önemli. 
• Bu sebeple mekânınız ne kadar küçük olursa olsun acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürlerine yer   
   vermelisiniz. 
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Kapalı Muhafaza 
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Otopark Aydınlatmasında 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

1) Yeterli Işık Seviyesi

• Araçların sürüşü sırasında alanın yeteri kadar aydınlatıldığından ve otoparkın hareket olan her bölgesinin aynı  
   derecede ışık aldığından emin olun. Karanlık nokta ve bölgelerden kaçının.
• Giriş ve çıkış bölümlerinin, otoparkın diğer kısımlarından çok daha fazla aydınlatılmasına dikkat edin. Bu şekilde  
   sürücülerin gün ışığından etkilenmesini ve gözlerinin kamaşmasını engelleyebilirsiniz.
• Otoparkınızda yayalar için merdiven ve özel yollar bulunuyorsa bu alanların müşterilerinizin güvenliği için yeterli  
   ölçüde aydınlatılmasına dikkat edin.
• Otopark içindeki iniş ve çıkış rampaları trafiğin en yoğun olduğu bölgelerdir. Er Elektronik, bu bölgelerdeki aydınlık  
   seviyesinin otoparkın genelinden daha yüksek olması gerektiğini vurguluyor.

2) Enerji Tasarrufu 

• Otoparkınızın en önemli işletme giderlerinden biri aydınlatmaya harcanan maliyettir.
• Fiziki durumu nedeniyle genellikle karanlık olan otoparkınız yılın 365 günü, 24 saat çalışır. Bu nedenle aydınlatma  
   armatürleri her gün, 24 saat enerji tüketir.
• Bunun için aydınlatma tasarımcılarımız uzun ömürlü, yüksek ışık verimliliği sağlayan ve enerji tasarruflu LED   
   aydınlatmalar kullanmanızı öneriyor.
• Bir otopark aydınlatmasında kullanılacak armatürün türüne, kaç adet kullanılacağına ve bu armatürlerin hangi  
   bölgelere yerleştirileceğine bir uzman tarafından hesaplanarak karar verilmesi gerekiyor. 
• Otopark aydınlatmanızı uzman bir ele emanet etmeniz, gereğinden fazla armatür kullanımı nedeniyle fazla enerji  
   tüketimine engel olur.

• Er Elektronik’in otoparklar için kullandığı en önemli aydınlatma teknolojisi “Sensör Dim” özelliği. Otoparkınızda  
   “Sensör Dim” teknolojisini kullanarak hem büyük bir alanı doğru şekilde aydınlatabilir hem de enerji tasarrufu  
   sağlayabilirsiniz.
• Bu özellik sayesinde mekânda hareket olmadığı zaman ışık seviyesi kısılıyor ve ortamda bir hareket oluştuğunda  
   tekrar %100 seviyede aydınlatma sağlanıyor.
• Bu teknolojiyi kullandığınızda otoparkınızın içi hiçbir zaman tamamen karanlık olmayacak ve enerji tasarrufu   
   sağlarken güvenlikten de ödün vermemiş olacaksınız.
• “Sensör Dim” özellikli armatürler kullanarak elektrik faturanızı %60 oranında düşürebilir, armatür başına yıllık 
   45 TL’ye kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. 

3) Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme

• Bir otoparkın olmazsa olmazlarından biri ise acil durum aydınlatmasıdır.
• Belediye tarafından ruhsat verilmesi sırasında kontrol edilen acil durum aydınlatması; elektrik kesintisi, yangın,  
   deprem gibi durumlarda otopark içindeki kişilerin güvenle dışarıya ulaşabilmesini sağlar. 
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Fabrika Aydınlatmasında 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

Depo Aydınlatmasında 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

1) Yeterli Işık Seviyesi ve Enerji Tasarrufu

• Fabrikanızda aydınlatmanın; işçilerin çalıştıkları tezgâhı rahatlıkla görebilmesi ve detayları rahatlıkla inceleyebilmesi  
   için yüksek seviyede olduğundan emin olmalısınız.
• Aydınlatmanızda işçilerin hata yapmalarına neden olabilecek keskin hatlar ve gölgeler oluşturan yanlış   
   uygulamalardan kaçının.
• Er Elektronik, fabrikanızda işçilerin daha az kullandığı bölümler için “Sensör Dim” teknolojisiyle çalışan armatürler  
   kullanmanızı öneriyor.
• Hareket olmadığında düşük yoğunlukta ışık veren akıllı armatürler, hareketi algıladığı anda tekrar %100   
   aydınlatma seviyesine ulaşıyor.
• Böylece fabrikanızın bu bölümlerini sadece işçilerin çalıştığı zamanlarda yüksek yoğunlukta aydınlatabilir,   
   aydınlatmaya ihtiyaç olmadığında ise düşük aydınlatma sağlayabilirsiniz.
• “Sensör Dim” teknolojisine sahip armatürlerle elektrik maliyetinizi azaltabilirsiniz.

2) Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme 

•  Çalışanlarınızın can güvenliği için fabrikanızda acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürlerine ihtiyacınız var.
• Yangın, deprem ya da fabrikada yaşanabilecek herhangi bir kaza durumunda içerideki insanlar; acil durum   
   aydınlatma armatürlerinin yönlendirmesiyle güvenle dışarıya çıkabilir.

3) İnsan Odaklı Aydınlatma

• Fabrikanızda çalışanların her zaman dinamik olmalarını ve en verimli şekilde çalışmalarını istiyorsanız çalışanlarınız    
   üzerinde aydınlatmadan kaynaklanan stresi azaltmanız gerekiyor. Bunu ancak güneş ışığını takip eden bir   
   aydınlatma sistemiyle gerçekleştirebilirsiniz.
• Er Elektronik fabrikanız için İnsan Odaklı Aydınlatma teknolojisini kullanmanızı öneriyor.
• Bu sistem; gerçek saat özelliğiyle, gün doğumundan gün batımına kadar olan ışık rengini armatürlerinize   
   otomatik olarak entegre ediyor.
• Böylece fabrikanızı güneş ışığıyla senkronize olacak şekilde aydınlatabilirsiniz.
• Çalışanlarınızın kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan ve insan biyolojisinin 24 saatlik ritmini destekleyen bu   
   teknoloji insan vücudu için en sağlıklı aydınlatmayı sağlıyor.
• İnsan Odaklı Aydınlatma teknolojisi ayrıca fabrikanızda çalışanların yorgunluğunu azaltıp enerjilerini ve   
   konsantrasyonlarını artırıyor.

1) Yeterli Işık ve Enerji Tasarrufu

• Deponuzdaki aydınlatmanın; ürünlerin rahatlıkla görülebilmesi, etiketlerin okunabilmesi ve depo sorumlusunun  
   ürünleri kolayca bulabilmesi için yeterli olduğundan emin olmalısınız. 
• Er Elektronik depolar için harekete duyarlı “Sensör Dim” teknolojisiyle geliştirilmiş akıllı armatürleri kullanmanızı  
   öneriyor. 
• Bu teknolojiyle daha az kullanılan bölümlerde hareket olmadığı zaman aydınlatmanın yoğunluğunu otomatik   
   olarak azaltabilirsiniz. Hareket olmadığında düşük yoğunlukta ışık veren akıllı armatürler, hareketi algıladığı anda  
   tekrar %100 aydınlatma seviyesine ulaşıyor.
• Böylece deponuzu sadece işçilerin çalıştığı zamanlarda yüksek yoğunlukta aydınlatabilir, aydınlatmaya ihtiyaç  
   olmadığında ise düşük aydınlatma sağladığı için elektrik maliyetinizi azaltabilirsiniz.

2) Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme 

• Çalışanlarınızın can güvenliğini önemsiyorsanız acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürlerinin hayat   
   kurtardığını unutmayın. 
• Yangın, deprem ya da deponuzda yaşanabilecek herhangi bir kaza durumunda içerideki insanlar; acil durum  
   aydınlatma armatürlerinin yönlendirmesiyle güvenle dışarıya çıkarılabilir. 
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Hastane Aydınlatmasında 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

1) Farklı İhtiyaçları Bir Arada Karşılayabilen Aydınlatma Tasarımı

• Hastane içerisinde bulunan sağlık personelleri, hastalar ve bakıcılar kendi ihtiyaçlarına göre farklı aydınlatma   
   uygulamasına ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin, bir bakıcı için okuma ışığı önemliyken bir hasta için tuvalete giden  
   yolun ışıklandırılması önemli.
• Sağlık personelleri, laboratuar ve servis personelleri için aydınlatma kullanımı, gerçekleştirilen görevler için uygun  
   düzeyde olmalı.

2) Işık Seviyesi ve Rengi 

• Soğuk renkler insana sağlıklı, temiz, düzenli hissettirerek dinamik kalmalarını sağlar.
• Bu nedenle Er Elektronik hastane aydınlatmasında yüksek aydınlatma seviyesi ve soğuk ışık kullanılmasını tavsiye  
   ediyor.

3) Renk Geriverimi

• Aydınlatmada kullanılan armatürlerin renk geriverimleri de görsel işlevler için oldukça önemli.
• Kaliteli renk geriverimine sahip bir armatür özellikle teşhis ve cerrahide ince farkların ve ayrıntıların yansıtılmasında  
   büyük önem taşıyor.

4) Enerji Tasarrufu

• Koridorlarınızın özellikle geceleri sürekli aydınlatılması hastanenizin elektrik maliyetini önemli ölçüde artırır.
• Bu sebeple hastane koridorları için Er Elektronik’in önerdiği “Sensör Dim” aydınlatma teknolojisiyle çalışan   
   armatürler kullanabilirsiniz
• “Sensör Dim” teknolojisiyle çalışan armatürler koridorlarınızda hareket olmadığı anlarda düşük seviyede   
   aydınlatma sağlar. Armatürler koridordaki bir hareketi algıladığı anda ise aydınlatma seviyesi %100’e ulaşır.
• Bu şekilde hem koridorlarınız hiçbir zaman tamamen karanlık olmaz hem de enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

5) Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme

• Acil durum aydınlatmaları yaşanabilecek elektrik kesintisi, deprem ya da yangın gibi kriz anlarında insanların   
   bulundukları mekândan güvenle dışarıya çıkabilmelerini sağlar.
• Özellikle hastanelerde, hastaların acil durum ve afet hallerinde emniyetli bir şekilde tahliye edilebilmeleri için acil  
   durum aydınlatmaları bulundurulma zorunluluğu vardır.
• Belediyeler ruhsat alımı sırasında bu konuyu titizlikle kontrol eder. Bu sebeple hastanenin açılışından önce acil  
   durum aydınlatma ve yönlendirme armatürlerini binanıza mutlaka yerleştirmelisiniz. 

6) İnsan Odaklı Aydınlatma

• Doğru uygulamayla insan biyolojisine olumlu katkıları bulunan ışık, özellikle hastanelerde bu yönü dikkate alınarak  
   uygulanmalı.
• Hastanın biyolojik ritmine uyum sağlamak ve daha kolay iyileşmesini sağlayabilmek için günışığını takip eden bir  
   aydınlatma sistemi kullanabilirsiniz.
• Er Elektronik’in hastaneler için en uygun aydınlatma çözümü İnsan Odaklı Aydınlatma.
• Güneşi takip ederek, ışık sıcaklığını gün doğumundan gün batımına kadar otomatik olarak ayarlayan İnsan Odaklı  
   Aydınlatma teknolojisi bu özellikleriyle hastanın daha iyi dinlenmesine, daha iyi bir uyku uyumasına neden oluyor.
• Dolayısıyla iyileşme sürecine de etki edebiliyor. Güneş ışığıyla senkronize şekilde ilerleyen İnsan Odaklı Aydınlatma  
   teknolojisi hastanın kendisini daha mutlu ve huzurlu hissetmesini sağlıyor.
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Eczane Aydınlatmasında 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

1) Görsel Çekicilik

• Ürünlere vurgu yapmadan önce eczanenizde genel bir aydınlatma oluşturmaya özen gösterin.
• Er Elektronik bunun için panel armatürleri öneriyor. Homojen bir şekilde dağılan ışık müşterilerinizin kendisini rahat  
   bir ortamda hissetmesini sağlar.
• Mekânınızı eşit bir şekilde aydınlattıktan sonra ürünlerinizi öne çıkarmak için LED aydınlatma teknolojisini   
   kullanmalısınız. Direkt olarak ürüne tek yönden yoğun ışık  sağlayan LED spotlar doğru tercih olacaktır.
• Ürün aydınlatma için rafların arasına yerleştirilecek LED aydınlatma panelleriyle müşterinizin gözünü yormadan  
   ürüne yönelmesini sağlayabilirsiniz.
• Yüksek geri verimli LED aydınlatmalar raflara koyacağınız ürünün rengi ne olursa olsun uyum sağlar ve ürünün  
   rengiyle ön plana çıkmasını kolaylaştırır.
• Çok yönlü sarkıt veya dekoratif armatür kombinasyonuyla da ürünlerinizi öne çıkarırken müşterileriniz için hem  
   zarif hem de samimi bir atmosfer yaratabilirsiniz.

2) Işık Rengi ve Seviyesi 

• İnsanlar soğuk renklerin kullanıldığı ortamların daha temiz, düzenli ve hijyenik olduğunu düşünüyor. Bu nedenle  
   eczanenizi aydınlatırken soğuk ışık kullanmanızı öneriyoruz.
• Ayrıca yüksek ışık seviyesi sayesinde, müşterilerinizde ferah ve sağlıklı bir izlenim yaratabilirsiniz.

3) Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme

• Belediyelerin ruhsat sırasında kontrol ettiği acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri artık satış ve hizmet  
   sunan tüm işyerleri için zorunlu hale geldi. 
• Yangın, deprem, elektrik kesintisi gibi beklenmedik durumlarda müşterilerinizin güvenle dışarı tahliye edilebilmeleri   
   için acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürlerine ihtiyacınız var.
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Okul Aydınlatmasında 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

1) Kaliteli aydınlatma

• İyi bir aydınlatma başarılı çalışma ortamının oluşmasını sağlar, oysa zayıf bir aydınlatma hızlı bir şekilde öğrencinin    
   yorulmasına neden olur.
• Dengeli bir aydınlatma öğrencinin serotonin hormonları salgılayarak mutluluk duygusunun artmasına neden olur.
• Doğru bir aydınlatma öğrencinin algılarının açık kalmasını sağlayarak bilgi transferi için ideal bir ortam oluşturur.

2) Işık Seviyesi ve Rengi 

• Sınıflar; öğrencilerin motivasyonunu artıracak, dikkatli şekilde derse odaklanmalarını sağlayacak, aydınlık ve ışık  
   seviyesi yüksek mekânlar olarak tasarlanmalı.
• Koridorlar, kantin,  yemekhane, kafeterya ve okuma alanlarının aydınlatma tasarımı ise daha sıcak ışık renklerinde  
   olmalı.

3) Tahta Aydınlatması

• Öncelikle tahtanın sınıfın her yerinden rahatlıkla görülebilecek ve parlama yapmayacak bir konumda olmasına  
   dikkat edin. Gerekli durumlarda spot armatürlerle tahtanın daha rahat görünebilmesini sağlayabilirsiniz.
• Er Elektronik, öğrenmenin en önemli yardımcısı olan tahtanın yeterli ve doğru seviyede aydınlatılmasının altını  
   çiziyor.

4) Enerji Tasarrufu

• Okul koridorları, konferans ve toplantı salonları ile teneffüs alanlarını işlevsel bir şekilde aydınlatmak için Er   
   Elektronik’in önerdiği “Sensör Dim” teknolojisiyle çalışan armatürleri kullanabilirsiniz.
• Ortamda hareket olmadığı zamanlarda düşük seviyede aydınlatan ve hareket anında %100’e varan aydınlatma  
   sağlayan ‘’Sensör Dim’’ teknolojisiyle hem tüm alanlarınızın her zaman aydınlık olmasını sağlayabilir hem de ciddi  
   oranda enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

5) Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme

• Kaza, yangın, elektrik kesintisi ya da deprem gibi beklenmedik olaylarda öğrencilerin güvenli bir şekilde dışarıya  
   tahliye edilebilmeleri için acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürlerine ihtiyacınız olacaktır.
• Bu armatürler çocukların güvenli tahliyesi sırasında herhangi bir karmaşa yaşanmaması için oldukça önemli. 

6) İnsan Odaklı Aydınlatma

• Öğrencilerinizin dikkatlerinin kısa sürede dağılmamasını ve verimli bir öğrenme süreci için uygun bir ortam   
   yaratmak istiyorsanız okul ya da dershanenizi güneş ışığını takip eden bir sistemle aydınlatmalısınız.
• Er Elektronik, okul ve dershane için en uygun aydınlatma sisteminin İnsan Odaklı Aydınlatma olduğunu   
   vurguluyor.
• Bu teknoloji içeriğindeki gerçek saat özelliğiyle, gün doğumundan gün batımına kadar olan ışık sıcaklığını   
   otomatik olarak ayarlıyor.
• Bu şekilde okul ya da dershanenizin ortamını güneş ışığıyla senkronize olacak şekilde aydınlatabilirsiniz.
• İnsan biyolojisinin 24 saatlik ritmini destekleyen bu teknoloji insan vücudu için en verimli aydınlatmayı   
   sağladığından, öğrencilerinizin dikkatlerinin her zaman maksimum düzeyde olmasını sağlayabilirsiniz!
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İnsan Odaklı Aydınlatma
(iOA)

İnsan odaklı aydınlatma, ışık altında uzun süreler çalışan herkesin sağlığına ve verimine büyük katkı sağlayan bir 
aydınlatma çözümüdür.

İnsan binlerce yıldır doğada ve doğal ışık altında yaşamaya alışmış bir canlıdır. Doğada ışık rengi ve miktarı 
değişkendir. Doğada şafak vakti, öğlen vakti, gün batımı ışıkları hem miktar hem renk olarak farklıdır. Güneşli 
bir yaz günü ile yağmurlu bir kış günü arasında doğal ışığın rengi ve miktarı bakımından büyük fark vardır. İnsan 
doğası gereği şiddeti ve rengi değişen ışık altında yaşamaya alışıktır. Tüm vücut işlevleri değişken ışığa göre 
programlanmıştır.

Uzun saatler boyunca şiddeti ve rengi sabit bir ışık altında çalışan insan verim ve sağlığından taviz verir.

İnsan odaklı aydınlatma basit bir otomasyon ile gün içinde ışık miktarını ve rengini sürekli değiştirir. Yaşayanlara 
binlerce yıldır alışık oldukları doğal ışığa yakın bir yapay aydınlatma sunar. 

Gün doğumundan gün batımına kadar geçen süreçteki ışık sıcaklığı (Kelvin) ayarını sistemde bulunan gerçek 
saat (real time) özelliği sayesinde otomatik olarak yapar. Böylece ortamdaki aydınlatma güneş ışığıyla birlikte 
senkron şekilde ilerler. İnsan biyolojisinin 24 saatlik ritmini destekleyen bu teknoloji; insan vücudu için en sağlıklı 
aydınlatmayı sağlar.

İnsan Odaklı Aydınlatmanın Faydaları:

Yapılan bilimsel çalışmalar İnsan Odaklı Aydınlatmanın aşağıdaki faydalarını kanıtlamıştır.

• Çalışanlarda stresi azaltır
• Çalışanlarda yorgunluğu azaltır
• Odaklanma kalitesini ve süresini arttırır
• Hataların azaltılmasına yardım eder
• Motivasyonu arttırır
• Fiziksel performansı olumlu etkiler
• Uyku düzeninin ayarlanmasına yardımcı olur

Uygulama Alanları: 

OFİS OKUL HASTANEFABRİKA BAKIM EVİ
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Sensör Dim Nedir?

Sensör Dim enerji maliyetlerinin sürekli arttığı dünyamızda, aydınlatmadaki elektrik tüketimini azaltmanın en basit, 
ucuz ve konforlu yoludur.

Aydınlatma armatürlerinin içine yerleştirilen özel sensörler ile armatürleriniz hareket ve gün ışığına bağlı olarak ışık 
seviyesini kontrol ederler. Konfordan taviz vermeden en yüksek enerji tasarrufunu sağlarlar.

Sensör Dim Avantajları:

1- Uygulama Kolaylığı

Mevcut tesisata uygulanabilir.
İlave kontrol hattı gerektirmez.
Mevcut binalarda armatür değişimi için en uygun çözümdür.
Pahalı otomasyon çözümlerine ihtiyaç yoktur.
Bakımı ve işletmesi için ilave bir ihtiyaç yoktur.

2- Konfor Ve Güvenlik

Ortamda her zaman ışık vardır. Işık hiç bir zaman sönmez. Sadece ışık seviyesi değişerek (dim) yüksek enerji 
tasarrufu sağlanır.
Işık kısıldığı zaman bile rahat görüş sağlayacak aydınlık seviyesi bulunur.
Güvenlik kameraları her zaman çalışır.
Kullanıcılar ışık seviyesindeki değişikliği çoğu zaman algılamazlar.

3- Enerji Tasarrufu

Mümkün olan en yüksek enerji tasarrufunu sağlar.
Armatürlerin ömrünü uzatır.
Gün ışığına bağlı olarak enerji tasarrufu sağlar.
Yatırımın geri ödeme süresi çok kısadır.

Uygulama Alanları: 

OFİS OKUL HASTANEFABRİKA OTOPARKDEPOLAMA MERDİVEN 
BOŞLUKLARI

Sensör, hareketi gördüğü anda %100’de çalışmaya başlar. Hareket durduğu anda bekleme süresi %100’de 
çalışmaya devam eder. Bekleme süresi bittikten sonra tasarruflu çalışma süresi kadar dimli pozisyonda kalır.

Güneş ışığı istenilen lux 
seviyede aydınlatıyorsa, 
içeride hareket olsa dahi ışık 
yanmaz.

Hareket durduktan sonra ve 
bekleme süresi bittikten sonra 
tasarruflu çalışma süresi devreye 
girer böylece ışık önceden 
ayarlanmış oranda dimlenir.

Güneş ışığı istenilen lux 
seviyede aydınlatmıyorsa yada 
hava karanlıksa içeride hareket 

olduğu anda sensör devreye 
girer ve ışık %100 seviyede 

yanar.

Tasarruflu çalışma 
süresi de bittikten 

sonra ışıklar tamamen 
kapanır.
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Acil durum aydınlatması bir zorunluluktur.
Binaları Yangından Koruma Yönetmeliği, tüm binalarda ve özellikle halka açık mekanlarda acil durum 
aydınlatması yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Acil durum aydınlatmasının uygulanması zorunlu olan mekanlar aşağıda belirtilmiştir:
Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk 
oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve 
jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilk 
yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu 
bölümler ile benzeri bölümlerde ve aşağıda belirtilen binalarda, acil durum aydınlatması yapılması şarttır.

Acil durum aydınlatmasının uygulama prensipleri aşağıdaki gibidir:

Kaçış Yolu Aydınlatması:

 Açık Alan Aydınlatması:

Tehlikeli Alan Aydınlatması:

 İnsan sağlığına zarar verebilecek makine ve cihazların bulunduğu mekanlarda minimum 15 lux aydınlık 
seviyesi olmalıdır.

minimum aydınlık seviyesi 0,5 lux

Acil Durum Aydınlatması

Diğer Alanlar:

Tüm acil çıkış kapılarında

Kat farkının olduğu 
her alanda

Tüm çıkış kapılarında ve
emniyet işaretlerinde

Tüm koridor kesişme 
noktaları

Çıkış kapılarının dış 
kısımları

Tüm ilk yardım noktalarında

Merdivenin doğrudan ışık 
alan tüm basamaklarında

Yangın söndürme ekipmanları
ya da yangın alarmı noktalarında

Her yön değişikliğinde
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Acil Durum Aydınlatması

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri:

Yangın anında en kısa güvenli çıkış yolunu gösterecek şekilde TS EN1838 Standardına uygun olarak 
kullanılmalıdır.

Güvenli bir alana yönlendirmek için kullanılan acil çıkış işaretleri görünebilirliği sağlayabilmesi için güçlü ışığa 
sahip olmalıdır.
Çıkış ve yön işaretleri her yerde kaçış güzergahı boyunca açıkça görünür olmalıdır. Acil çıkışları ve kaçış 
yollarını gösteren tüm işaretler aynı renk ve biçimde olmalı, minimum aydınlık 2 cd / m2 olmalıdır. 
Acil aydınlatmalar için; içten aydınlatmlı, kalıcı ve güçlendirilmiş güvenlik işaretleri tavsiye edilmektedir.
Içten aydınlatmalı güvenlik işaretleri, dışarıdan aydınlatılan aynı ebatlı işaretlerden daha geniş bir mesafeden 
görülebilir olmalıdır.

d[m] görüntüleme mesafesi

Bir işaretin görülebildiği ve tanınabileceği maksimum mesafe

p[m] işaret yüksekliği

Sabit değer dış aydınlatmalı işaretler için 100
İç aydınlatmalı işaretler için 200

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri TS EN 1838 standardı gereği periyodik olarak 
test edilmelidir. Bu testleri yapmak ve kayıtlarını tutmak bina sahibinin, yöneticisinin veya işleticisinin 
sorumluluğudur. 

Her Ay Fonksiyon Testi

’’Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürlerim çalışıyor mu?’’ 

Yılda Bir Kez Batarya Ömür Testi

’’Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürlerimin pilleri gerçekten 1 veya 2 saat ışık vermeye uygun 
mu?’’ 

d=s*p
d

p
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Bahçe Aydınlatma Armatürleri

Tunus

Üsküp

Abu Dabi

Lahor

Sidney

Panel Armatürler

AtinaViyana

Acil Durum Aydınlatma 
Armatürleri

Acil Durum Yönlendirme 
Armatürleri

Riga

Hong KongOxford

Londra

Etanj Armatürler

Bursa Ankara İzmir

Antalyaİstanbul

Projektörler / High bay

Ex Proof Armatürler

Toronto Aşkabat

Seul

Tokyo

COB Sıva Üstü Spotlar

Kopenhag

Sıva Üstü Armatürler

Kanopi Armatürler

Kapadokya

Oslo
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Tel: +90 212 297 19 41 Faks: +90 212 238 74 21

info@erelektronik.com
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