


Yeni nesil aydınlatma çözümleri



Doğal ve yapay aydınlatmanın yaşamın her evresinde insan fizyolojisi 
üzerinde etkili olduğu bilinen bir gerçek.  Işık kalitesi, insanların 
yaşam kalitesi ile doğrudan alakalıdır. Green Lighting olarak; yaşamın 
her alanı için ışık kalitesini artırmak ve buna uygun standartlarda 
profesyonel aydınlatma çözümleri üretmek en temel değerlerimizdir.

Profesyonel Aydınlatma Tasarımcıları, Mimarlar ve
İç Mimarlarla iş birliği yaparak, mekanlara uygun aydınlatma 
tasarımları ve konsept çalışmalarla aydınlatmanın etkin ve verimli 
kullanılmasına katkıda bulunuyoruz.

KEŞİF

PROJELENDİRME

RAPORLAMA

KREDİLENDİRME

UYGULAMA

BAKIM

Projenizin doğru ve verimli aydınlanması için ihtiyaç duyulan ürünleri 
belirliyoruz

Aydınlatma planlarını hazırlıyoruz.

Maliyet, tasarruf, amortisman hesaplarını çıkarıyoruz.

Proje yatırım maliyetini vadelendiriyoruz.

Green‘in profesyonel ekibi  ile projelerinizi hayata geçiriyoruz.

Green’in profesyonel ekibi  ile satış sonrası hizmet veriyoruz.



Daha çevreci, sürdürülebilir yenilikler 



WEEE Direktifi
Elektrikli ve Elektronik Cihazların Atılması hakkındaki Avrupa 
Yasaları, tüm lamba türleriyle bunlarla ilgili armatürlerin 
ve kontrol tertibatlarının (enkandesan ve halojen dışında) 
geri dönüşüm amacıyla toplanmasını zorunlu kılar. Bunu 
gerçekleştirme sorumluluğu üreticilere ve ithalatçılara aittir 
ve toplama ve geri dönüşüm giderleri lamba fiyatına eklenen 
küçük bir ilaveyle karşılanmaktadır.
WEEE’nin ana amacı, elektronik ürünlerin çöp merkezlerine 
karışmasını veya yakma sistemlerine girmesini önlemektir. 
Ayrıca, çevre bilincini tüm taraflar için daha fazla öne çıkaran 
geri dönüşüm yoluyla ürün ömür döngüsünü tamamlamaktadır.

EUP, EPBD ve WEEE Direktifleri

EUP Direktifi
Enerji Kullanan Ürün Direktifi, yakın gelecekte enerji 
açısından verimsiz ampullerin, aydınlatma armatürlerinin ve 
tertibatın piyasadan çekilmesini sağlayacaktır. Dünya dostu 
alternatiflerimizle değişimi kaçırmayın.

EPBD Direktifi
Enerji Performansını Geliştirme Direktifi, binaların enerji 
performansının geliştirilmesini hedeflemektedir.
Enerji açısından verimli aydınlatma, binanın değerini
maliyet etkin şekilde artıracak bir üst sınıflandırma düzeyine 
geçmenize yardımcı olabilir.

Green olarak vizyonumuz, enerjiyi daha verimli kullanan yaşam 
alanları oluşturabilmek için ürün ve hizmet sunmaktır.
“Enerji israfına son vermek” konusunda kararlıyız.
 
Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri enerji problemidir. 
Giderek artan dünya nüfusuna karşın enerji kaynaklarının sınırlı 
kalması fiyatların alabildiğine yükselmesine sebep olmuştur. 
Böylece enerji problemi gündeme gelmiş, tüm dünya devletleri 
tüketilen enerji miktarını azaltmaya çalışmıştır. 

Yeni nesil aydınlatma sistemleri, ihtiyacınız olduğu zamanda 
ve yerde, sadece gereken miktarda ışık kullanımını sağlar. 
Kullanımı kolay ve güvenilirdir, emniyeti ve güvenliği garanti 
eder, harcamaları azaltır, uluslararası standartlara uyumludur, 
dayanıklıdır ve çevreye duyarlıdır.  

Aydınlatma, özellikle de eski teknolojiler kullanıyorsanız, 
elektrik faturalarınızı önemli ölçüde şişirebilir. Aydınlatma, 
enerji tasarrufu sağlamanın en kolay yollarından biridir. Çevreci 
alternatiflere geçiş yapılması, enerji kullanımı, CO2 salınımı ve 
çevre üzerinde anında etkisini gösterir ve aynı zamanda ışık 
kalitesini iyileştirir.

Aydınlatmayla ilgili çevre yasaları giderek daha da zorlayıcı 
hale gelmektedir. Basit ampul değişimlerinden karmaşık 
yenileme işlemlerine kadar her türlü ölçekte söz konusu çevreci 
yasalarla uyumlu hale gelmenize yardımcı olabiliriz. Katı 
yasalar aydınlatma gereksinimlerimizi yeniden tanımlamaktadır. 
Gereksinimlerin anlaşılması ve doğru kararların alınması, yasal 
ve mali açılardan çevre için önemli etkilere sahiptir. Uyum 
sağlamanıza yardımcı olmak için gelecekte de etkili yöntemlerle 
değişime hazırız.

Aydınlatmada
Enerjini Verimli Kullan
Hareketi

www.enerjiniverimlikullan.com



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VE LED

Işıkla daha iyi deneyimler elde etmenin sonsuz yolu 



Enerji Tasarrufu ve daha kaliteli ışık için;

Bizim çözümümüz değişimi kolaylaştırmak

Enerji tasarrufu sağlayan genel aydınlatma, ortalama %40 
enerji tasarrufu sağlama potansiyeli taşır. Dünya çapında bunun 
sağladığı tasarruf:

Enerji maliyetlerinde 120 milyar Euro
630 milyon ton CO2
1.800 milyon varil petrol eşdeğeri
veya 2TWsaat/yıl üretim yapan 600 orta büyüklükte güç 
istasyonunun yıllık çıktısına eşittir.

Geçiş yapın

Enerji fiyatlarındaki artışa, iklim değişimi sorununa, enerji 
kaynağı güvenliğine ve ekonomik büyümeye karşın, yeni 
aydınlatma teknolojilerine geçiş, özellikle ekonomik kriz 
döneminde hâlâ çok yavaştır. 

Aydınlatma teknolojisindeki bu devrimden yararlanın ve geçişe 
bugün başlayın.

Enerji Tasarrufu
Geleneksel çözümlere göre enerji tasarruflu

Bakım
Kolay bakım

Yükseltilebilir 
Geleceğe dönük olarak

Aydınlatmada Kalite
Ömrü boyunca aydınlatma kalitesini korur

Tercih / Strateji
Doğru açık rengi verir

Tüm Dizayn Aralıkları
Farklı tasarımlar ile farklı armatürler mevcuttur

Alternatifli Uygulamalar
Tüm yol ve cadde aydınlatma uygulamaları

Bir LED lambanın performansı 3 grup komponente bağlıdır :

1. Optik LED komponentleri
2. Elektriksel LED komponentleri
3. Mekanik ve termak LED komponentleri

Performans göstergeleri:

Parlaklık   Çıktı (Lümen) ve lümen verimliliği (Lümen/Watt)

Renk  Renk sıcaklığı ve renk tutarlılığı

Kullanım ömrü  LED kaynağı - LED lamba

Işık dağılımı  Tek yönlü (Candela) ve tümyönlü (Lümen)

LED’li aydınlatmanın, ışığın bulunmasından bu yana aydınlatma endüstrisinin tanık olduğu en köklü değişim olduğuna hiç şüphe 
yok. LED’ler, insan deneyimini geliştirmek üzere yapay ışığın kullanım biçimi ve alanları için yeni olanaklar sağlayarak ışığın doğasını 
değiştirmektedir.
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Aydınlatma form ve fonksiyonları güvenliği artırır; eldeki işe uygun esnek mekanlar yaratılmasına, yükselen enerji fiyatları ve 
uygulanması gereken yönetmeliklerle şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
Endüstriler artık çevreye daha duyarlı alternatif enerji sistemleri, endüstrinin çevreye olan etkisini zaten azaltmaktadır. Ancak 
sürdürülebilirlikte ileriye doğru kalıcı bir adım atmak için çevreci aydınlatmaya da geçmelisiniz. Sunduğumuz çözümler ekolojik ve iş 
ihtiyaçlarınızı karşılar. Çevreci tesisler sadece kişiler ve çevre için daha sağlıklı değildir. Aynı zamanda %70’e varan enerji tasarrufu 
değerleriyle daha etkin iş yaparsınız.

Daha çevreci endüstriyi aydınlatma

Endüstriyel aydınlatmanın yenilenmesi aynı zamanda büyük 
bir tasarruf potansiyelini beraberinde getirir. Bu, sadece eski 
aydınlatma teknolojilerini veya günün 24 saati, haftanın 7 günü 
aydınlatma kullanan fabrikalar için değil, aynı zamanda bu 
iki kombinasyonu kullanan fabrikalar için de geçerlidir. Enerji 
tasarrufu sağlayan alternatiflerimize geçerek %70’e varan 
tasarruf değerleri elde edebilirsiniz. Bu, yalnızca 2-5 yıllık bir 
sürede kendini amorti edecek bir yatırım olacaktır.

Aydınlatma, endüstriyel tesislerde enerji tüketiminin önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır.
Toplam enerji  tüketiminin %32’si, aydınlatma sistemleri 
tarafından gerçekleşmektedir.
Son kullanıcının elektrik tüketiminde ilk sırayı “aydınlatma” 
almaktadır ve bu da toplam elektrik tüketiminin %40’ını 
oluşturmaktadır.*
*Enerjinin son kullanıcıdaki dağılımı,tesisin aktivitesine bağlı 
olarak, coğrafi konumuna ve iklim bölgelerine göre de değişiklik 
gösterir.

(Kaynak: Energy Information Administration, USA)

ENDÜSTRİYEL 
TESİSLERDE 
YENİ NESİL AYDINLATMA





ANTREPOLARDA
YENİ NESİL AYDINLATMA

Aydınlatma, endüstriyel tesislerde enerji tüketiminin önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır.Özellikle 24 saat çalışan aktif depolarda 
en önemli maliyet kalemi aydınlatma olmaktadır. Akıllı 
aydınlatma sistemlerimizle maliyetlerinizi azaltma konusunda 
kararlıyız. 





Aydınlatma, limanlarda enerji tüketiminin en önemli kısmını 
oluşturmaktadır.

Toplam enerji  tüketiminin %32’si, aydınlatma sistemleri 
tarafından gerçekleşmektedir.
Son kullanıcının elektrik tüketiminde ilk sırayı “aydınlatma” 
almaktadır ve bu da toplam elektrik tüketiminin %40’ını 
oluşturmaktadır.

*Enerjinin son kullanıcıdaki dağılımı, limanların aktivitesine 
bağlı olarak, coğrafi konumuna ve iklim bölgelerine göre de 
değişiklik gösterir. 

(Kaynak: Energy Information Administration, USA)

LİMANLARDA
YENİ NESİL AYDINLATMA





Ofiste Dinamik Aydınlatma

Herkesin elinden gelenin en iyisini yapabilmesi için enerji verir, 
zihinleri gençleştirir.

Bedenlerimiz, gece ve gündüzün ritminden etkilenir. Gün ışığının 
dinamizmi, biyolojik saatimizi ayarlar ve konfor duygumuzu 
etkiler.  Dinamik Aydınlatma, bu dinamikleri iç mekanlara 
taşıyarak, kendimizi iyi hissetmemizi sağlar.  İnsanlar, 
gereksinimlerine, ruh hallerine ve görevlerine göre kendi 
alanlarını kontrol ederek, performansı ve motivasyonu artırmak 
için doğru atmosferi tam olarak oluşturabilirler.

Kendini daha iyi hisseden, daha iyi çalışır.

OFİSLERDE
YENİ NESİL AYDINLATMA





Ambiscene, kullanışlı aydınlatmanın çekiciliği yoğun rekabete 
sahne olan günümüz perakende dünyasında fark yaratmak 
için, Green’in yeni Ambiscene teknolojisinin sunduğu 
esnek imkanlardan faydalanarak vitrininizde mevsime veya 
koleksiyona göre değişebilen dinamik bir aydınlatma konsepti 
yaratabilirsiniz.

Mağazalar

Moda koleksiyonlarının en iyi şekilde sergilenmesini ve satışları 
arttırırken enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma çözümlerimiz 
hakkında bilgi edinin.

Süpermarketler

Kategoriyle aydınlatmayı eşleştirerek, taze veya dondurulmuş 
gıdalar gibi ürünleri geliştirmek üzere enerji maliyetlerinden 
tasarruf sağlayın.

PERAKENDE
SEKTÖRÜNDE
YENİ NESİL AYDINLATMA





KONUT
PROJELERİNDE
YENİ NESİL AYDINLATMA

Konut projelerinde başta ortak yaşamları, çevre alanları ve 
otoparkla olmak üzere aydınlatmanın aktif kullanıldığı yerlerde 
akıllı çözümlerle enerji maliyetlerini ciddi oranda düşürmeniz 
mümkün.

Led’li uzun ömürlü aydınlatma armatürleriyle hem tasarruf eder 
hem de değişim maliyetlerinizi azaltmış olursunuz.





CEPHE
AYDINLATMA
ŞEHİR
AYDINLATMASI

Bölgede yaşayanlara daha iyi ışık kalitesi ve elektrik tasarrufu 
sağlayın. Enerji tasarrufu sağlayan çözümlerimiz, her iki alanın 
en iyisini sunar.





ÜRÜNLER

Doğal ve yapay aydınlatmanın yaşamın her evresinde 
insan fizyolojisi üzerinde etkili olduğu bilinen bir gerçek.  
Işık kalitesi, insanların yaşam kalitesi ile doğrudan 
alakalıdır. Green Lighting olarak; yaşamın her alanı için 
ışık kalitesini artırmak ve buna uygun standartlarda 
profesyonel aydınlatma çözümleri üretmek en temel 
değerlerimizdir.

Profesyonel Aydınlatma Tasarımcıları, Mimarlar ve İç 
Mimarlarla iş birliği yaparak, mekanlara uygun aydınlatma 
tasarımları ve konsept çalışmalarla aydınlatmanın etkin 
ve verimli kullanılmasına katkıda bulunuyoruz.



DIŞ
AYDINLATMA

Dış Aydınlatma Armatürleri



Luma
Avantajları

Luma; M1-M6 sınıfında tüm yol ve caddeler için
akıllı tasarım kimliğine ve mükemmel soğutma
teknolojisine sahip, tak-ve-unut çözümü sunan
REVOLED™ LED teknolojisi patentli bir yol
aydınlatma armatürüdür. Luma’nın özel flat tasarımı 
ve yüksek verimli OPTIFLUX™ lensleri 129 Lm/W’a 
varan sistem verimi sunarken, ışığın yol üzerinde 
tam olarak istenilen bölgeye yönlendirilmesini 
sağlar ve kayıpları minimize eder. Işık dağılımını
değişken yol geometrileri veya kamaşma 
kriterlerine göre optimize edebilmeyi sağlayan özel 
optikleri mevcuttur. Luma, ayrıca uzaktan kablosuz 
kontrol imkanı da sunmaktadır.

Uygulama Alanları

Yol ve caddeler

GreenVision Xceed
Avantajları

GreenVision Xceed, konvansiyonel armatürlere 
kıyasla önemli seviyede enerji verimliliği sağlayan 
performans-fiyat dengesi mükemmel, M1-M6 
yol sınıflarına uygun bir LED’li yol aydınlatması 
çözümüdür. Armatürün doğal beyaz ışığı, tüm 
sürücüler için görsel rahatlık sağlar. Mükemmel 
ısı yönetim teknolojisi, lümen kullanım ömrünü 
maksimize ederek olası LED çip arızalarının önüne 
geçer. Kurulumu kolaydır ve sürücü kutusunun 
bakımı direk üzerinde herhangi bir alet kullanımına 
ihtiyaç olmaksızın yapılabilmektedir. GreenVision 
Xceed, ayrıca uzaktan kablosuz kontrol imkanı da 
sunmaktadır.

Uygulama Alanları

Yol ve caddeler



MileWide² LED
Avantajları

MileWide², ince tasarımının yanı sıra yüksek
kalite ile aydınlatma performansı sunan, M2-M6
yol sınıflarına uygun dekoratif bir şehir içi yol
aydınlatma çözümüdür. En son LED teknolojileri 
çerçevesinde tasarlanan MileWide² daha ince ve 
yumuşak hatlı tasarımının yanında, sınıfındaki 
en iyi aydınlatma performansını sunar ve enerji 
verimliliğini maksimuma çıkarır. Yenilenmiş optik 
özellikleriyle bir araya getirilmiş yeni tasarımı ile 
MileWide², estetik açıdan pek çok mimari alana 
uyum sağlar ve uygulama açısından yüksek 
esneklik sunar.

Uygulama Alanları

Yol ve caddeler

Avantajları

LED teknolojisi, aydınlatmada pek çok açıdan
çığır açmıştır. Yollarda LED’li aydınlatmaya dönüş 
şehirlerin elektrik tüketim maliyetlerini azaltırken, 
LED’in üstün ışık kalitesi yolları daha güvenli 
hale getirmektedir. Philips olarak, daha fazla yolu 
güvenli hale getirebileceğimize ve daha pek çok 
şehrin enerji maliyetlerinin azaltılmasına katkıda 
bulunacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden; düşük ilk 
yatırım maliyetli, ancak kesinlikle ışık kalitesi ve 
enerji verimliliğinden
taviz vermeyen M3-M6 yol sınıflarına uygun
LED’li bir yol aydınlatma armatürü olan ClearWay’i 
geliştirdik..

Uygulama Alanları
Yol ve caddeler

ClearWay

Dış Aydınlatma Armatürleri



Avantajları

CitySpirit Street, şehirlerin mimari dokusunu
bozmadan dekoratif bir görünüm sunan ve çevre 
dostu aydınlatma sağlayan şehir içi aydınlatma 
armatürüdür. CitySpirit Street LED, yüksek 
performanslı optik lenslere ve son teknoloji 
LEDGINE modülüne sahiptir. Bu sayede, mevcut 
konvansiyonel armatürle birebir değişimde 
aydınlatma seviyesinden ödün vermeden ve 
kalitesini arttırarak önemli enerji verimliliği sağlar.

Uygulama Alanları

Şehir içi aydınlatma

CitySpirit Street LED

Avantajları

Yeni düzenlemeler uyarınca, 2015 yılı itibarıyla
tüm cıva lambalar yasaklanmıştır. Bu, cıva bazlı
lamba kullanan tüm armatürlerin yenilenmesi
gerektiği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, 
yerel yöneticiler enerji verimliliği ve ışık kirliliğinin 
azaltılması (çoğu cıva tabanlı kurulum saydam 
optiklere sahiptir ve ışığı her yere yaymaktadır) 
konusunda tedbir almak durumunda. StreetSaver; 
yerel yönetimlerin, tüm bu problemlerini düşük ilk 
yatırım maliyetiyle, tüm cıva bazlı armatürleri LED’li 
sistemlerle değiştirerek tek seferde çözmesini
sağlayan yüksek kaliteli dekoratif bir LED 
aydınlatma çözümüdür.

Uygulama Alanları

Şehir içi aydınlatma

Street Saver



Dış Aydınlatma Armatürleri

Power Vision
Avantajları

PowerVision; spor tesisleri aydınlatması, genel
alan aydınlatması ve cephe aydınlatması için
yüksek performanslı, çok amaçlı bir projektördür. 
Bu kompakt armatür, düşük kamaşma düzeyine 
sahip; geniş, orta ve dar açılı optiklerle eşit, 
doğru ve verimli bir aydınlatma sunar. MHN-LA 
2000 W/842 lamba sayesinde doğal renksel 
geriverim indeksi (Ra=80) ve rahat atmosferiyle 
(renk sıcaklığı = 4200K) televizyon yayını için 
uygundur. MHN-LA 2000 W/956 lamba ile en 
yüksek uluslararası CTV standartlarına (Ra = 90, 
Tc = 5600 K) uygundur. Tek bir gövde içerisindeki 
entegre optik, balast kiti ve lamba sistemi, yüksek 
aydınlatma verimliliği ve kontrolü sağlar. Reflektör 
birleşimindeki özel kenar parlamayı ve uzaya giden 
ışığı engeller. 

Uygulama Alanları

Spor tesisleri ve alan aydınlatmaları

Tango G2 LED 
Avantajları

Tango G2 LED projektör; alan aydınlatması,
billboard’lar, endüstriyel alan aydınlatması, 
amatör spor alanları aydınlatması gibi çok çeşitli 
aydınlatma uygulamaları için uygun çok amaçlı 
bir LED projektördür. Tango G2 LED projektör; LED 
modül, optik sistem, soğutucu blok ve driver’dan 
(sürücü) oluşur. Özel tasarlanmış soğutma 
bloğu, dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü için 
işlevselliği ve estetiği bir araya getirir. Tango G2 
LED, enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrü gibi 
LED teknolojisinin avantajlarını kullanarak alan 
aydınlatmasında çığır açmaktadır.

Uygulama Alanları

Spor tesisleri ve alan aydınlatmaları



Arena Vision 
Avantajları

ArenaVision MVF403; yüksek ışık çıkışı, optik
verimlilik, kurulum kolaylığı, güvenilirlik ve esneklik 
sunarak spor tesisleri projeksiyon aydınlatmasını 
en yüksek seviyeye taşımaktadır. Dış mekan spor 
aktiviteleri ve başka uygulamalar için uygun olduğu 
gibi, kapalı spor salonları için de idealdir (1000 W 
versiyonu). Oval optikler ve kompakt MHN-LA 1000
W veya MHN-SA HO 2000 W lambalardan oluşan 
entegre sistem, olağanüstü sistem verimliliği ve 
düşük kamaşma sağlar. Dahili özel kenarlar uzaya 
giden ışığın ve kamaşmanın minimize edilmesini 
sağlar. MHN-SA HO 2000 W/956 ve MHN-LA 
1000 W/956 lambalar en yüksek uluslararası CTV 
standartlarına uygundur. 

Uygulama Alanları

Spor tesisleri ve alan aydınlatmaları

ClearFlood LED
Avantajları

ClearFlood, son teknoloji LED modüller ve yüksek 
verimli optiklerle donatılmış LED projektördür. 
ClearFlood, sektörde lider ışık çıkışı/fiyat oranına 
sahiptir ve önemli derecede enerji verimliliği 
sunar. Farklı optik seçenekler; spor tesisleri, 
alt geçitler, meydanlar gibi değişik uygulama 
alanlarında kullanıma imkan verir. ClearFlood’ın 
kurulumu kolaydır ve aynı elektrik tesisatını ve 
direkleri kullandığı için konvansiyonel armatürlerle 
birebir değişimi kolaydır. Geniş lümen paketi 
seçenekleriyle
gerektiği kadar aydınlatma sunarak enerji
verimliliğini maksimize eder.

Uygulama Alanları

Spor tesisleri ve alan aydınlatmaları



Dış Aydınlatma Armatürleri

Vaya Linear
Avantajları

Bütçeleri kısıtlı mülk sahipleri ve müteahhitler 
yatırımlarının karşılığını almayı isterler. Sıyırma 
ışık efektleri yaratmak için üst düzey esneklik 
sunan Vaya Linear, başlangıç yatırımını en aza 
indiren düşük maliyetli ve güvenilir bir armatürdür. 
Göze batmayan bir tasarımı vardır ve uygulama 
alanlarına uyması için iki farklı uzunlukta bulunur. 
Sağlam bir yapıya sahip Vaya Linear, ayrıca basit 
bir açma-kapama anahtarıyla iki ayrı beyaz ton 
seçeneği ve standart bir DMX512 kontrol cihazıyla 
değişen renkler sunar. Ayarlanabilen montaj desteği
sayesinde kurması ve hedeflemesi son derece 
kolaydır.

Uygulama Alanları

Anıtlar, köprüler, mağazalar ve otellerin sıyırmalı 
aydınlatması

OptiVision LED
Avantajları

Philips OptiVision LED projektör sistemleri 
1000 W’a kadar muadil; alan, liman, meydan 
aydınlatması gibi pek çok alanda kullanılabilecek, 
kontrol sistemlerine entegre edilebilme özelliği 
sayesinde komple aydınlatma tecrübesi sunan, 
yenilikçi LED aydınlatma çözümüdür. OptiVision 
LED; yüksek aydınlatma kalitesi ve mükemmel ısı 
yönetimi ile uzun verimli lümen ömrü sunar.

Uygulama Alanları

Lojistik alanlar
Otopark alanları
Dinlenme ve spor alanı aydınlatması
Endüstriyel alanlar



ColorReach Powercore
Avantajları

ColorReach Powercore, büyük mimari bina 
cephelerini parlak ve dinamik şekilde aydınlatma 
gücüne sahip ilk LED armatürüdür. ColorReach 
Powercore, LED tabanlı aydınlatmanın tüm 
avantajlarını iş kuleleri, kumarhaneler, geniş 
perakende dış mekanları, köprüler, sütunlar, 
anıtlar ve tematik atraksiyonlar gibi büyük ölçekli 
kurulumlar için özel olarak tasarlanmış şık bir 
armatür kontrolüyle birleştirir. Bu güçlü armatür, 
oldukça yüksek lümen çıkışı ve benzersiz ışık
projeksiyonu sayesinde, dış mekan aydınlatmada 
gelecek neslin temsilcisidir. Beyaz veya renkli 
LEDlerin özel kanalları gibi seçenekleri bulunan 
sipariş üzerine yapım konfigürasyonları özel 
uygulamaları desteklemek üzere de kullanılabilir. 

Uygulama Alanları

Büyük imzalı bina cepheleri ve yapılar

FlowStar Tunnel LED 
Avantajları

FlowStar Tunnel, son teknoloji LED modüller ve 
yüksek verimli optiklerle donatılmış LED’li tünel 
aydınlatma armatürüdür. FlowStar Tunnel, özel 
tünel optiklerine ve montaj braketlerine sahiptir. 
Farklı lümen paketi seçenekleri ile farklı yapıdaki 
tünellerde optimum lümen paketi kullanma 
opsiyonu
sunarak enerji verimliliğini maksimize eder.

Uygulama Alanları

Trafik tünelleri ve alt geçitler



İç Aydınlatma Armatürleri

İÇ
AYDINLATMA



T5 Yüksek Tavan
Avantajları

T5 floresanlı yüksek tavan çözümümüz, depo ve 
sanayi tesisi sahiplerine enerji giderlerini önemli 
ölçüde kısma imkânı tanıyor. Ürün, 250 ve 400 
W yüksek tavan armatürlerinin birebir muadili 
olduğu için mevcut tesisatta değişiklik yapılmasını 
da gerektirmez. T5 yüksek tavan armatürü HID 
lambalara göre uzun kullanım ömrü ve düşük enerji 
maliyeti sunmaktadır.

Uygulama Alanları

Depolar
Endüstriyel salonlar

CoreLine Yüksek Tavan
Avantajları

CoreLine Yüksek Tavan armatürün 2013’teki 
başarılı girişinin ardından yapılan yeni nesil 
LED’e geçiş, renksel geriverim indeksi ve toplam 
sahip olma maliyetinde oldukça büyük gelişme 
sağlamıştır. HPI 250/400 armatürlerin yerine 
geçmesi için tasarlanan CoreLine Yüksek Tavan 
Gen 2 armatürler; kullanıcılara ışık kalitesi, uzun 
kullanım ömrü, azaltılmış enerji tüketimi ve bakım 
maliyetleri gibi güvenilir bir üreticiden gelen LED 
aydınlatma avantajları sunmaktadır. Aynı zamanda 
kurulum içinde bariz faydalar sunmaktadır. 
Armatürler mevcut şebeke üzerine kurulabilir. 
Elektrik bağlantısı son derece basittir, kurulum ya 
da bakım için armatürün açılmasına gerek yoktur. 
Geleneksel armatürlere göre daha küçük ve hafif 
olması nedeniyle montajı oldukça kolaydır.

Uygulama Alanları

Endüstri
Depolar
Fuar alanları



GentleSpace Gen2
Avantajları

GentleSpace LED armatürün 2011 yılında piyasaya 
çıkışıyla birlikte Philips; enerji tasarrufu, uzun 
kullanım ömrü ve yenilikçi tasarımı buluşturarak 
yüksek tavan armatürlerinde çığır açmıştır. Şimdi 
ise, GentleSpace Gen 2 ile Philips daha fazla enerji
tasarrufu ve sıcak ortamlarda dahi daha uzun
kullanım ömrüyle çıtayı çok daha yükseğe çekiyor. 
Bunlara ek olarak, armatürün benzersiz tasarımı 
mimari çekiciliği daha da artırmak üzere iyileştirildi.

Uygulama Alanları

Endüstriyel alanlar ve depolar
Sergi salonları
Sergi salonları ve perakende satış ortamları

CoreLine Etanj
Avantajları

İster yeni bir binada ister mevcut yapıların
yenilenmesinde olsun, müşterilerimiz her zaman 
enerji ve bakım masraflarından tasarruf ederek 
yüksek ışık kalitesi almak isterler. Yeni CoreLine 
Etanj LED ürünleri, floresan lambalı geleneksel 
çözümlerin yenilenmesi için idealdir. Seçmek, 
kurmak ve çalıştırmak da son derece kolaydır.

Uygulama Alanları

Garajlar
Depolar
Genel aydınlatma

İç Aydınlatma Armatürleri



Pacific LED Gen3
Avantajları

Enerji tasarrufu yapmak ve aynı zamanda da ‘yeşil’ 
bir imaj oluşturmak istiyorsanız, LED aydınlatma 
tam size göre. Yeni tasarımı, son derece verimli 
optik sistemi (özellikle alçak tavan uygulamaları 
için geliştirilmiş çok geniş açılı optikler) ve 
mid-flux LED’lere sahip modülüyle güçlü ve su 
geçirmez Pacific LED ışın kontrolüne uygun yüksek 
kalite parlak beyaz ışık çıkışı sağlar. Pacific LED 
armatürler, 2 x 58 W’a kadar floresan armatürlerin 
birebir değişimine imkan veren geniş bir ürün 
yelpazesine sahiptir. Akıllı uç kapaklar sayesinde 
kurulum pratik ve kolaydır. 

Uygulama Alanları

Garajlar
Soğuk depolama tesisleri
Endüstriyel binalar
Çiftlik ahırları
Araba yıkamacıları

CoreLine Panel
Avantajları

İster yeni bir binada ister mevcut yapıların
yenilenmesinde olsun, müşterilerimiz her zaman 
enerji ve bakım masraflarından tasarruf ederek 
yüksek ışık kalitesi almak isterler. Yeni CoreLine 
gömme LED armatürler genel aydınlatma 
uygulamalarında fonksiyonel armatürlerin yerini 
alabilir. Seçmek, kurmak ve çalıştırmak da son 
derece kolay.

Uygulama Alanları

Genel aydınlatma



CoreView
Avantajları

İnsanlar, gözleri yormayan ve zihni dinlendiren 
iç mekanlardan hoşlanırlar. Ofis, perakende 
mağazaları veya sağlık hizmeti binaları gibi 
rahatlatan ve enerji veren atmosferler yaratma 
gayesindeki mekânlarda bu çok önemlidir. 
CoreView Panel homojen bir ışık yüzeyi sağlayan 
yenilikçi ve ince bir şekle sahip LED bazlı bir 
armatürdür. Gömme ve asma kurulumlara uygun 
olduğu gibi farklı ebat, renk sıcaklığı ve DALI 
dimlenebilme özelliği seçeneklerine sahiptir. Buna 
ek olarak, uzun ömürlü olmak ve enerji tasarrufu 
sağlamak gibi LED teknolojisinin önemli faydalarını 
da sağlamaktadır. Kısaca, CoreView Panel hoş
ve verimli aydınlatma arayanlara çok şey 
vaadetmektedir.

Uygulama Alanları

Ofisler
Perakende
Konaklama

CoreLine ProSet
Avantajları

Şimdiye kadar çoğu hastane ve inşaat operatörü 
LED’e geçmek istemiş, ancak halojen çözümlerle 
fiyat uçurumu yüzünden geri adım atmıştır. Neyse 
ki CoreLine ProSet ile böyle bir sorun kalmadı. 
CoreLine ProSet, müşterilerin LED’e geçmesine 
imkan tanıyan giriş düzeyinde bir çözümdür; 
artık geçmişte kullandıkları ışık çıkışının aynısını 
10 kat daha uzun ömürle kullanabilirler! Çok 
yönlü, karartılabilir CoreLine ProSet’in sabit ve 
ayarlanabilir modelleri mevcuttur ve beyaz tonları 
ve ışın açıları arasından seçim yapılabilir. Eşdeğer 
halojen lambalarla donatılmış bir aydınlatma 
armatürüyle karşılaştırıldığında çok daha fazla 
enerji tasarrufu sağlar. Üstelik lamba değişikliği 
olmadığından bakım maliyetlerinden tasarruf edilir.

Uygulama Alanları

Konaklama
Lobiler, koridorlar, resepsiyon alanları

İç Aydınlatma Armatürleri



LuxSpace Accent

Avantajları

Perakende mağaza ve otelcilik sektörü işletmecileri 
devamlı yükselen enerji maliyetleriyle baş 
edebilmek zorunda kalmaktadır. Bununla beraber; 
mevcut ışık kalitelerini, mimari entegrasyon 
esnekliğini ve müşterileri cezbetmek için doğru 
ışık efektlerini de korumak zorundadırlar. Son ve 
oldukça önemli olarak; teknolojik gelişmelere uyum 
sağlayabilecek, zamana ayak uydurabilen
çözümler kullanmak zorundalar. Yüksek ışık çıkışı, 
ışın açısı çeşitliliği ve aydınlanma verimliliği 
ile LuxSpace Accent Performance günümüzün 
zorlu perakende uygulamaları için en ideal enerji 
verimliliği yüksek çözümdür. 

Uygulama Alanları

Perakende: moda ve gıda mağazaları
Konaklama: lobiler ve resepsiyon alanları
Ofis: toplantı odaları ve resepsiyon alanları

StoreFlux
Avantajları

StoreFlux, 4 adede kadar LED modülüne ve özel 
reflektör sistemine sahip olarak teçhizatlandırılabilir 
ve hem mağazanızın hem de ürünlerinizin harika 
görünmesini sağlar. Yüksek lümen paketlerine 
sahip birden çok ışık LED kaynağının aynı 
armatürde bir araya getirilmesi muhteşem 
aydınlatma efektleri oluşturur. StoreFlux, CDM 
armatürlere göre düşük bakım maliyeti ve halojen 
lambalara göre ise yüksek enerji verimliliği sağlar. 
StoreFlux PureDetail ve Intelligent WhiteThe 
PureDetail LED modülleri; renk, gölge iyileştirmesi, 
derinlik, özel ayarlanmış ışınlar ve yüksek ışık 
yoğunluğunu bir araya getirir. 

Uygulama Alanları

Perakende; moda
Konaklama
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