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• Aydınlatma sektörü çalışanlarının, eğitim alabilecekleri bir aydınlatma 

okulu yok!

• Aydınlatma mağazanızda, aydınlatma konusunda bilgi sahibi çalışan 

arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz!

• Aydınlatma mağazanızda yetiştirilmek üzere yeni bir çalışan işe aldınız. 

Yeni personelinizin eğitimi nasıl, kim tarafından ve hangi konularda 

verilecek?

• Avize mağazalarına iş başvurusunda bulundunuz ama tecrübeniz 

olmadığı için kabul edilmediniz. Aydınlatmaya ilgi duyuyorsunuz, 

nereden başlayacaksınız?

Bu kitap dekoratif aydınlatma ile ilgilenen ve bu sektöre 

gönül veren genç arkadaşlara bir başlangıç noktası olması için hazırlandı. 

Üniversitelerde okutulan teknik kitaplardaki çok ayrıntılı bilgiler yerine, 

aydınlatma mağazalarında çalışanlar ve ilgilendikleri konulardaki bilgileri 

arayanlar için konular özet ve hap şeklinde hazırlandı. 

Aydınlatma sektörünün gelişip büyümesi ancak çalıştığımız 

konu hakkındaki bilgileri derinleştirmemiz ile mümkün olacaktır. 

Müşterilerin her geçen gün artan talepleri, hızla gelişen rekabet, gelişen 

yeni teknolojiler nedeniyle bilgi düzeyimizi her gün daha da artırmak 

zorundayız.

Mimarlar, iç dekorasyon uzmanları ve bilinçli son kullanıcılar 

ile iletişim kalitemizi artırmak için aydınlatma terminolojisini gerçek 

anlamda biliyor olmalıyız. Dekoratif aydınlatma artık sadece görsel 

uygunluk ile sunulan bir ürün olmamalı. Satış personellerinin bilgi 

düzeyleri arttıkça hem satış kabiliyetleri artacak hem de nihai müşterilere 

doğru ve sağlıklı bir aydınlatma sunulacaktır. 

Kitap, aydınlatmanın tüm kavramlarını henüz sunmuyor. 

Başlangıç safhasındaki bu çalışmadan sonra eminim, daha geniş konuları 

sunan başka kitap çalışmaları da yapılacaktır. Bu kitabı okuyanlar, bir 

aydınlatma uzmanı olmak için hangi konularla ilgilenmeleri gerektiği 

konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Kitabın hap şeklinde ve özet olarak 

sunduğu konuları derinlemesine öğrenmek isteyen okuyucular, ilgili konu 

başlıkları ve terimleri sektörel yayınlardan, üniversitelerin ilgili 

bölümlerinden ve internet sitelerinden derinlemesine araştırabilirler. 

Herhangi bir ticari amaç gütmeyen ve para karşılığında 

satılmayan bu kitabın dekoratif aydınlatma sektörüne ilgi duyan kişilere bir 

nebze olsun mesleki katkıda bulunacağını ümit ediyorum. 

Umarım tüm okurlar kendi işyerleri ve kendi aydınlatma kariyerleri 

açısından yararlı bilgiler ve ipuçları elde edebilirler. 

Mustafa HASTAOĞLU

Önsöz
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Kelvin fen bilimlerinde kullanılan K harfi ile gösterilen ve birim aralığı 
santigrat (celcius) derecesiyle aynı olan, ancak sıfır noktası olarak mutlak 
sıfırı ( -273.15 santigrat) kabul eden bir sıcaklık ölçüsü birimidir.

Kelvin-Santigrat derece ilişkisi
0 °C=273K
100 °C=373K
Kısaca santigrat derece ile ölçtüğümüz bir sıcaklığı Kelvin'e çevirmek için 
+273 ilave etmemiz yeterlidir.

Işığın rengi flamanın ısısıyla değişmektedir. Buna renk sıcaklığı teorisi 
denir. Kolay erimeyen bir metali ısıtmaya başladığımızda 1000K civarında 
kızarmaya ve ışık vermeye başlar. Isıtmaya devam ettiğimizde renk 
değişmeye başlar. 5000K sıcaklığına ulaştığımızda akkor (beyaz) renge 
ulaşırız. Isı daha artırılmaya devam edilirse 10000K sıcaklığında mavi bir renk 
alacaktır. İşte bu nedenle ışığın ısısı Kelvin (K) ile gösterilir ve kelvinmetre ile 
ölçülür.

Kelvin (renk sıcaklığı) nedir?

Yeni bir kavram : 
KELVIN
Daha önce güncel 
hayatta pek 
tanışmadığımız kelvin
kavramı nereden çıktı?

LED ve enerji tasarruflu 
ampullerden önce tüm 
ev aydınlatmaları 
flamanlı ampuller 
tarafından 
sağlanıyordu. 

Bu ampullerde sadece 2700-3000K aralığında ışık verdiklerinden kelvin
kavramı bilinmiyordu. Ancak enerji tasarruflu ampuller ve LED'ler 
kullanılmaya başlandıkça ve bunların sundukları farklı renk sıcaklıkları bu 
kavramı güncel hayatta daha bilinir hale getirdi.

Satın aldığımız aydınlatma ürünlerinde ışık kaynağının hangi renk sıcaklığını 
verdiği belirtilir. Buna göre 2700-3500K arası sıcak renkleri verirken 5000K 
değerleri çoğu zaman gün ışığı da dediğimiz doğal beyaz ışığı verecektir. 
Kelvin değeri 6500'e çıktığında artık soğuk beyaz bir ışık elde edilir.
Hangi kelvin değerinde hangi renk sıcaklığının oluştuğunu yukarıdaki KELVIN 
RENK SICAKLIĞI TABLOSU'nda görebilirsiniz.
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Sıcak ışık (2700-3200 Kelvin)
2700 – 3200 kelvin renk sıcaklıkları ”sıcak ışık” olarak kabul edilir. Sıcak ışık 
genellikle parlak soğuk ışığa göre daha yumuşak, iyi bir görüş ve rahat bir 
atmosfer sağlar. Bunun için yatak odaları, oturma odaları, yemek odaları ve 
lokantalarda tercih edilir. Ev yaşamında konfor sağlamak için bu renk sıcaklığı 
tercih edilmelidir.
İthal ampullerin kutularında bu renk «Warm Light» yani sıcak (ılık) ışık olarak 
yazılır.

Doğal ışık (4000-5000 Kelvin)
Sıcak ışık evlerde genel bir kabul görmesine rağmen, bazı kişiler doğal beyaz 
ışığı tercih edebiliyor. Doğal beyaz ışık 4000 – 5000 kelvin renk 
sıcaklığındadır.
Kişilerde ve çalışanlarda enerjik ve ferahlatıcı bir ruh hali yarattığı için ofis, 
girişler ve diğer çalışma ortamlarında tercih edilir.
İthal ampullerin kutularında bu renk «Day Light» yani gün ışığı olarak yazılır.

Soğuk ışık (5500-6500 Kelvin)
Çalışma ortamlarında soğuk beyaz ışık iş verimliliğini artırabilir, detayları 
görmemiz gereken işlerde bu renk tercih edilmelidir. Görsel alanlar, güvenlik 
aydınlatmaları ve garajlar için tavsiye edilir.
İthal ampullerin kutularında bu renk «Cool Light» yani soğuk ışık olarak 
yazılır.

Kelvin (renk sıcaklığı) nedir?
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Örnek Kelvin uygulamaları :
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Fizikteki sembolü lm'dir. Bir ışık kaynağından bir yüzey üzerine gelen ışık 
miktarına ışık akısı denilmektedir. Bir mum şiddetindeki bir kaynağın bir 
metre mesafede bulunan 1 m2 lik bir yüzeye dik olarak gönderdiği ışık 
akısına (miktarına) bir lümen denir. 1 m 2 lik bir yüzeyde bir lüks’lük
aydınlanma meydana getiren ışık akısı miktarı olarak da tarif edilebilir.
Kısaca şu şekilde tarif etmek mümkündür. Işık kaynağından çıkan toplam 
görünür ışık miktarıdır.
Lümen demek parlaklık demektir.
Bir lambanın lümen değeri ne kadar yüksek ise verdiği ışık miktarı da o 
derece yüksektir. 
Lambaların ışık seviyeleri Watt değerlerine göre değil, lümen değerlerine 
göre ölçülür. 

Lümen değerini nereden öğrenebilirim?
Bir ışık kaynağının lümen değerini basit ölçme cihazları ile ölçemeyiz. 
Üreticilerin laboratuvar şartlarında ölçtükleri lümen değerleri ürün 
kutularından ya da ürün datasheet’lerinde yazılmaktadır. 

Lambanın Lümen değeri değişir mi?
Evet, lambaların lümen değerleri kullanım sürelerine bağlı olarak değişir. 
Buna LLMF (Lamba-Lümen faktörü) denir. 
Aşağıdaki tabloda lambaların ömürleri süresince lümen değerlerindeki 
azalışlar gösterilmektedir. 
Lambanın ilk kullanımındaki lümen değeri %100’dür ve zamanla azalır. Bir 
lambanın kullanım ömrü, lümen değeri başlangıçtaki seviyesinin %70’ine 
düştüğünde sona erer. 

LLMF daha çok LED ve HID aydınlatmalar için önemlidir. Diğer ışık kaynakları 
LLMF değeri %70’e düşmeden ömürlerini tüketirler. 

Lümen (ışık akısı) nedir?
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Aydınlanma

Aydınlanma ışık kaynağı (lamba) ile değil, aydınlanan yüzeyle ilgili bir 

niceliktir ve birim alan üzerine dik olarak düşen ışık şiddeti anlamına 

gelmektedir. Birimi lüks’tür ve lx kısaltmasıyla gösterilir. Kısaca bir 

alandaki ışığın miktarını ölçmek için Lux ölçü birimi kullanılır. 

Lux & Lumen

Lux birimi lümenden farklıdır. Lumen ışık kaynağının yani lambanın 

verdiği toplam görünür ışık miktarı iken lux ise aydınlatılmak istenen 

alandaki ışığın şiddetidir. 

Işık kaynağının verdiği ışık lümen iken aydınlatmak istediğimiz 

yüzeye ulaşan ışık seviyesine lux denir. Işık kaynağının lümen değeri 

sabit iken lux değeri ortamın farklı noktalarında farklı sonuçlar verir. 

Abajur Etkisi

Aydınlatılmak istenen obje ile ışık kaynağı arasında bulunacak olan 

abajur, cam, difüzör materyalleri ve toz sebebi ile obje üzerine 

gelen ışık miktarı da azalır.

Aydınlanma

1 mum (lümen) şiddetindeki ışık kaynağının (lamba) 1 

metre uzaklıktaki 1 m2 yüzeyde meydana getireceği 

aydınlanma 1 lux’e eşittir. Lux birim yüzeye düşen ışık 

akısı miktarı olarak da tarif edilir.

Lux=Lm / m2 formülü ile hesaplanır.

Lux (lx) Aydınlanma Düzeyi :
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𝑳𝒙 =
𝑰ş𝚤𝒌 ş𝒊𝒅𝒅𝒆𝒕𝒊

𝒓𝟐

75 cm
3500 lux

150 cm
800 lux

225 cm
400 lux

Mesafe

Aydınlatılmak istenen 

obje ışık kaynağından 

uzaklaştıkça ışık şiddeti 

mesafeye bağlı olarak 

karesel oranda azalır.

Işık seviyesini ölçen bir 

lüx metre ile ışık 

kaynağının hemen 

yakınında yaptığınız 

ölçümde yüksek 

aydınlanma seviyesi 

değerleri görürken ışık 

kaynağından 

uzaklaştıkça aydınlanma 

seviyesi değerleri hızla 

azalır. Yandaki grafiği 

inceleyebilirsiniz.

Işık kaynağının lümen değeri 700 lm olarak sabit iken, ışık kaynağından 

uzaklaştıkça aydınlanma değer 10.000 lux’den 2000 lux değerine kadar 

azalır.

Lux (lx) Aydınlanma Düzeyi :
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Dış Ortam Lux Değerleri Tablosu

Aydınlık Düzeyi (LUX)

G
ü

n
d

ü
z

Doğrudan güneş 
ışığı

100.000

Gün ışığı 10.000

Bulutlu gün 1000

Yoğun bulutlu gün 100

Gün batımı sonu 10

G
ec

e

Alacakaranlık 1

Dolunay 0.1

Yeni ay 0.01

Yıldızlı gece 0.001

Bulutlu gece 0.0001

Lux değerini ölçmek

Bulunduğunuz ortamdaki aydınlanma 

düzeyini bir lux metre ile ölçebilirsiniz.

Lux metreniz yoksa yeni nesil tüm cep 

telefonlarının lux değerini (yaklaşık 

olarak) ölçebildiğini unutmayın. Bunun 

için bir lux metre uygulamasını cep 

telefonunuza indirip ışık seviyesini 

ölçebilirsiniz.

Cep telefonunuz Samsung ise telefon 

arama ekranında *#0*# tuşlayın ve 

açılan ekrandan Sensors bölümüne 

tıklayın. Bu ekranda ortamdaki ışık 

değerini lux olarak gösteren bölüme 

bakabilirsiniz.

Lux Metre

Kapalı bir kutu içerisindeki 

aydınlanma düzeyini ölçmek için 

sensor ve ölçüm cihazı birbirinden 

ayrılmış bir lüx metre.

İç Mekan Lux Değerleri 
Tablosu

Lux

Mutfak ( Genel 
aydınlatma )

150-200

Mutfak ( Tezgah üstü ) 250-400

Oturma Odası 100-200

Yemek Odası 100-200

Yatak Odası ( Genel ) 100-200

Yatak Odası (Makyaj) 300-400

Banyo ( Genel 
aydınlatma )

100-200

Banyo ( Ayna ) 300-400

Koridor 50-100

Aydınlatma projelerinde ışık seviyeleri

Aydınlatma projelerinde ışık seviyeleri tanımlanırken Lux değerleri verilir. 

Ortamın bu lux değerlerine uygun bir biçimde aydınlatılması talep edilir. 

Örnek olarak uluslar arası bir otel zincirinin otel proje dosyasında koridor 

aydınlatması şu şekilde tarif edilmiştir. Koridorda yerden 100 cm 

yükseklikte 150 lux aydınlanma düzeyi talep edilmektedir.
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Watt nedir?

Watt, Bir lambanın 

aydınlatmak için elektrik 

şebekesinden çektiği elektrik 

gücü miktarını gösterir. 

Birçok kişi bir ampulün gücü 

(W) ne kadar yüksek ise, 

ampulün o kadar parlak 

olacağını düşünür. 

Bu tam olarak doğru değildir. 

Farklı tiplerdeki ampuller 

şebekeden daha az güç ( yani 

daha düşük elektrik faturası )

çekerken en az diğer ampuller kadar yüksek ışık verebilirler. 

2 adet lambanın hangisinin daha parlak olduğunu anlamak için watt

değerlerine değil lümen değerlerine bakılmalıdır. Lümen değeri daha 

büyük olan lamba her zaman daha parlak yanacaktır. Nasıl uzunluk metre, 

ağırlık kg ile ölçülüyorsa ampullerin parlaklıkları da watt değeri ile değil 

lümen değerleri ile ölçülür. 

Işık verimi=
Lumen (lm)

Watt (W)

Aydınlatma verimi  nedir?

Bir ampulün şebekeden çektiği watt başına ne kadar lümen ışık verdiğidir.  

Yukarıdaki tabloda ampullerin watt değerleri ve yaydıkları 

lümen  değerleri verilmektedir. Verimli ampuller 

şebekeden daha az enerji çekerken daha yüksek ışık 

verebilmektedirler. Aşağıdaki formülde tanımlanan 

ışık verimine göre Lümen değeri yüksek, 

watt değeri düşük ampuller seçilmelidir.

Ancak bir ampulün kullanım kabiliyeti sadece watt-lümen  

ilişkisi üzerinden tanımlanamaz. Kullanılan ampulün ömrü, 

bakım maliyetleri, çalışma sıcaklığı, tepkime süresi, 

başlangıç satın almak maliyeti, dim edilebilme, dış ortamlarda 

kullanım ve CRI gibi birçok özellikler ampulün kullanım kabiliyetlerini 

tanımlar. 

Watt (Elektriksel Güç) :



Dekoratif Aydınlatma El Kitabı 17

CRI (Color rendering

Index) renksel

geriverim endeksi.

Renksel geri verim, 

bir ışık kaynağının, 

aydınlattığı cismin 

renklerini ne kadar 

aslına sadık 

oluşturduğunun 

ölçüsü olarak 

tanımlanabilir.

Gün ışığının CRI değeri 100 kabul edilir. Renksel geriverim endeksinin ölçü 

birimi Ra’dır ve ”gün ışığı” için bu değer 100’dür. 

Bir alışveriş merkezindeki bir mağazadan beğendiği renkte bir 

elbise alan bir bayan evine döndüğünde satın aldığı elbisenin istediği 

renkte olmadığını fark ediyor. Bunun nedeni elbisenin satın alındığı 

mağazanın aydınlatmasında kullanılan ampullerin CRI değerleri düşük ve 

bu nedenle renkleri tam olarak doğru bir biçimde göstermiyor. Bunun gibi 

rengin önemli olduğu yerlerde kesinlikle CRI değeri yüksek yani Ra>90 bir 

ampul kullanmak gerekmektedir. 

Işığın rengi olarak tanımladığımız Kelvin değeri ile CRI birbirinden 

tamamen farklı kavramlardır. Kelvin ışığın görünür rengini tanımlarken 

CRI aydınlatılan ortamdaki nesnelerin gerçek renklerini hangi oranda 

görebildiğimizi tanımlar. 

Aydınlatmada ışık kaynaklarının kullanım yerlerine göre uygun 

CRI değerleri seçilmelidir. Rengin çok önemli olduğu boyahaneler, grafik 

ve matbaa hizmeti veren kuruluşlar, kozmetik ve moda mağazaları, 

kuaförler ve sanat galerileri gibi yerlerde mümkün olan en yüksek CRI 

değeri kullanılmalıdır. Ancak rengin herhangi bir öneminin olmadığı 

aydınlatmalar da vardır. Buralarda düşük CRI değerleri seçilmesinde bir 

mahzur yoktur. Örnek olarak otopark aydınlatmaları, güvenlik 

aydınlatmaları ve yol/köprü aydınlatmalarında bu düşük CRI değerli 

ampuller kullanılabilir. 

CRI Nedir?
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Neden her yerde yüksek CRI kullanmıyoruz?

Renksel geriverim ile ışık kaynağının verimliliği ters orantılıdır. Yani eğer 

renklerden feragat edersek daha az para ile daha çok ışık alabiliriz. CRI 

değeri yüksek olan ampullerin fiyatları da yüksektir. 

CRI nasıl ölçülür?

Bir sonraki sayfada bulunan tabloda bulunan R1..R8 arasında bulunan 

düşük doygunluğa sahip renklerin güneş ışığı altındaki benzerliklerinin 

değerlendirmeleri yapılır. CRI değeri bu R1..R8 değerlendirmelerinin 

ortalaması olarak kabul edilir.

R9 kırmızı problemi nedir?

Standart CRI değerleri R1 ve 

R8 arasındaki düşük 

yoğunluklu renkler ile 

yapılır. Ancak LED 

aydınlatmaların kırmızı renk 

geriverimini tam olarak 

başaramadıkları da bir 

gerçektir. R9 ve R14 

arasındaki renklerin geri 

verim indexleri ayrıca 

tanımlanır. Bu değerlerden 

R9 (kırmızı) ve R13 (cilt 

tonu) değerleri büyük önem 

kazanır. 

Bazı marketlerin kasap 

reyonlarında etlerin çok 

güzel göründüklerini fark 

etmişsinizdir. Bu şekilde 

kırmızı rengi tam olarak 

gösterebilecek R9 değeri 

yüksek bir ampul 

kullanılmıştır
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R9 Lokantalarda neden önemlidir?

İnsanlar, damak zevkleri ile olduğu kadar

gözleriyle de yemek yeme eğilimindedir, bu da özellikle lokantalarda 

yemek sunumunu son derece önemli hale getirmektedir. Etler, balıklar, 

meyveler ve sebzeler gibi birçok gıda maddesi yüksek miktarda kırmızı 

madde taşır; bu ürünleri gösteren ampulün düzgün bir R9 seviyesine sahip 

olmaması durumunda, gıda renksiz görünebilir, bu da müşteri 

memnuniyetsizliğine neden olabilir.

R9 Hastanelerde neden önemlidir?

Hastanelerde muayene yapan doktorların hastalarının cilt tonlarını tam 

olarak görmeye ihtiyaç duyarlar, cerrahi müdahalelerde kırmızı en önemli 

renktir ve bu nedenle hem R9 hem de R13 değerleri hastaneler için önem 

kazanmaktadır. 

Perakende sektöründe R9

Giysi sergileyen bir perakende yerini yönetiyorsanız veya müşteriler giyim 

eşyaları üzerinde çalışıyor ise, cilt tonlarının ve bazı giyim eşyalarının güçlü 

kırmızı tonlar içerdiğini aklınızda tutmanız önemlidir. Soyunma odaları, 

vitrin odası veya vurgulu aydınlatma için seçtiğiniz aydınlatma, kıyafetlerin 

gerçek renklerini müşterinin cildine doğru şekilde gösterebilmek için 

yüksek bir CRI ve R9 kalitesine sahip olmalıdır.



Yapay Işık Kaynakları
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Ampuller temelde iki ana gruba ayrılırlar. Termal ısıtıcılar ( Isı ile ışıma yapan 
ampuller ) ve deşarj lambaları.
Gündelik hayatımıza yeni giren LED aydınlatmalar ise yarı iletken (katı hal) 
lambaları olarak tasnif edilirler. 
Kullanım yerine göre ışık kaynağını seçmek son derece önemlidir. 
Bu bölümde farklı türlerdeki ışık kaynaklarını ve birbirlerine olan üstünlük ve 
zayıflıklarını öğreneceğiz. 

Termal Isıtıcı Ampuller

Enkandesen 
Ampuller

Halojen 
Lambalar

Düşük voltaj 
Halojen 
lambalar

Deşarj Lambaları

Düşük Basınçlı
Lambalar

Yüksek Basınçlı
Lambalar

Flouresans
Lambalar

Enerji 
Tasarruflu
Ampuller

Düşük basınçlı
Sodyum 

Lambaları

Civa Buharlı
Lambalar

Metal Halide
Lambalar

Yüksek basınçlı
Sodyum 

Lambaları

Yarı İletken Lambalar

LED

Yapay ışık kaynakları
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• Elektrik enerjisi ile üzerinden akım geçen filaman ışık yaymaya 
başlar. Genellikle kolay erimeyen tungsten maddesinden imal 
edilirler. Nominal bir akım uygulandığından filaman 2700-2800K 
değerine kadar ısınır. Halojen ampullerde ısı 3000K değerini de 
geçebilir. Tungsten maddesi 3695K değerinde erimeye 
başladığından dolayı filaman olarak bu madde seçilir. Bugün 
kullanmakta olduğumuz şekli ile enkandesen ampuller 1879 yılından 
beri kullanılmaktadır.

• Bu ampuller şebekede meydana gelecek dalgalanmalardan büyük 
ölçüde etkilenirler ve ömürleri şebeke dalgalanmalarına bağlı olarak 
düşer. Ürün ömürleri 1000 saate kadar ancak ulaşabildiğinden kısa 
ömürlü ampuller olarak kabul edilir.  Elektrik enerjisinin büyük bir 
kısmı ısı enerjisine dönüştüğünden hem verimlilikleri düşük hem de 
aydınlattığı yerde ısı ürettiğinden özellikle sıcak mevsim ve sıcak 
bölgelerde rahatsız edici sonuçlar üretebilirler. Verimlilikleri düşük 
olmasına karşın satın alma maliyetleri oldukça ucuzdur. Verimliliğin 
düşük olmasının bir diğer nedeni filamanın yaydığı ışığın önemli bir 
kısmı kızılötesi bölgede yer almaktadır.

• Kolayca değiştirilebilen ampuller, daha önceleri her yerde 
bulunabiliyordu ancak Avrupa birliğinde enerji verimliliği 
programları neticesinde üretimi artık yasaklanmıştır. 

• Bu ampuller hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda 
kullanılabilirler.

• Tungsten üzerinden geçen akım ile aydınlanma gerçekleştiğinden, 
uygulanan elektrik enerjisinin voltajı değiştirilerek kolayca dim
edilebilirler.

• Akım geçmeye başlamasıyla hemen ışık vermeye başlayan ampulün 
tepkime süresi hızlı olarak kabul edilebilir. 

• Işık tayfları sürekli ve düzgün olan enkandesen ampullerin CRI 
değerleri 100 kabul edilir.

• Ampul içindeki filamanın direnci ısıya bağlı olarak değişmektedir. 
Soğuk haldeki direnci ile sıcak haldeki dirençleri farklı olan 
filaman başlangıçta standart akım değerinin 10 katına 
kadar akım çekebilmektedir. Bu süre 1sn’den az sürmektedir. 
Ancak aydınlatma ürünlerinin tasarımlarında bu 
başlangıç akımı dikkate alınmalıdır.

• Bu ürünlerin herhangi bir balast ya da sürücü gibi yardımcı 
elemanlara ihtiyacı yoktur.

• Tuvalet, banyo, koridor gibi sıkça açma/kapama yapılması 
gereken ve uzun süreli kullanılmayacak olan mekanlar için 
uygundur. Sıkça açma/kapamanın ürün ömrüne bir etkisi yoktur.

Enkandesen Ampuller
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Ampulun faz ucu

Ampulu sabitlemek için 
kullanılan vidalı bağlantı 
sistemi. Ayrıca ampulün nötr 
ucu bu bağlantıdan sağlanır.

Elektrik bağlantıları

Filaman. 

Cam gövde. Elektrik 
bağlantıları birbirinden 
yalıtır ve flamanı taşır.

Şeffaf ya da renklendirilmiş cam. 

Ampulün iç kısmı havası boşaltılmış ya da durağan bir gaz ile 
doldurulmuş olabilir.

O Ömür

O Verimlilik

P Satın alma 
maliyeti

O Çalışma 
sıcaklığı

P Dış mekan

P Dim edilebilme

P Tepkime Süresi

P CRI

• Bu ampullerin ülkemizde en çok kullanılan tipleri E27 ve E14 ismi ile 
bilinirler. Bu ampulü bulan kişi Edison değildir ancak ampulü hem verimli 
hem de kolay üretilebilir hale getiren kişi Edisondur. E27/E14 ismindeki E 
harfi Edisondan gelir ve vidalı (döndürülerek takılan) sistem olduğunu 
gösterir. E harfinin yanındaki 27 ve 14 rakamları ise mm cinsiden ampül dip 
çapını gösterir. Ülkemizde çok popüler olmamak ile birlikte E12,E26,E40 
gibi farklı versiyonlar da bulunmaktadır.

Halojen Ampuller

• Çalışma prensibi standart enkandesen ampullerden farklı değildir.
• Enkandesen ampullerde ısı belli bir limitin üzerinde çıkarılamaz. Artan akım 

nedeniyle spiral şeklinde olan filamanın spiral halkaları arasında ark 
oluşmaya başlar. Ark oluşturmayacak akım düzeyi enkandesen ampullerin 
akım değerini kısıtlar. 

• İçerisine brom ya da iyot gibi az miktarda halojen gazı doldurulmuş olan 
ampullerde bu arkın oluşma akımı daha yüksek değerlerdedir. Akım 
nedeniyle ısınan ve zamanla buharlaşan tungsten halojen gazı nedeniyle 
filamanın üzerinde geri düşerek hem filamanın ömrünü uzatır hem de 
ampul camının daha berrak kalmasını sağlar.

• Bir halojen lamba benzer güçteki bir enkandesen ampule göre daha yüksek 
sıcaklıkta çalıştırılabilir. 

• Artan akım ve ısı halojen ampulün enkandesen ampule göre daha yüksek 
ışık vermesini sağlar.

• Işık rengi artan ısı nedeniyle 3000K değerlerine yükselir. 
• Verimlilik enkandesen ampullere göre nispeten daha yüksektir. 

Enkandesen Ampuller
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• Bu ampullerin küçük boyutlu olarak imal edilebilmesi bir çok aygıtta 
aydınlatma elemanı olarak kullanılmasını sağlar.

• Halojen ampuller daha yüksek sıcaklıklarda çalıştığından bu ampullerin 
değişimi esnasında soğutulduğundan özellikle emin olmak gerekir. 

• Dekoratif aydınlatmalarda en çok kullanılan halojen ampuller G9 ve G4 
isimli ampullerdir. Bir ampulün isminde bulunan G harfi bu ampulün bi-pin
(çift bacaklı) bağlantı sistemine sahip olduğunu gösterir. G harfinin yanında 
bulunan sayı, bacakların merkezleri arasındaki mesafeyi mm cinsinden 
vermektedir. 

• Farklı uygulamaları olmakla birlikte genel olarak G9 220V~ ve G4 12V~ 
olarak çalışmaktadır. 

• Enkandesen ampullerin yasaklanmasından sonra mevcut üretilmiş/üretilen 
avize ve aydınlatma armatürlerinde bulunan E27/E14 duylarda kullanılmak 
üzere enkandesen ampul görünümlü E27/E14 duylu halojen ampuller 
geliştirilmiştir. Gerçekte halojen ampul olarak üretilmişlerdir ancak 
standart avize ve aydınlatma armatürlerinde de kullanılabilmesi için 
bağlantı kısımları E27/E14 olarak imal edilmişlerdir.

• Bu ampullerin de enkandesen ampuller gibi karbon salınımları yüksek 
olduğundan çok yakın bir zamanda Avrupa’da yasaklanması 
planlanmaktadır.

• Bir çok kişi halojen ampullerin büyük bir ses çıkararak patladığına şahit 
olmuştur. Bunun nedeni parmaklardaki vücut yağları çıplak elle 
dokunulduğundan ampulün camına bulaşır. Camın bir bölümü yağlı ve bir 
bölümü de temiz kaldığından yanan ve ampulün çalışması sırasında 
meydana gelen yüksek ısı homojen olmayan cam yüzeyinde farklı ısı 
bölgeleri oluştururlar. Bu da camın ses çıkararak kırılmasına neden olur. 
Bunu engellemenin yolu halojen ampulleri takarken ya hiç dokunmamak ya 
da dokunduktan çalıştırmadan önce sonra güzelce temizlemektir.

O Ömür

O Verimlilik

P Satın alma maliyeti

O Çalışma sıcaklığı

P Dış mekan 
uygunluğu

P Dim edilebilme

P Tepkime Süresi

P CRI

G9

G4

Halojen Ampuller
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• Floresan tüpler içinde atmosfer basıncından daha düşük basınç ile 
doldurulmuş argon gazı ve bir miktar cıva içerirler.

• Tüpün iç yüzeyi Floresan özellikli fosfor maddesi ile kaplanmıştır.
• Tüpün her iki tarafında bulunan filamanlara enerji verildiğinde ısınarak 

akkor hale gelirler. Bu da yüksek hızlı elektronların salınmasına neden olur. 
Tüpün bir ucunda negatif yüklü ve «Katod» diye isimlendirdiğimiz filaman 
elektron yaymaya başlar. Tüpün diğer ucundaki filaman ise «Anod» olarak 
isimlendirilir ve pozitif bir yüke sahiptir. Pozitif yüklü «Anod» tüp içindeki 
elektronları hızla kendisine doğru çekerek elektronların tüp içindeki geçiş 
hızlarını arttırır. Alternatif elektrik kullanıldığından elektrik akımının yönü 
değiştiğinde «Anod» ve «katod» uçları görevlerini değiştirirler. Bu değişim 
şebeke frekansına bağlı olarak saniyede 50 defa gerçekleşir. Akkor halindeki 
katod tüp içindeki cıvayı elektronlarla buharlaştırır ve tüpün içi cıva atomları 
ile doldurulur.Cıva atomlarına çarpan elektronlar mor ötesi bir ışıma 
meydana getirirler. Gözle görülemeyen bu ışınım tüpün iç yüzeyine 
kaplanmış olan fosfor maddesine çarparak görünür ışığa dönüşür.

• Lambanın ürettiği ışığın rengi fosfora eklenecek katkı maddeleri ile 
değiştirilebilir.

• Tüp içinde cıva buharı oluşmasından sonra artık filamanların ısıtılmasına 
gerek  yoktur. Bu nedenle starter denilen parça filamanlara giden akımı 
keser. Artık starter yerinden çıkarılsa bile tüp ışık vermeye devam edecektir.

• Simit şeklinde yuvarlak floresan lambalar da oldukça popülerdir.

Balastlar 
Mekanik ve elektronik olarak 2 tipte üretilirler. Temel görevleri elektron 
yayılımını  sağlamak için filamanları ısıtmak, deşarjı başlatmak için gerekli olan 
başlama gerilimini sağlamak ve çalışma anında çalışma akımını doğru 
değerinde sınırlamaktır.

Mekanik balastlar 
Devreye seri olarak bağlanırlar. Sadece giriş ve çıkıştan oluşurlar. Primer ve 
sekonder sargıları yoktur sadece primer sargıdan oluşurlar. Ark esansında 
filamanların oluşturduğu kısa devreye yakın direnç nedeniyle artan akımın 
sınırlandırılmasını sağlarlar. Çalışma esnasında deşarj direnci çok düşük 
olduğundan akımın sınırlandırılmasında görev alırlar. 
• Starter parçaya ihtiyaç duyarlar. 
• Işık verme süreleri gecikmelidir ve başlangıç aşamasında ışıkta çok kısa 

süreli yanıp sönmeler gözükür. 
• Mekanik balast bağlı tüplerin ömürleri elektronik balast bağlı olanlara göre 

kısadır. 
• Sargı içindeki demir nüve nedeniyle ses yapabilirler. 
• Açılıp kapanma esnasında elektro manyetik kirlilik yaparak diğer elektronik 

cihazları rahatsız edebilirler. 

Floresan lambalar
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Floresan ekipmanları

Starter Mekanik Balast Elektronik BalastBağlantı ucu

Aluminyum başlık      elektrod bobini  Argon atomları    Cam tüp

Cam tutamaç        atod koruyucu          Sıvı cıva               Fosfor iç kaplama            

• Dim edilemezler . Demir nüveli sargı içerdiğinden ağırdırlar.
• Kendi çalışması için de şebekeden güç çekerler.

Elektronik balastlar 
• Işık verme süreleri çok kısadır. Tüp ömürlerinin uzamalarına yardımcı 

olurlar. 
• Starter’e ihtiyaç duymazlar.
• Düşük ısı üretirler
• Elektronik cihazları rahatsız etmezler.
• Hafiftirler.
• Dim edilebilen versiyonları vardır.
• Kendi çalışma gücü oldukça düşüktür. Güç faktörü yaklaşık 0.95’dir. 
• Bakım maliyetleri düşük ve montajları kolaydır. 

Floresan lambalar
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Avantajları 
• Enkandesen ampuller, ışık veren filamanların bütünlüğünü koruduğu sürece 

kullanılabilir. Ancak oldukça ince ve hassas bir tel olan filaman sürekli yüksek 
sıcaklıklarda ısınıp soğuduğundan bir süre sonra özelliğini kaybeder. Zayıf bir 
noktasından kopar. Bu parça darbelere ve sarsıntılara  karşı da dayanıklı 
değildir. Bu sebepten dolayı akkor ampuller uzun ömürlü değildir. Floresan 
lambalar ise akkor ampullere oranla 20 kata varan kullanım ömrü sunar ve 
ortalama 8-10 bin saat kadar kullanılabilir.

• Düşük ısısı nedeniyle ısıl kayıpları olmaz ve enkandesen ampullere oranlar 
çok daha verimli çalışırlar. 
Şebekeden çektikleri enerji düşük fakat verdikleri ışık seviyesi yüksektir. 

• Uzun ömürlüdürler. Aynı özelliklerdeki enkandesen lambalara göre 10-20 
kat daha uzun ömürlüdür.

• Fabrika, ofis gibi geniş mekanların aydınlatmasında tercih edilirler.
• Enkandesen ampuller filamanın ısınması ile aydınlatma sağladığından 

çevresine yüksek sıcaklıklar yayarlar. Floresan lambalar daha düşük 
sıcaklıklarda çalışabilirler. Çalışma esnasında bile bu lambalara temas 
edilebilir.

• Uzun ömürleri nedeniyle bakım ve değiştirme maliyetleri düşüktür. 
• Güneş ışığı almayan iç mekanlarda bitkilerin yaşaması için bitki yetiştirme 

amaçlı floresan lambalar mevcuttur.

Dezavantajları 
• Başlangıç maliyetleri yüksektir. 
• Tepkime süreleri uzundur. 
• CRI değeri enkandesen ampullere göre düşüktür. Rengin önemli olduğu 

yerlerde tercih edilmezler. Yeni nesil yüksek CRI değerine sahip floresan 
lambalar da geliştirilmiştir.

• Cıva içerdiğinden sağlığa zararlı olabilirler.
• Saniyede 100 defa tekrarlanan ışık titremeleri oluştururlar. İnsan gözü bu 

titremeleri algılayamaz ancak bu titremeler göz bozukluklarına neden 
olabilir. 

• Sık açıp kapama yapılması gereken yerlerde kullanıma uygun değildir. 
• Soğuk dış mekanlar için uygun değildir.
• Balast ve starter gibi yardımcı ekipmanlara ihtiyaç duyarlar.

Floresan aydınlatma
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Mekanik Balast Elektronik Balast

Ø =
2.54 𝑐𝑚

8
= 0.3175 cm

Floresan tüplerin isimlendirilmeleri 
Bir floresan tüp satın almak istediğinizde birkaç bilgiye 
sahip olmanız gerekir. Bunlar kalınlık, uzunluk, güç, 
renk ve CRI değerleridir. Bu ürünlerde bu bilgiler 
kodlanmış bir biçimde sunulur. 

Örnek
T5 =0.3175 𝑋 𝟓 ⇒ Ø = 1.59 𝑐𝑚
T12 =0.3175 𝑋 𝟏𝟐 ⇒ Ø = 3.81 𝑐𝑚

Renk ve CRI Bilgisi :
Floresan tüp satın almak istediğimizde renk bilgisi olarak 827, 835, 865, 940, 
965 gibi değerler ile karşılaşırız.  Başlangıçta karmaşık gibi görünse de bu 
değerleri şu şekilde okumalıyız. İlk rakam ürünü hangi CRI değerlerini 
verdiğini gösterir. 
8XX ile başlayan bir tüp yaklaşık 85 CRI değerini verdiğini gösterir.
9XX ile başlayan bir tüp ise yaklaşık 95 CRI değerini verir. 
Son iki değer ise ürünün renk sıcaklığı değerini vermektedir. Örnek olarak 
865 kodu bir ürün 85 CRI ve 6500K renk sıcaklığı vermektedir. 

Kalınlık :
T2,T4,T5,T8 ve T12 şeklinde sunulan kalınlık bilgisi şu şekilde hesaplanır. 
T harfi «Tube» kelimesinin baş harfi olup yanındaki sayı ise kalınlığın bir 
çarpanıdır. 1 inç (2.54cm) değerinin 1/8’i  sabit bir kalınlık kabul edilmiş ve 
bu sabit değerin kaç katı olduğunu gösterir. 

Floresan tüp bağlantı şemaları
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P Ömür

P Verimlilik

O Satın alma maliyeti

P Çalışma sıcaklığı

O Dış mekan uygunluğu

P Dim edilebilme

O Tepkime Süresi

O CRI

Renk 
Kodu

Renk CRI Renk 
Sıcaklığı 

(K)

827 Sıcak beyaz ~85 2700

835 Beyaz ~85 3500

840 Soğuk 
Beyaz

~85 4000

850 Gün ışığı ~85 5000

865 Soğuk gün 
ışığı

~85 6500

880 Gökyüzü 
beyazı

~85 8000

927 Sıcak beyaz ~95 2700

941 Soğuk 
Beyaz

~95 4100

950 Gün ışığı ~95 5000

Floresan ampul kullanımında güvenlik
Floresan lambaların her ne kadar gözümüz algılamasa da belli bir frekansta 
titreme yaparlar. Motorlar, pervaneler gibi belli bir hızda dönen cihazların 
dönüş hızları, floresan lambanın titreme hızı ile senkron hale gelebilir. Bu 
durumda hareket eden parçalar sanki duruyormuş gibi olur. Duruyor gibi 
gözüken parçalara dokunmaya kalkmak çok kötü kazalara neden olabilir. 
Bunun gibi durumlarla karşılaşmamak için fabrika gibi büyük sanayi 
tesislerinde floresan lambalar farklı şebeke fazlarına bağlanırlar. Farklı 
noktalardan ve farklı fazlardan beslenen floresan lambalar hareketsiz duran 
görünümü yok ederler. 

Floresan ampuller kırıldığında ne yapmalı?
Cıva içeren bir ampul kırıldığında pencereleri açarak en az 15-20 dk. 
havalandırma yapılmalıdır. Mümkünse havalandırma esnasında ortamda 
bulunmamaya çalışın. Havalandırma işlemi tamamlandıktan sonra eldiven 
kullanarak tüm parçaları atın. Ortamı temizlemekte kullanacağınız temizlik 
bezlerini tekrar kullanmayın bu nedenle kullan at malzemeler kullanarak 
temizliği tamamlayın. 

Floresan tüp bağlantı şemaları
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• Bu ampuller teknik olarak bir floresan lambadan farklı değildirler ve aynı 
özellikleri taşırlar. Ancak floresan lambaların sahip oldukları balast ve 
starter gibi harici ekipmanlar ürün içinde kompakt bir şekilde 
bulunmaktadır.

• Bu ampullerin çalışma prensipleri, avantaj ve dezavantajları için floresan 
lambalar bölümüne bakınız. 

• Halk arasında enerji tasarruflu ampuller denen bu ampullerin gerçek 
isimleri CFL ( Compact Flourescent Lamp)’dir. 

• Floresan lambalar evimizde kullandığımız avizeler, masa lambaları, 
lambader ve aplikler gibi dekoratif aydınlatmalar için şekil olarak uygun 
değildirler. Bu neden enerji tasarruflu lambalar E14/E27 bağlantı uçları ile 
dekoratif aydınlatmalarda sorunsuzca kullanılabilirler. 

• Standart versiyonları Dim edilemezler ancak dim edilebilen versiyonları 
mevcuttur. Dim edeceğiniz ampulün kutusunda dim edilebilir ya da 
Dimmable ifadesini gördüğünüzden emin olun. Dim edilemeyen bir 
ampulü dim etmeye kalkmayın!

• CRI değeri düşüktür ve bu nedenle rengin önemli olduğu yerlerde bu 
ampullerin kullanımı tavsiye edilmez. 

• Sık açılıp kapanan yerlerde bu ampullerin kullanılması tavsiye edilmez. Bir 
kere yakıldığında uzun süreli kullanılması tavsiye edilir. Sık açılıp kapanırsa 
ürün ömrü hızla azalır. Bu nedenle koridor, merdiven, tuvalet v.b. yerlerde 
kullanılmaları tavsiye edilmez. 

• Enkandesen ampullerden farklı olarak farklı kelvin değerlerinde ışık 
sunarlar. WarmLight, DayLight, CoolLight gibi renk seçenekleri mevcuttur.

Elektronik balast Floresan tüpE27/E14
bağlantı ucu

Enerji Tasarruflu Ampuller
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P Ömür

P Verimlilik

O Satın alma maliyeti

P Çalışma sıcaklığı

O Dış mekan uygunluğu

P Dim edilebilme

O Tepkime Süresi

O CRI

• Floresan lambalardan farklı olarak ampulün ömrü bittiğinde üzerinde 
kompakt olan balastın da değiştirilmesi gerekir. Normal floresan 
lambalarda balast harici bir ekipman olduğundan yalnızca tüpü 
değiştirebiliriz. Enerji tasarruflu ampuller balast ve tüp tek bir parça 
olduğundan hangisinin arıza yaptığı önemsizdir, her ikisinin de değişmesi 
gerekir. Mağazalar gibi gün içinde uzun saatler aydınlatma yapılması 
gereken yerlerde bu soruna çözüm olarak balastı harici enerji tasarruflu 
ampuller geliştirilmiştir. Tüplerin şekillerine bağlı olarak PL, PLL, PLC, Quad
ve Triple gibi isimler alırlar. 

• Enkandesen ampullere kıyasla görsel açıdan zayıf olan bu ampuller, 
ampulün direkt olarak gözükmediği armatürler ve avizelerde tercih 
edilirler. 

• Spiral şeklinde tüpe sahip lambalar olduğu gibi U şeklinde lambalar de 
mevcuttur.

Enerji Tasarruflu Ampuller
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Işık yayan diyot olarak adlandırılan LED, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren 
yarı iletken devre elemanıdır. 
LED çipi noktasal bir ışık kaynağıdır ve kılıf içine yerleştirilmiş yansıtıcı eleman 
sayesinde ışığın belirli bir yöne doğru yayılması sağlanır.

Diyot nedir?
Elektronik devrelerde yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır. Bir 
yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük olan ama diğer yönde 
direnci çok yüksek olan devre elemanlarıdır.
Genellikle alternatif gerilimlerin doğrultucularında tanınırlar ama elektroniğin 
her yerinde kullanılırlar. 

1920’li yıllarda Oleg Viladimirovich Losev adlı bir Rus teknisyen radyo 
alıcılarında kullandığı diyotlarda belirli maddeler katıldığında ışık yaydığını 
fark etti. Bu buluşunu 1927 yılında bir Rus gazetesinde yayımladı.

LED’in ticari olarak kullanımı 1960 yıllardan sonrasına rastlar. İlk olarak 
radyolarda sinyal ışıkları ile karşımıza çıkan LED’ler aradan geçen 50 yıldan 
sonra sinyal ve gösterge lambalarından aydınlatma amaçlı lambalara 
dönüştüler.

LED’in temel özellikleri
• Yarı iletken maddelerdir.
• Ham maddeleri silisyum ya da germanyumdur.
• Üzerinden akım geçtiğinde ışık verirler. 
• Farklı açılarda ışık verebilirler.
• Temel de diyot olduklarından tek bir yönde akım 

geçirirler.
• (+) / (-) yönleri ters bağlanırsa akım geçirmez ve ışık 

vermezler.
• LED’in akımı sınırlandırılmazsa kolayca bozulabilirler.

LED sembolü

Özellikle Aydınlatma, sinyalizasyon ve mimari 
aydınlatma alanlarında diğer ışık kaynaklarının yerini 
hızla almaya başlamışlardır. Ledlerin enerji 
sarfiyatlarındaki düşüklüğünün en önemli sebebi 
kayıplarının az olmasıdır. Ayrıca ömürleri oldukça uzun 
olan bu diyotlar diğer ampuller gibi flaman 
taşımadıklarından dolayı hemen her koşulda sorunsuz 
kullanılabilirler. Bugün ulaşılan aydınlatma değerleri 
beyaz renk için 140 Lümen/Watt gibi oldukça yüksek bir 
değerle floresan lambaları geçmiş bulunmaktadır. 

LED
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5. Doğa dostudurlar
LED lambalar geri dönüştürülebilir ve çevreyi kirletmezler. Floresan ve 
tasarruflu lambalar cıva içermektedir. Cıva insan sağlığı açısından zehirli 
bir maddedir. Halojen lambalarda da halojen gazları bulunmaktadır. Bu 
gazlarda doğa ve insan sağlığı için zararlıdır. Floresan ve tasarruflu 
lambaların camının kırılması sonucu ortama zehirli cıva gazı yayılır.LED
lambalar tek frekansta ışık verdikleri için, görünür ışık yayan LED lambalar 
morötesi veya kızılötesi ışık yaymazlar. Bu nedenle canlıların ve tarihi 
eserlerin zarar görmeden aydınlatılması sağlanır.

LED ampullerin avantajları
1. Enerji verimliliği sağlar

LED ampuller son derece verimlidir. 
Şebekeden çekilen elektrik enerjisinin 
%90'ından fazlasını görünür ışığa çevirir. 
Görünmeyen ışık yayımı yok denecek 
kadar azdır. Enkandesen ampullere 
oranla %50 - 80, tasarruflu lambalara 
kıyasla %10 - 20 daha fazla tasarruf 
sağlar.

2. Kullanım ömürleri uzundur
Enkandesen ampullerde 1000 saatten 
daha az olan ömür LED ampullerde 
10.000 saatin üzerine çıkmaktadır. 

3. Dim Edilebilirler
4. Bakım maliyetleri azdır. 

Ürün uzun ömrü sayesinde çok sık 
değişmesi gerekmez. Kurulumun ve 
ampul değiştirmenin zor olduğu yerlerde 
avantaj sağlarlar. 

LED Ampuller standart 
duylara sahip 
aydınlatma 
armatürlerinde Led 
aydınlatma kullanmak 
için bir ampul şeklinde 
tasarlanmıştır. Ampul 
dibinde elektronik LED 
sürücüsü 
bulunmaktadır. 
Şebeke gerilimi ile 
çalışan tüm 
aydınlatma 
ürünlerinde 
sorunsuzca 
kullanılabilirler. 

Aydınlatmada LED kullanımı
LED’lerin aydınlatmada kullanılabilmesi için LED çiplerinin birlikte 
kullanılması gerekmektedir. Tek bir LED çipi, bir ortamın aydınlatılmasında 
yeterli olmayabilir. LED ampullerde ya da avizelerde kullanılan tümleşik 
LED’lerde birden çok çip kullanılmaktadır. Aydınlatmada kullanılan LED’ler 
için LED sürücüler kullanılır. LED ampullerin içinde kendi LED sürücüsü ile 
birlikte gelir. Ampul dışında kullanılan alüminyum yüzey LED ampulün 
soğutulması amacıyla kullanılır.

LED AMPULLER
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5. Açma kapama sayısı yüksektir
LED’lerde yaklaşık 10.000 den fazla açma/kapama işlemi 
yapılabilmektedir. Açma kapama işlemi LED lambanın çalışma 
performansını etkilemez. Enerji tasarruflu lambalarda açma/kapama ürün 
ömrünü hızla azaltır. 

6. Darbelere karşı dayanıklıdır
Şok ve titreşime karşı daha dayanıklıdır. LED’ler kırılgan değildir ve 
parçalanması oldukça zordur. Bu da ışığın kesintisiz kullanımını sağlar. LED 
lambaların dış kısmındaki plastik kırılabilir. Bunun kırılması veya sarsıntı 
geçirmesi içindeki LED’leri etkilemez. LED lambalarda kırılacak cam tüp 
yoktur ve iç parçaları serttir. 

7. Suya dayanıklıdır.
8. Tepkime süreleri çok kısadır

Çok hızlı çalışır. 200 ns içinde ışık vermeye başlarlar. Çok düşük 
sıcaklıklarda bile en iyi parlaklık ve renk seviyesine hemen ulaşır. Açılıp 
kapanma esnasındaki titreşim etkisi göstermezler. Floresan lambalar veya 
sodyum lambalar çalışması sırasında hemen devreye girmemektedirler.

9. Düşük sıcaklıklarda çalışırlar.
Enkandesen ampuller 2700 derecede, halojen ampuller 3100 derecede 
çalışırken LED’in çip ısısı 110 dereceyi geçmez. Çalışma ortamına fazla ısı 
vermezler, böylece sıcak bölgelerde ve yazın evlerde rahatsız edici bir ısı 
kaynağı oluşturmazlar.

10.İstenilen ışık renk sıcaklığı elde edilebilir
Enkandesen ampuller sadece belirli bir renk sıcaklığı verirken, LED 
ampuller hemen hemen tüm renk sıcaklıklarını verebilmektedir.

PCB (Printed Circuit Board)
Baskılı devre kartı, elektronik devre 
elemanlarını monte etmek için yüzeyinde 
iletken (örneğin bakır) yollar ve adalar, 
yüzeyler arasında ise içi lehim kaplı delikler 
içeren değişik yalıtkan materyallerden 
yapılmış plakalardır.
Yandaki PCB baskılı devre kartı üzerinde 
yerleştirilmiş LED çipleri görülmektedir.

Bu çipler baskılı devre kartı üzerinde seri olarak bağlanmışlardır. Eğer 
herhangi bir nedenle çiplerden birisi bozulursa devre seri olduğundan tüm 
çipler çalışamaz hale gelecektir. 

LED AMPULLER

LED PCB MODULLER
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Devre kartı üzerinde yalnızca çipler görülmektedir ve herhangi bir direnç 
bulunmamaktadır. Bu da bize akım sınırlandırma işleminin devreyi besleyen 
LED sürücü tarafından sağlanacağını göstermektedir. Kart üzerinde (+)/(-) 
olarak işaretlenmiş lehim noktaları görülecektir. Bu lehim noktalarına 
bağlantılar yapılırken sürücünün (+)/(-) uçlarını baskılı devre kartındaki aynı 
işaretli uçlara lehimlemeyi ihmal etmeyin. 

Baskılı devre kartları (PCB) yukarıdaki gibi standart kullanımlar için üretileceği 
gibi bir aydınlatma ürününü içine tam oturacak şekilde özel bir kart da olabilir. 
Ancak çalışma prensibi değişmemektedir. 
• LED’ler PCB kart üzerinde seri bağlıdır. 
• PCB kartın (+)/(-) uçları vardır. 
• Sabit akım sürücüsü yani bir LED sürücü tarafından beslenirler.
• LED sürücü akım değeri ve güç değeri PCB kart için uygun olmalıdır. 
• Bu tür özel PCB kartlarda, ürüne özel montaj delikleri ve çıkış bağlantısı için 

özel konnektörler bulunabilir. 
• Bu tip ürünlerin sürücülerini değiştirirken iki kriteri unutmayın. 

1. Yeni sürücünün çıkış akımı devrenin ihtiyaç duyduğu akım 
değerinden yüksek olmamalıdır. Eğer akım değerini bilmiyorsanız 
üreticiye sorun ya da eski sürücünün üzerinde yer alan bilgileri 
kullanın.

2. Yeni sürücünü verebileceği güç miktarı devrenin topla  güç 
miktarından fazla olduğundan emin olun.

Floresan lambalar için 
üretilmiş bir LED tüp 
örneği.Özel PCB ve 
sürücüsü ile floresan 
lamba içine 
yerleştirilebilir.

LED’lerin iç mekan ve dış mekan 
aydınlatmalarında kolayca 
kullanılabilmeleri için makaralara 
sarılmış halde satılan  şerit LED’ler 
kullanılır. Genelde bir makarada 5 ya 
da 10m şerit bulunur. 

LED PCB MODULLER

Şerit LED’ler
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LED şerit üzerinde kesim yapılabilecek kesim çizgileri bulunur ve bu 
noktalardan kesilerek istenilen boyda şerit elde edilerek kullanılır. Genel 
olarak sabit voltaj sürücüleri ile kullanılır. Çalışma gerilimleri 12VDC ve 
24VDC olarak piyasada bulunabilirler. Eğer sabit voltaj sürücülerinde 
LED’ler paralel bağlanıyorsa şerit LED’lerde nasıl çalışıyorlar?
Şerit LED’ler paralel midir yoksa seri midir?
12VDC ve 24VDC ile çalışmak üzere üretilen şerit LED’ler her ne kadar şerit 
şeklinde olsalar da aslında, kesim yerleri işaretlenmiş her bir parça birbiri 
ile paralel  bağlıdır. Aşağıdaki grafikten bu konuyu anlayabilirsiniz.  Bir blok 
içinde 3 LED+2 Direnç birbirine seri bağlıdır ama bloklar kendi aralarında 
paralel bağlıdırlar. Bu şekilde hem istenilen noktadan keserek 
kullanabilirsiniz, hem de şeridin tek bir tarafından  sürülebilirler.

Sabit akım şerit LED’ler :
Sabit akım sürücüsü ile sürülebilecek şerit LED’ler var mıdır?
Evet bu tip şerit LED’ler mevcuttur. Bu şerit LED’lerin bağlantıları 
diğerinden biraz daha farklıdır. 
Şeridin bir ucu (+) iken, şeridin diğer ucu ise (-) ‘dir. Yuvarlak şekilde 
olmayan kullanımlarda bağlantı zorlukları ortaya çıkar. Ancak üreticiler şerit 
üzerinde LED bağlantı hattının yanında bir de boş hat  eklerler. En sonda 
kesim yerinde LED hattını bu boş hatta kısa devre ederek tek bir taraftan 
sürülmesi mümkün hale getirilebilir. 

3 Çipli ve Tek Çipli LED’ler
Şerit led üzerinde bölünme aralıklarında kaç tane LED çipi olduğunu ifade 
eder.3 Çipli LED’ler oldukça popülerdir. Tek çipli LED’lere göre biraz daha 
fazla güç çekseler de daha yüksek ışık verirler. 

Şerit LED’ler için gerekli trafo gücü nasıl hesaplanır?
Kullanacağınız şerit LED makara ya da ambalaj üzerinde 1m uzunluğundaki 
bir ölçü için gerekli güç değeri yazılıdır. Değilse satın aldığınız yerden 
öğrenmelisiniz. Çokça bulunan versiyonlar 14.4W/m , 20W/m ve 24W/m 
‘dir. Şerit LED’inizin çalışma gerilimini de kontrol edin. 12V ve24V 
versiyonları piyasada çokça bulunurlar. Kaç metre kullanacaksanız LED’in 
güç değerini bu metre ile çarpın. Çıkan sonuç trafo seçiminiz için size yol 
gösterir. Tam sınırda bir trafo değeri çıkıyorsa bu durumda bir üst güç 
değerine sahip trafo seçmeye özen gösterin.

Şerit LED’ler
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LED’lerde en kritik işlem LED üzerinden geçecek olan aşırı akımdır. Bundan 
sonraki en kritik nokta ise LED’in uygun bir şekilde soğutulmasıdır. Bir çok 
şerit LED herhangi bir soğutucuya bağlanmadan kullanılabilir ancak özellikle 
Power LED ya da COB LED’ler bir soğutucu üzerine montaj edilmelidir.

LED soğutucu nedir?
Basitçe LED üzerinde meydana gelen ısıyı LED 
üzerinden alarak kendi gövdesi üzerinde soğumasını 
sağlayan alüminyumdan imal edilmiş soğutucu 
yüzeylerdir. Bu ürünleri elinize aldığınızda da 
bulundukları ortama kıyasla daha soğuk olduklarını 
hissedersiniz..

Termal macun nedir?
Isı transfer macunu olarak da isimlendirilen 
bu madde havadan daha iyi bir transfer 
özelliğine sahiptir. LED’in üzerine montaj 
edildiği PCB ile LED soğutucu arasında 
malzemelerin yüzey pürüzlerinden 
kaynaklanan minik  hava boşluklarının ısıyı 
daha iyi transfer etmesi için doldurulması 
amacıyla kullanılır. Kısaca LED üzerindeki 
ısının soğutucuya daha iyi aktarımını sağlar. 
Termal macun, soğutucu ve LED arasında 
bir tabaka yaratmak için kullanılmaz. 
Termal macunu uygulamaktaki amaç 
aradaki hava boşluklarını doldurmaktır. 
Arada bir macun tabakası 
oluşturmak, soğutucunun etkinliğini 
azaltacaktır. İdeal olan, tamamen düz ve 
pürüzsüz metalik yüzeyler termal macun 
gerektirmeyecektir.

COB
LED

Soğutucu
yüzey

Neden Alüminyum
Alüminyum, kolay soğuyup ısıyı emen bir metal olması nedeniyle ısı 
transferi gerektiren tüm uygulamalarda tercih edilir.

Şekli neden böyle?
Bu şekilde soğutucunun yüzey miktarı artırılır ve daha kolay soğuması 
sağlanır. Sulu soğutması olmayan bir çok motorun da dış yüzeyleri bu 
şekilde girintili ve çıkıntılıdır. Bu şekilde hava ile temas eden yüzey miktarı 
artar ve soğuma daha hızlı gerçekleşir.

LED’lerde Soğutma



Temel Elektrik Bilgisi
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Elektriği anlamak önce yandaki grafiği 
bir yorumlayalım. A ve B tanklarındaki 
sular oklar ile gösterilen yerden akarlar. 
Suyun akmasını gerektiren sebep 
hangisidir?
Elbette tankların belli bir yükseklikte 
olması ve suyun boşalması için gereken 
bir hortum ya da çıkışa sahip olmasıdır.
Tank hortumdan daha aşağı bir 
seviyede olsaydı su akar mıydı? 
Hayır, elbette akmazdı. Çünkü suyun 
akması için tankın boşaltım noktasından 
daha yukarıda olması lazım.

Peki hangi tank daha hızlı boşalır? 
Elbette A tankı, çünkü hortumu daha 
geniş ve birim zamanda daha çok su 
taşıyarak diğer tanktan daha hızlı 
boşaltım sağlar.

Peki su ne zamana kadar akar?
Tanktaki su seviyesi hortum ucu ile aynı 
seviyeye yani h=0 oluncaya kadar su 
akacaktır. 

A B
h

Aslında elektrik devreleri de 
yukarıdaki su tankından farklı bir 
prensibe sahip değildir. Yanda 
görülen pilin (+) ve (–)  uçları 
arasında yukarıdaki gibi bir 
potansiyel fark vardır. Pilin her iki 
ucuna bağlı kablo yardımı ile elektrik 
potansiyeli yüksek olan yerden 
potansiyeli düşük olan yere doğru 
akar. Akarken de lambanın içinden 
geçer ve lamba ışık verir. 

Temel Elektrik Bilgisi
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Akım (Amper)
Suyun hortumdan hızlı akması için 
iki nedenden en az birisi olmalıdır. 
Su tankını daha da yukarı 
kaldırırsak (potansiyel gerilimi 
arttırırsak) su daha da hızlı akmaya 
başlar. Hortumu daha geniş ve içi 
pürüzsüz bir malzemeden 
seçersek (direnci azaltırsak)  su 
yine daha hızlı akacaktır.

Gerilim (Volt)
Su tankının yerden yüksekliği ya da pilin uçları arasındaki farktır. Devreden 
elektrik (hortumdaki su) aktıkça pilin gerilimi (Tanktaki suyun miktarı) azalır.

Direnç (Ohm)
Hortum ne kadar ince olursa akan su o kadar az olur. Hortum genişledikçe 
akan suyun miktarı da artar. Hortum olarak kullanılan malzeme de suyun 
akmasını değiştirebilir. İç kısmı pürüzsüz bir hortum ile iç kısmı tırtıklı ya da 
parçacıklı bir hortumdan geçen su aynı hızlarda değildir. Hortum suyun 
akışına incelik, pürüzsüz olmamak ve uzun olmak gibi nedenler direnç 
gösterir. 
Pilin ucuna bağlı olan kablolar da elektrik akımına karşı direnç gösterirler. Hiç 
direnç olmaz ise pil (tanktaki su) çabucak boşalır. 

Doğru Akım (DC) :
Potansiyel farkın hep bir yönde olduğu ve akımın da hep bir yöne olduğu 
devreler doğru akım devreleridir. Zamanla kutbu (yönü) değişmeyen akıma 
doğru akım denir. Akım, potansiyelin yüksek olduğu yerden düşük olduğu 
yere doğru olur. Piller, aküler, cep telefonu bataryaları ve depolanabilen tüm 
elektrik kaynakları doğru akım verirler. 

Yandaki grafikten de görüldüğü gibi akımı akmaya zorlayan güç voltaj ve 
akımı engellemeye çalışan güç ise dirençtir. 
Eğer hortum bir vana yardımı ile kapatılırsa su hiçbir şekilde akamaz.
Bu durumda direncin gücü etkindir (sonsuzdur) ve akımın akmasına hiç 
müsaade edilmemektedir.  

Temel Elektrik Bilgisi
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Su tankı örneğine dönersek aşağıdaki şemada farklı seviyelerde su tankları 
vardır. (1) numaralı kutucukta su A tankından B tankına doğru akar. (2) 
numaralı kutucukta tankların seviyesini eşitlersek bu durumda herhangi bir 
su akışı olmayacaktır. (3) numaralı kutucukta B tankının seviyesi A tankından 
yukarıda olduğundan su B tankından A tankına doğru akacaktır. (4) numaralı 
kutucukta ise tank seviyeleri tekrar eşitlendiğinden bu durumda tekrar su 
akışı duracaktır. (5) numaralı kutucukta ise tekrar A tankının seviyesi B 
tankından yukarıdadır ve su tekrar A tankından B tankına doğru akacaktır. 

Tankların seviyeleri bu kadar hızlı değişmezler. Örnek olarak (1) numaralı 
kutucuktan (2) numaralı kutucuğa geçerken A tankının seviyesi belirli bir 
sürede azalır. Yukarıdaki olayın (1) numaralı kutucuktan (5) numaralı 
kutucuğa adım adım dönüşmesi ve bu olayın devamlı olarak tekrar etmesini 
hayal edin. 

Elektrik akımı bir süre A->B şeklinde akarken bir süre sonra B->A şeklinde 
akmaktadır. Daha sonra tekrar A->B ve tekrar    B->A şeklinde akacaktır. 
Burada amaç suyu A tankından B tankına taşımak değildir. Amaç hortum 
içinde suyun devamlı surette hareket etmesidir. 

A

B

1

A B

2
A

B

3

A B

4

A

B

5

Alternartif Akım
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Aşağıdaki elektrik devresinde elektrik akımı bir süre yeşil renkteki okları 
takip ederken bir süre sonra tam tersi yönde kırmızı okları takip eder. Tekrar 
yeşil ve tekrar kırmızı yönünde akarlar. Burada dikkat edilmesi gereken her 
ne kadar yönü devamlı değişse de ampul üzerinden sürekli akım geçmekte 
ampul yanmaktadır. Alternatif akımı tam olarak anlayabilmek için yukarıdaki 
A su tankının seviyesinin sabit bir hızla sürekli yukarı ve aşağı indirildiğini ve 
tanklar arasındaki hortumun içinden geçen suyun yönünü hayal edin. Yönü 
devamlı değişen ama sürekli hareket eden bir su akımı olduğunu görürüz.

Alternatif akım, zaman içinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içinde değişen 
akıma denir. Elektrik şebekesinin gerilimi saniyede 50 defa aşağıdaki 
grafikteki gibi değişmektedir. Şebeke elektriğinin şekli yandaki sinüs eğrisine 
benzemektedir. Şebeke geriliminin 1 saniyedeki değişimine frekans denir ve 
birimi Hz’dir.

Alternartif Akım
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Bir elektrik kaynağının uçları, iletkenle bir ampule bağlandığında negatif 
yüklerin üretecin negatif kutbundan pozitif kutbuna akabileceği bir yol 
oluşturulmuş olur. Bu yola elektrik devresi denir. Bu devrede, iletken bir 
noktasından kesilirse yük akışı durur. Böyle devreye açık devre denir. İçinden 
elektrik akımı geçen devreye kapalı devre denir. 

Diğer bir deyişle, seri bağlı elemanların her birinden geçen akım şiddeti 
aynıdır.  Yandaki grafikte soldaki şekilde bir seri devredir.

Paralel bağlantı:
Bir devredeki iki elemanın birer uçları birleştirilerek elde edilen iki uç üretecin 
kutuplarına bağlanırsa oluşturulan devre paralel devredir. Bu devredeki iki 
eleman birbirine paralel bağlıdır. Paralel devrede yükün akabileceği birden 
fazla yol vardır. Güç kaynağının negatif kutbundan çıkan yüklerin bir kısmı bir 
elemandan kalanı diğer elemandan geçerek pozitif kutba ulaşır. Paralel bağlı 
iki elemandan geçen akımların toplamı ana koldan geçen akıma eşittir. 

Avizelerde Bağlantılar :
İster kollu avizeler olsun, ister diğer tipteki avizeler olsun bağlantılar paralel 
bağlantı olarak yapılır. Avizelerin kollarından gelen tüm aynı renkler ve avize 
ana hat kablosunun aynı rengi birleştirilir. Diğer renk için de aynı işlem yapılır. 
Böylece paralel bağlantı devresi tamamlanır. Avizenin bir kolundaki ampul 
çalışmasa bile diğer ampuller ışık vermeye devam edecektir. 

Avizelerin kolları seri bağlanır mı?
Hayır, çünkü voltaj kollar arasında bölüneceğinden ampuller ya hiç ışık 
vermezler ya da çok cılız bir ışık (enkandesen ampuller) verirler. 

Seri Bağlantı :
Bir devredeki elemanlar 
uç uca bağlanarak bir 
araya getirilir ve boşta 
kalan iki uç da üretece 
bağlanırsa oluşan devreye 
seri devre denir. Seri 
devrede elektrik yükünün 
akabileceği bir tek yol 
vardır. Güç kaynağının 
negatif kutbundan çıkan 
negatif yükler tüm devre 
elemanlarından geçerek 
pozitif kutba ulaşır. 

Seri

Paralel

Elektrik Devresi
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Seri bağlantıda devre elemanlarından birisi bozulursa akımın akacağı yol 
açık devre olacağından bütün devrenin elektriği kesilir. Paralel 
bağlantıdaki devre elemanlarından birisi bozulsa bile akım diğer elemanlar 
üzerinden akacağından diğer elemanlar çalışmaya devam ederler.
Aşağıdaki grafikte seri devrede ampullerden birisi bozulduğunda sağlam 
ampul de devre dışı kalmıştır çünkü bozulan ampul akımın geçmesine izin 
vermeyerek devreyi açık devre haline getirmiştir.
Yine aşağıdaki grafikte paralel bağlı devrede bir ampul bozuk olmasına 
rağmen diğer ampul çalışmaya devam etmektedir. Çünkü akımın 2. 
ampule gitmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Seri

Paralel Paralel

Paralel

Seri / Paralel Bağlantı farklılıkları
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Seri bir devrede akımın gideceği tek bir yol olduğundan her bir elemanın 
üzerinden aynı akım geçer. Devrenin toplam akımı da bu tek hattan geçen 
akımdır. Ancak devrenin toplam voltajı devre elemanlarına bölünürler. Yani 
devre elemanlarının voltajları toplamı devrenin toplan voltajını vermektedir. 

Paralel devrede ise her bir elemandan farklı akımlar geçer. Devrenin toplam 
akımı her bir elemandan geçen akımların toplamına eşittir. Devrenin bütün 
elemanlarının bir uçları birbiri ile bağlantılı olduğundan toplam devre voltajı 
her bir elemanın voltajına eşittir.

A            B

Üzerinde tipi ne olursa 
olsun ampul bulunan 
bütün avizelerin 
bağlantıları paralel olarak 
yapılmaktadır.
Peki seri bağlantı bu işin 
neresinde? 
SMD Led’ler olan 
aydınlatma ürünleri, Led 
tipine bağlı olarak seri ya 
da paralel bağlantı 
kullanılıyor olabilir. 
Bunun için LED ışık 
kaynakları bölümüne 
bakabilirsiniz.

Yukarıda sol tarafta bulunan seri bağlantılı devrede toplam voltaj 
Vt=V1+V2+V3
Ancak toplam akım ise iT=i1=i2=i3    Çünkü devreden tek bir akım 
akmaktadır. 

Sağ taraftaki paralel bağlantı devresinde ise Vt=V1=V2=V3  çünkü devrenin 
tüm elemanları güç kaynağının her iki ucuna direkt bağlıdırlar. Burada 
toplam akım ise iT=i1+i2+i3 

Seri Paralel

Akım ve Gerilim ilişkisi
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Yukarıda bulunan seri bağlantılı devrede toplam voltaj Vt=V1+V2+V3
Ancak toplam akım ise iT=i1=i2=i3    Çünkü devreden tek bir akım 
akmaktadır. 

Sağ taraftaki paralel bağlantı 
devresinde ise Vt=V1=V2=V3  
çünkü devrenin tüm 
elemanları güç kaynağının 
her iki ucuna direkt 
bağlıdırlar. Burada toplam 
akım ise iT=i1+i2+i3 

Sabit akım sürücülerinin Led’lerde nasıl kullanılacağını öğrenmek için 
yukarıdaki akım ve gerilim ilişkilerini lütfen tekrar gözden geçirin.

Not : Yukarıdaki devrelerde (A) Ampermetre ( yani akım ölçeri) göstermekte 
ve (V) ise voltmetre (gerilim ölçeri) göstermektedir.

Akım ve Gerilim ilişkisi
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Elektriği bir noktadan başka bir noktaya aktarmak istediğimizde kablolara 
ihtiyaç duyarız. Kablo, elektrik akımı iletiminde kullanılan üzeri yalıtkan bir 
madde ile kaplı metalik iletken tellere denir. Bir veya daha fazla tel, yalıtıcı bir 
maddeyle kaplanmıştır. İletkenler bakır veya alüminyumdan bir tek tel veya 
daha ince tellerden örülmüş, örgü tel olabilir. Aynı miktarda akımı 
taşıyabilmesi için alüminyum kabloların bakıra oranla 2 kat daha geniş çapa 
sahip olması gerekir. 
Dekoratif aydınlatmalarda kullandığımız kablolar genellikle TTR’dir. TTR 
kablolar, çok sayıda ince bakır iletkenin bir araya getirilip pvc ile kaplanması 
yoluyla oluşturulmuş iletkenlerin pvc kılıf ile biraraya getirilmiş ve araları pvc
dolgu ile doldurulmuş kablolardır.

Yanda 4 damarlı bir TTR kablo gözükmektedir. Her 
bir damarı kendi içerisinde birden çok iletkenden 
oluşmaktadır. TTR kablolar içindeki kablo sayısına 
ve kabloların kesit alanlarına göre sınıflandırılır.

Örnek olarak 3x0.75 TTR kablo içinde 3 adet kesit 
alanı 0.75mm2 olan bir kabloyu tanımlamaktadır. 
TTR kablolar 2,3,4,5 damarlı olabilirler. 

TTR kablolar çok damarlı ince iletkenli ve dış kılıfının yapısı nedeniyle esnek 
kablolardır ve avize içerisinde kolayca kullanılabilirler. 

Kablo direnci
Kabloların direnci 3 temel etkenden oluşur. 
• P : Kablonun iletken kısmını oluşturan madde (Altın, gümüş, alüminyum 

v.s. )
• L : Kablonun uzunluğu 
• S : Kablonun kesiti ( kalınlığı )
Kablonun boyu uzadıkça direnci artar. Kesiti arttıkça direnci düşer. 

Kablonun üzerinden geçen akım miktarı arttıkça kablonun kesiti de 
arttırılmalıdır. Avizelerin her bir kolunda kullanılan kablo kesiti 0.50mm2 den 
az olmamalıdır. Ancak avizenin tüm kollarının bağlı olduğu ana kablosunun 
kesiti kol kablolarından da büyük kesite sahip olmalıdır. 
6 kollu bir avizenin ana kablosu 0.75mm2 olarak kullanılabilirken, 24 kollu bir 
avizenin ana kablosu ise 1.5mm2 den daha küçük olmamalıdır. 
Kablo renkleri
• Faz : Genellikle kahverengi  ya da siyahtır. Bazen gri renkte olabilmektedir.
• Nötr : Mavi renktedir.
• Toprak : Sarı zemin, yeşil çizgili kablodur. 
Başka bir renk birleşimi varsa mavi nötr hat olarak seçilir. Diğer renk faz 
olarak seçilir. 

𝑅 =
𝑃 𝑥 𝐿

𝑆

Kablolar
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Bir önceki konuda elektriğin alternatif (zaman içinde yönü ve şiddeti belli bir 
şekle göre değişen) ve doğru (zaman içinde yönü değişmeyen) akım şeklinde 
ikiye ayrıldığını gördük. Şehir şebekesinin de alternatif (AC) gerilim verdiğini 
biliyoruz. Peki bu akımlar birbirlerine dönüştürülebilir mi?
Yani AC akım DC akıma ya da tam tersi DC akım AC akıma dönüştürülebilir 
mi?

Alternatif akım veren bir güç kaynağının sağladığı akım, bir doğrultucu devre 
ile doğru akıma dönüştürülebilir. 
Bir doğru akım kaynağının sağladığı güç de bir inverter yardımı ile alternatif 
akıma dönüştürülebilir. 
Alternatif akımı doğru akıma çevirmek, kolay bir yöntem ve ucuz ekipmanlar 
ile yapılırken, doğru akımı alternatif akıma dönüştürmek karmaşık ve daha 
pahalı ekipmanlar ile yapılabilir. 

Artık şehir şebekesinin 230 VAC (alternatif) gerilime 
sahip olduğunu biliyoruz. Ancak kullandığımız bir 
çok aydınlatma elemanı farklı gerilimlerde 
çalışabilmektedir. İşte evimizin genel elektriği olan 
230VAC elektriği cihazımıza uygun gerilime 
dönüştüren cihazlara trafolar denir.
Bu kısımda trafoların iç çalışma prensiplerine 
girmeyeceğim. Merak edenler internet üzerinde 
bolca bulunan dokümanlara bakabilirler. 
Trafoların giriş gerilimleri AC ve çıkış gerilimleri de 
AC’dir. 
Trafolar sadece AC gerilimlerde kullanılabilir. DC bir 
gerilim de trafolar kullanılamazlar. Trafolar 
gerilimin değerini yükselten ya da düşüren çok 
verimli elektrik makinalarıdır. Yani 230VAC elektriği 
12VAC değerine de düşürebiliriz, yine aynı şekilde 
230VAC elektriği uygun bir trafo ile 1000VAC 
değerine de yükseltebiliriz. 

Trafoların çıkış gerilimleri de AC alternatif gerilimdir. Ancak kullanacağımız 
cihaz DC bir gerilime ihtiyaç duyuyorsa trafoların içlerinde çıkış bölümüne 
yerleştirilen bir doğrultucu devre ile çıkış gerilimi DC olarak düzeltilebilir. Bu 
şekilde trafoların çıkış gerilimleri DC ya da AC çıkışlı olabilmektedir. Cihazınıza 
uygun trafo seçiminde çıkış geriliminin değeri kadar AC ya DC olduğu da 
önemlidir. 

.

Gerilim dönüşümü (Trafolar)
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Şehir şebekesinin 230 V ve alternatif (AC) olduğunu  tekrar edelim. 
Elimizde bulunan bir G4 ampul 12v alternatif gerilim ile çalışırken bir şerit 
led ise yine 12V Fakat DC yani doğru akım ile çalışmaktadır. Bu nedenle 
kullanacağımız aydınlatma elemanına uygun olarak bir trafo seçmek 
zorundayız. G4 ampuller için 230VAC gerilimi 12VAC gerilime dönüştürme 
yapan bir trafo seçerken bir şerit LED için ise 230VAC gerilimi 12VDC 
gerilime dönüştürecek bir trafo seçilmelidir. 
• Trafolarınızı seçerken çıkış geriliminin hem değerine hem de AC/DC olarak 

tipine dikkat edilmelidir. 
• Trafoların üzerinde ayrıca bir de toplam güç miktarı bilgisi yer alır. 

Trafonun gücünün, bağlanacak LEDler ya da ampullerin güçlerinin 
toplamından büyük olduğundan emin olun.

• Örneğin avizenizde 5 adet 20W’lık G4 ampuller kullanıyorsanız bu 
durumda 5x20W=100W ‘dan daha büyük güçte bir 12VAC çıkışlı trafo 
edinmeniz gerekir. 

• 1m uzunluğunda ortalama 14.4W gücünde olan bir şerit led’den 10m 
kullanacaksanız bu durumda 14.4x10=144W güce ihtiyacınız vardır. 144W 
‘dan daha güçlü bir 12VDC trafo seçmeniz gerekir.

• İhtiyacınız olan güç toplamından daha yüksek bir trafo seçmeniz 
trafonuzun daima tam yük altında olmasını engeller ve trafonuzun daha 
uzun ömürlü olmasını sağlar. Daha yüksek güçte bir trafo seçmeniz, daha 
fazla elektrik gücü harcayacağınız anlamına gelmez. Çünkü trafolar 
kendisine bağlı ampullerin ihtiyacı kadar gücü verirler. Trafo üzerinde 
yazan güç trafonun verdiği gücü değil, verebileceği maksimum gücü 
gösterir. 

• Trafoların bağlantısında giriş ve çıkış uçlarına mutlaka dikkat edilmelidir. 
220V ya da 230 V yazan kısımlar şebeke gerilimine bağlanmalıdır. Enerji 
vermeden önce ters bağlamadığınızdan emin olun. 

• Trafoların çıkış gerilimleri DC ise çıkış kabloları (+) ve (-) olarak 
işaretlenmiştir. Cihazınıza bağlarken kablo renklerine dikkat ederek 
bağlantıyı tamamlayın.

Gerilim dönüşümü (Trafolar)
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Trafoları harici olarak satılabileceği gibi farklı bir gerilimde çalışması planlanan 
cihazların içinde tümleşik olarak da var olabilirler. Örneğin bir Laptop 
bilgisayarın trafosu harici bir kutu ve kablo ile dışarıda iken televizyon, masa 
üstü bilgisayarlar gibi cihazların trafoları cihazın güç kaynağının içinde yer 
alırlar. 
Gerilimi 230VAC den farklı olan cihazların trafolara yani elektriğin kendisine 
uygun şekle dönüştürülmelerine ihtiyacı bulunur. Yüksek güçteki bazı 
trafoların soğutulması için gövde içine havalandırma sağlayacak vantilatör 
konulabilmektedir. Özellikle şerit LED’leri çalıştırmakta kullandığımız LED 
trafolarının bir kısmında bulunabilirler. Vantilatörün meydana getireceği 
sesten rahatsız olmamak için iç mekanlarda vantilatörsüz LED trafoları 
seçmeye özen gösteriniz.

Laptop güç kaynağı Şerit LED trafosu Cep telefonu şarjı

Trafolar elektrik gerilimini dönüştürürler ve aynı zamanda farklı bir gerilim 
seviyesindeki gücü başka bir gerilim seviyesine aktarırlar. Gerilimi ister 
düşürelim isterse yükseltelim sonuç değişmez ve giriş tarafındaki güç ile çıkış 
tarafındaki güç aynıdır. (trafo üzerinde meydana gelen ve ihmal 
edebileceğimiz güç kaybı göz önüne alınmamıştır.) Şehir şebekesindeki 
230VAC gerilimi 1000VAC değerine yükseltsek de, 12VAC değerine düşürsek 
te trafonun verebileceği güç değişmeyecektir.

Nerelerde kullanılır?
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Elektriksel güç nedir?
Cihazlarımızın birim zamanda harcadıkları enerji miktarına elektriksel güç 
denir.
Güç elektrikte P (power) harfi ile gösterilir ve birimi (W) Watt’tır. 
Gerilimin yani voltajın elektrikte gösterimi V ve birimi de Volt’tur. 
Elektrik akımın gösterimi I ve birimi de A (Amperdir) dır.

Gücün elektriksel formülü şu şekildedir. P=V.I 
Yani akım ve gerilim değerlerinin birbiri ile çarpımı elektriksel gücü verir. 

100W gücünde bir trafo tam yükte çalıştığında yani anlık olarak 100W güç 
verdiğinde değerleri nasıl olur bir bakalım. Trafomuz 230VAC -> 12VAC 
dönüşümü yapılıyor olsun.

Trafonun giriş akımı
P=V.I 
100W=230V . I 
I=0.45 Amper

Trafonun çıkış akımı
P=V.I 
100W=12V . I 
I=8.33 Amper

Görüldüğü çıkış voltajı düşürüldüğünde aynı gücü verebilmek için 
trafomuz akım değerini yükseltmiştir.
Trafoların çıkış voltajları sabit olmasına karşın çıkış akımları 
kullanacağınız cihaza göre değişmekte ve trafo aktaracağı gücü 
cihazımıza göre ayarlamaktadır. 

Cihazımıza aktarılabilecek maksimum güç trafo üzerinde yazılan 
güç değeridir. Bundan daha yüksek güç değerine sahip bir cihaz 
bağlanırsa ya trafonuz zarar görür ya da trafonun (varsa) aşırı akım 
koruma devresi devreye girer ve akım kesilir. 

Gerilim dönüşümü (Trafolar)
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Trafolar ile çokça karıştırılırlar. Trafoların çıkış gerilimleri sabit ve bağlanan 
cihaza göre akım değeri değişerek güç ayarlaması yapılmaktadır. LED 
sürücülerin ise çıkış akımları sabittir ve bağlanan LED’in gücüne göre çıkış 
gerilimi değiştirilerek güç ayarlaması yapılır. 
Sabit akım ile sürülmesi gereken LED’ler için LED sürücüleri kullanılır. 
Bunların bir diğer adları da sabit akım sürücüleridir. Unutmayın! LED 
sürücülerin çıkış akımları sabittir. Trafoların çıkış gerilimleri sabittir. 

Bir LED’in sabit voltaj (trafolar) sürücüsü ile mi yoksa sabit akım (LED sürücü) 
sürücüsü ile mi sürüleceğini nasıl biliriz? Bunun en net cevabı üreticisine 
sormaktır. Ancak kullandığınız şerit ya da PCB LED üzerinde dirençlerin bağlı 
olup olmadığına bir bakın. Eğer dirençler var ise bu LED sabit voltaj sürücüsü 
ile dirençler yok ise sabit akım sürücüsü ile sürülmektedir. 
LED şerit ya da PCB’de bulunan dirençler akımı sınırlandırmak ve LED çiplerini 
korumak için kullanılırlar. 
Sabit akım sürücülerinde çipleri aşırı akımdan korumak için dirençlere ihtiyaç 
yoktur. Adı üzerinde sabit akım LED çipine zarar vermeyecek şekilde 
seçilmiştir. 

Akım 
sınırlandıran 

dirençler

LED çip

Sabit voltaj 
işareti
24VDC

Akım sınırlandıran 
herhangi bir direnç
Bulunmamaktadır.

Sabit akım ile sürülmelidir.

LED sürücüler
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LED sürücülerin çıkış akımları sürücünün kutusu üzerinde yazılıdır. 
Kullandığınız LED’in hangi akım değeri ile sürüleceğini mutlaka kontrol edin. 
• LED’i daha düşük akımda sürersek ne olur?

LED biraz daha az ışık verir ama sorunsuz bir biçimde çalışır.
• LED’i daha yüksek bir akımda sürersek ne olur?

LED kısa bir süre normalden çok daha parlak yanar ancak kısa bir sürede 
ömrünü tamamlar ve kullanılmaz hale gelir. 

LED sürücünün etiketini anlamak
Yan tarafta etiketi görülen sürücünün 
bilgilerini birlikte okuyalım. 
• Giriş gerilimi 85-265 AC arasında 

çalışır. 
Hem Avrupa hem Amerika 
kıtasında çalışır.

• Şebeke frekansı 50/60 Hz olabilir.
Her iki şebeke frekansında da 
çalışabilmektedir. 

• Çıkış akımı 300mA sabittir
• Farklı güçteki LED’leri sürebilmek 

için akım sabit ancak voltaj 36-72V 
arasında değişebilmektedir.

Sabit akım sürücülerine bağlanan LED’ler seri bağlanırken, sabit voltaj 
sürücülerine bağlanan LED’ler ise paralel bağlanırlar.  Seri şekilde bağlanmış 
olan PCB LED’ler için aşağıdaki şemaya bakınız. LED’lerin (-) ucunu diğer 
LED’in (+) ucuna bağlayarak seri bağlantı tamamlanır, baştaki LED ve sondaki 
LED’in uçları sürücünün aynı işaretli uçlarına bağlanır. Unutmayın sabit akım 
sürücülerinde tek bir akım vardır ve devreyi bu akım dolaşır. Devreye ne 
kadar LED ekleyip çıkarsanız da akımın değeri değişmez ama her eklenen LED 
için sürücü çıkış voltajını arttırır ve yeterli gücü vermeye devam eder. Sabit 
akım sürücülerinde devrenin toplam gücünden daha güçlü sürücüler 
kullanmaya özen gösterin. Sürücüyü uzun süre tam yükte çalıştırmayın. 

LED sürücüler
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Sabit akım sürücülerinde kullanacağınız güç ve akım değerini kontrol edin. 
Üreticilerdeki en büyük hata düşük akım ile çalışan LED’lerden bir avizede çok 
miktarda kullandıklarında daha güçlü ve az sayıda sürücü kullanarak maliyet 
avantajı sağlamaya çalışmaktır. Aşağıdaki verdiğimiz değerleri iyice kontrol 
edin  ve anlayın!
Avizemizde 7W’lık ledlerden 7 adet kullanılıyor olsun. LED’lerimizin de 350mA 
ile sürüldüğünü kabul edelim. 
İhtiyacımız olan güç 7x7W=49W 
Üretici 50W’lık ve 350mA veren tek bir sürücü ile avizenin çalıştırılabileceğini 
düşünüyor. 
Çalışır mı? Evet, çalışır ancak gelin çıkış voltajını bir hesaplayalım.
P=V.I  güç formülümüzden çıkış gerilimi hesaplarsak V=P/I olacaktır. 
V=49/0.350  V=140V 
Yani sürücünün çıkış voltajı 140V olur ki insan sağlığı için ölümcül olabilir. 
Bu nedenle sabit akım sürücülerinde sadece yeterli güç sağlaması yetmez 
ayrıca sürücünün çıkış geriliminin 90V değerini aşmaması gerekmektedir. 
Üreticilerin bu konuya çok dikkat etmeleri gerekir. 

LED sürücüler
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EMI Elektromanyetik girişim
Elektromanyetik girişim, elektrik ve elektronik cihazların çalışmalarında 
azalmalara, bozulmalara veya hatalı işlemler yapmasına yol açan radyo 
frekanslarında doğal veya insan kaynaklı her türlü bozucu etki veya 
işaret olarak tanımlanabilir.

Günlük hayattan elektromanyetik girişim örnekleri vermek gerekirse; radyo 
dinlerken polis telsizlerinin araya girmesi, cep telefonlarının araç ABS fren 
sistemlerini etkilemesi, cep telefonu ile konuşurken bilgisayar ya da 
televizyonda parazit oluşması gibi örnekler listelenebilir.

Bir LED sürücünün elektromanyetik uyumlu kabul edilebilmesi için aşağıdaki 
3 koşulu da sağlaması gerekir.
1. Sürücü kendi içinde herhangi bir girişim meydana getirmemelidir.
2. Sürücü diğer cihazlarda herhangi bir elektromanyetik girişim meydana 

getirmemelidir. 
3. Sürücü diğer cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik girişime karşı 

korumalı olmalıdır. 

EMC (Elektromanyetik uyumluluk) testi
EMC testi, aydınlatma ürünümüzün elektronik emisyonlarının aynı 
ortamdaki diğer ürünlerin normal çalışmasını etkileyip etkilemeyeceğini ve 
diğer cihazlardan etkilenip etkilenmeyeceğini ölçen bir testtir.
Bu test iki aşamadan meydana gelir. 
1. Bağışıklık Testi 

Aydınlatma ürününün dışarıdan gelen elektromanyetik emisyondan nasıl 
etkilendiği ölçülür.

2. Emisyon Testi
Aydınlatma ürününün dışarı yaydığı elektromanyetik emisyonun 
(gürültünün) ölçümü yapılır.

Bu test ile daha fazla bilgi için TSE’nin ilgili  direktiflerine bakabilirsiniz. İlgili 
standart numarasını kullanmakta olduğunuz internet arama motorunda 
aratıp gerekli dokümanlara ulaşabilirsiniz. 
Standart No : TS EN 61547

Üreticiler için, aydınlatma ürünlerinde kullanılacak olan sürücülerin 
seçimlerinde EMC testlerinden olumlu sonuçlar almış olan sürücülerin tercih 
edilmesi gerekmektedir.

LED sürücüler
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Aydınlatma süresinin kontrolü
Enerji tasarrufu ve görsel konfor için aydınlatma süresinin kontrol edilmesi 
gereken durumlar söz konusu olabilmektedir. Işığın ihtiyaç olmadığı yer ve 
zamanlarda kapatılması ile hem enerji tasarrufu sağlanır hem de lambanın 
ömrü uzatılır. 

Aydınlatma gücünün kontrolü
Işığın ihtiyaçlarımıza ve görsel konfor taleplerimize göre parlaklık seviyesinin 
ayarlanabilmesi arzulanır. Daha az parlaklık ile yanan bir lamba loş ortam 
istenen yerler için uygun bir çözüm olabilmektedir. Normalden daha az 
parlaklık veren bir lamba normalden daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Bu 
şekilde hem görsel konfor hem de enerji tasarrufu sağlanır. 

Hareket sensörleri
Hareket sensörleri, çevresinde herhangi bir hareket algıladığında ışıkları 
yakan ve belli bir süre sonra kapatan elektronik devrelerdir. Genel olarak 
hareket sensörleri bir anahtardır. Işığın seviyesini ayarlamak şeklinde değil, 
ışığı açıp kapama şeklinde çalışırlar. Üzerinde tümleşik hareket sensörü olan 
armatürler olabileceği gibi, ayrıca satılan ve arzu ettiğiniz devreye 
bağlayabileceğiniz harici hareket sensörleri de bulunmaktadır. Bu ürünler 
hem kullanım konforu hem de enerji tasarrufu sağlarlar. Örnek olarak bir 
koridorda, bina girişlerinde, kapı önlerinde,merdivenlerde siz geldiğinizde 
kendiliğinden yanan lambaların olması çok büyük konfor sağlarlar. Uzun bir 
koridorda siz yürürken sizi aydınlatan ve siz geçtikten sonra tekrar kapanan 
ışıklar hem güzel bir atmosfer sağlar hem de açık unutulan lambalar 
nedeniyle gereksiz elektrik sarfiyatlarının önüne geçilmiş olur. Tuvalet gibi 
hareketsiz durulan yerlerde hareket sensörlü armatürler kullanmayın. 
Tuvalette oturan birisi sönen ışıkların tekrar yanması için Afrika danslarına 
benzer el kol hareketleri yapmak zorunda kalmasın. Hareket sensörleri ayrıca 
güvenlik amaçlı da kullanılabilir. Binanızın çevresine karanlıkta yaklaşan 
birileri, harekete duyarlı lambalar sayesinde aydınlatılır ve açığa çıkarılır. Bu 
cihazlara PIR (Passive Infra Red) sensörler de denilir. 

230V~ Hareket
Sensörü

Işık kontrolü
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Zaman saatleri 
Bu elektromekanik saatler günün belli zaman dilimlerinde bir elektrik 
devresini açıp kapayan cihazlardır. 
Günün belli saatlerinde devreye girecek ve belli saatlerde devreden çıkacak 
lambalar, örneğin sokak lambaları, bu zaman saatleri yardımı ile kumanda 
edilirler. Bazı gelişmiş modelleri içinde bulunan pil yardımı ile enerjinin 
kesilmesinde bile zamanı doğru olarak tutmaya devam edebilirler. Ancak bir 
çok model besleme devresinde enerji olduğu müddetçe saati doğru olarak 
takip edebilirler. 
Elektromekanik olmayıp tamamen elektronik olan ve programlanabilir türleri 
de mevcuttur. Bu modeller de yıl içinde farklı zamanlar olan güneş doğması 
ve batması gibi değişken durumlar için ayarlar da mevcuttur.
Zaman saatleri kullanarak evinizde olmadığınız zamanlarda da evinizdeki bazı 
ışıkları yakıp söndürebilirsiniz. Bu şekilde evde birileri varmış gibi görünür ve 
hırsızlığa karşı ilave güvenlik sağlayabilirsiniz.

Foto sensörler
Ortamdaki ışık seviyesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde bağlı olduğu 
devreye enerji veren cihazlardır. Otoyollarda bulunan aydınlatma direklerinde 
bu sensörler bulunur. Akşam hava kararınca (ışık seviyesi azalınca) direklerin 
lambaları yanar. Sabah olup gün ışıyınca direklerin elektrikleri kesilir. Fotosel 
üzerine düşen ışık miktarını ölçerek çalışırlar. Bir çok bahçe ve çim 
lambalarında bu devreler bulunur. Havanın kararması ile birlikte ışık vermeye 
başlarlar.

Zamanlayıcılar
Işığın başlatılmasından sonra belli bir süre sonra ışığı söndüren sistemlerdir. 
Push button (yaylı anahtar) yardımı ile aktif hale gelen lamba, aydınlanma 
süresinin sonunda enerjisi kesilerek kapatılır. 
Eski tip merdiven aydınlatmalarında bu sistemler kullanılıyordu.

Işık kontrolü



Dekoratif Aydınlatma El Kitabı 59

Uzaktan kumandalar
Özellikle uzakdoğuda üretilmiş 
avizelerde uzaktan kumandalar ile 
avizedeki farklı aydınlatma 
elemanlarını kumanda yardımı ile 
yerinizden kalkmadan açıp 
kapayabilirsiniz. Dim edilebilir 
türleri olsa da genellikle aç ve kapa 
özellikli olarak çalışırlar. Optik yani 
ışık ile çalışan türleri de olabilir 
ancak genellikle radyo dalgaları ile 
çalışan türleri çok daha yaygındır. 

İki tip kumanda türü mevcuttur. Bunlardan birisi alıcısı ile eşleşmiş olan 
uzaktan kumandalar. Bunlar sadece belli bir aydınlatma armatürünü 
yakmak için kullanılır. Diğer tip ise genellikle aydınlatma mağazalarında 
kullanılan ve tek bir uzaktan kumanda ile optik olarak çok sayıda alıcının 
kumanda edilebildiği kumandalardır. Elimizdeki tek bir kumandayı hangi 
alıcıya doğrultsak o alıcıyı kumanda edebiliriz. Çok sayıda aydınlatma 
ürünlerinin bulunduğu avize mağazalarında her bir avizeyi tek tek kumanda 
etmek mümkün hale gelir. Diğer sistemi kullanmış olsaydık ne kadar avize 
alıcısı varsa o kadar da uzaktan kumanda olur ki bu da çok kullanışsız 
olacaktır.

Dimmerler
Aydınlatma sistemlerinde parlaklıkları ayarlamak için kullanılan aygıtlardır. 
Çoğunlukla alternatif gerilim ile çalışan dimmer aygıtları alternatif gerilim 
dalga formunu değiştirerek aydınlatma cihazına giden elektriğin gerilimini 
azaltır ve ya çoğaltırlar. Gerilimin değerine bağlı olarak ışığın parlaklığı da 
azalır ya da çoğalır. 

Dimmer elektriği kıstığı zaman  enerji tasarrufu olur mu?
İlk çıkan dimmer cihazları (reostalar) ampule gitmesi gereken gücü kendi 
üzerinde harcayarak ampule daha az güç gitmesini sağlıyordu. 
Ampulün ışığı kısılmasına karşın güç reosta üzerinde harcandığından 
herhangi bir tasarruf meydana gelmiyordu. 
Modern dimmerler güç elektroniği devreleri ile imal edilirler ve elektrik 
dalgasının formunu değiştirerek gerilimi değiştirdiklerinden düşük ışıklarda 
enerji tasarrufu sağlarlar.

Işık kontrolü
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Dimmer

Ampul

Işık kontrolü

Genellikle TRIAC güç elektroniği devre elemanı 
kullanarak imal edilirler. Aşağıdaki şemadaki gibi 
faz devresini dimmer üzerinden geçirerek 
devreye seri bir şekilde bağlanır. 
Yeni nesil akıllı dimmer anahtarlara aşırı akım 
koruması ve kısa devre koruması gibi koruyucu 
özellikler eklenmiştir. Push on-off özellikli 
anahtarlarda ayarlanan ışık seviyesini bozmadan 
devreyi açıp kapatmak ve tekrar açtıktan sonra en 
son kalan ışık seviyesinden devam etmek 
mümkün hale gelmiştir. 

Hangi ampuller dim edilebilirler ?
• Enkadesen ve halojen ampuller dimmer anahtar ile dim edilebilirler. 
• Floresan lambalar ve enerji tasarruflu ampullerin dim edilebilir türleri 

mevcuttur. Bu lambaları dimmer anahtara bağlamadan önce lambanın 
dim edilebilir özellikte olduğunu kontrol edin. 
Kutularının üzerinde «dimmable» ya da «dim edilebilir» yazılarının 
olduğundan emin olun. 

• LED’ler dim edilebilirler ancak LED sürücüsünün dim edilebilir olduğunu 
kontrol edin. Sabit akım sürücüsü olan LED sürücülerin dim edilebilir 
türleri kolayca pazarda bulunabilir. 

Dimmer anahtarlar ne sağlarlar?
• Enerji tasarrufu
• Ortamın ambiyansını değiştirme imkanı 
• Aydınlatma elemanlarında daha uzun ömür
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Büyük yapıların ve binaların aydınlatmalarında aydınlatma 
(enerji) yönetim sistemleri kullanılır. Çok büyük bir otel düşünelim ve bu 
otelin genel mekanlarında (Lobi, lokanta, toplantı salonları, dinlenme 
salonları, balo salonları, otopark, bahçeler v.b.) kullanılan aydınlatma 
ürünlerinin sayısını bir düşünün. Onlarca aydınlatma ürününden 
bahsediyoruz. Bunların belirli zamanlarda açılıp kapanmalarını ve bazılarının 
da dim edilme ihtiyacını düşünün. 

Bir otel personelinin de bu aydınlatmanın verimli bir biçimde 
yönetilmesinden sorumlu olduğunu kabul edelim. Bütün aydınlatmalar eğer 
tek bir merkezden kumanda edilebilirse bu personelin işi çok kolay olur. 
Ancak bu durumda bütün aydınlatma ürünlerinin enerji hatlarının tek bir 
merkezden çıkıyor olması gerekir. Uzaktaki aydınlatmalar için kullanılacak 
kabloların maliyeti ve çalışma süresince kabloda meydana gelecek enerji 
kayıpları düşünülünce bu yöntemin çok da sağlıklı olmadığı ortaya çıkar. 

Personelin tüm aydınlatma ürünlerini istenilen zamanlarda 
dolaşarak açıp kapaması, dim etmesi de çok yorucu olacaktır. Personelin izin 
günlerinde ya da hasta olduğunda aydınlatma eksik olacaktır. 

Tüm bu sorunların çözümü için aydınlatma yönetim sistemleri 
geliştirilmiştir. Bu sistemlerde kullanılan sürücüler ve balastlar özel olarak 
imal edilmişlerdir. Enerji girişlerinin yanında bir de kumanda girişleri bulunur. 
Enerjisini en yakın enerji kaynağından alırken kumanda ucunu ise kumanda 
merkezinden gelen bir hattan alırlar. Her cihaz için ayrı bir hat çekilmesi 
gerekmez. Tek bir hat üzerine çok sayıda cihaz bağlanabilir. Kumanda hattı 
sürücü ve balastın kumanda uçlarına bağlanır. Böylece tek bir hat üzerinde 
tüm cihazlara ulaşılır ve tüm bu cihazların yönetilmesinde kullanılır. Bu 
sistem çok kolay bir kablolama imkanı sunar. Bir cihazın açılması ya da 
kapanması emri verildiğinde cihaza ait numara dijital bir sinyal olarak bu hat 
üzerinde iletilir. Bu sinyal her bir cihaza ulaşır. Gelen sinyalin kendisine mi 
geldiğini kontrol eder, değilse sinyali göz ardı eder. Eğer sinyal kendisine ait 
ise bu durumda sinyaldeki emri (aç, kapa, dim+, dim-) kabul eder ve uygular. 

Her ne kadar bu tür sürücüler ve balastlar daha pahalı olsalar 
da, belirli bir süre içinde enerji tasarrufu ve yönetim kolaylığı özellikleri ile 
kendilerini amorti ederler. 
Yönetim sistemi özel bir bilgisayar üzerinde yürütülür. Tüm aydınlatmalar 
ekran üzerinde izlenebilmektedir. Arızalı olan balast ve sürücüleri de ekranda 
görmek mümkündür. Bu bilgisayarlar adına senaryo dediğimiz minik 
programlama imkanları sunarlar. Bu bilgisayara internet üzerinde erişmek ve 
yönetim sistemini uzaktan kontrol etmek de mümkündür.

Aydınlatma yönetimi
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Örnek bir senaryo şu 
şekilde olabilir.
• Otel lobisindeki 

aydınlatmalar sabah 
06.00 itibari ile tam 
güç’e getirilsin.

• Bahçe lambalarının 
aydınlatmaları %50 
parlaklık seviyesine 
dimlensin.

• Saat 07:30’da bahçe 
lambaları kapatılsın. 

• Otel lobisinde cam 
kenarında olan tüm 
aydınlatmalar kapatılsın.

Bunun gibi çok sayıda senaryo bilgisayar üzerinde tanımlanır ve zamanı 
geldiğinde her bir senaryodaki davranış bilgisayar tarafından yürütülür. 
Bu sistemlerin en popüler olanları tridonic firması tarafından geliştirilmiş 
olan DALI (Digital Addressable Lighting Interface) dir. Küçük sistemler için 
DALI kullanılırken, aydınlatma sayısı binler ile ifade ediliyorsa bu durumda 
KNX sistemler kullanılır. Detaylı bilgi için Tridonic web sitesine bakmak 
isteyebilirsiniz.

Aydınlatma yönetimi
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A. Rozans (Tavan Elektrik bağlantılarını gizlemek için kullanılır )

B. Rozans Halkası
C. Tij
D. Askı
E. Zincir
F. Kristal Merkez Üst Tabak
G. Kristal Baba
H. Fıskiye
I. Oktagon
J. Dekoratif kristal 
K. Avize Kolu
L. Kristal Kol Tabağı
M. Avize Göbeği
N. Göbek kapağı
O. Halka/Papyon
P. Alt meme
Q. Kristal Top
R. Göbek Pulu
S. Makara
T. Duy / Duy Kılıfı
U. Şapka / Cam

A

B

C

D

E

F

G

G

H

I

J

K

L

M

N
P

O

Q

R

S

T

U

J

Avize parçaları
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Kristal camın normal camdan farkı ona kurşun 
oksit eklenerek yapılmış olmasıdır. Bu nedenle 
de kristal bardak normal cam bardaktan daha 
ağırdır. Kurşun oksit eklenmesiyle camın ışık 
emme ve geçirme özelliklerinde de şaşırtıcı 
değişiklikler olur. Kurşun oksit camın parlamasını 
ve düz cama nazaran ışığı daha iyi yansıtmasını, 
içinden geçen ışınların kırılarak gerçek 
kristallerde olduğu gibi gökkuşağı renkleri 
oluşturmalarını sağlar. Bu özellik en çok kristal 
avizelerde kendini belli eder. Bütün bunların 
yanında cama ilave edilen kurşun miktarı ona 
çok özel bir işlenme kolaylığı sağlar. Kristalin 
cama nazaran çok daha pahalı olmasının esas 
nedeni kesme ve parlatmayla ilgili tasarım ve 
işçilik giderleridir. Kristal de piyasada olan 
herhangi bir cam gibi kırılgandır ancak normal 
cama oranla darbeye daha dayanıklıdır. 
Yüksek kaliteli bir kristal cama tırnakla 
vurulduğunda bir çınlama sesi duyulur.
Camın kristal olarak değerlendirilme 
kriterleri ülkelere göre değişir. 
Avrupa Birliği kurallarına göre içinde 
yüzde 4’ten az kurşun olan cam, “cam”dır, 
yani cama kristal denilebilmesi için en az 
yüzde 4 kurşun içermesi gerekir. 
Kurşun oranı yüzde 30’dan fazla olanı da “yüksek 
kurşunlu kristal” diye adlandırılır. 

Kristaller
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Oktagon (Octagon)
8 köşesi olduğu için bu ismi almıştır. Çap (mm) değerine 
göre isim alır. En popüler olan  ölçüsü 14’lük oktagondur. 
12-14-16-18-20-22 çokça bulunan ölçülerdir.

Kristal Top (Ball)
Çap (mm) bilgisine göre isimlendirilir.
Örnek : 40’lık top 40mm çapındadır.
Popüler boylar 20-30-40-50

Kare Plaket (Square Stone)
Kare şeklindedir. Kenar ölçüsüne (mm) göre isimlendirilir. 
Popüler ölçüler : 18-20-22-24-26

Düz Tabut Kristal (Stone)
Şekli tabuta benzediği için bu ismi almıştır. Yükseklik 
ölçüsüne (cm) göre isimlendirilir. Popüler ölçüler 
5.6 – 10 -15 

Zarf Kristal (Coffin Stone)
Yükseklik ölçüsüne (cm) göre isimlendirilir. Popüler ölçüler 
5.6 – 10 -15 

Referans Kristal (X-Prism)
Yükseklik ölçüsüne (cm) göre isimlendirilir. Popüler ölçüler 
5.6 – 10 -15 

Kristaller
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Pizza (Drop Prizm)
Farklı boylarda bulunurlar. 

Kalem (Bamya) Kristal
(Ice Drop)
Farklı desen ve boylarda bulunurlar. 

Badem (Almond Crystal)
Farklı desen ve boylarda bulunurlar. 

Boncuk Kristal (Pearl)
İç kısmı deliktir. 
İp ya da tele takılarak kullanılır. Popüler boylar 8mm, 
10mm ve 12mm’dir.

Yaprak Kristal
(Pendeleque)
Farklı desen ve boylarda bulunurlar.

İğne, Papyon, Halka
Kristalleri birbirine ya da avizeye
tutturmak, eklemek için kullanılan  pirinç malzemeden 
üretilmiş  minik parçalardır. 

Kristaller
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Rozanslar avizenin tavan elektrik 
bağlantısında kabloların görülmesi 
engeller ve görüntü kirliliğini 
ortadan kaldırır. Tavanda bulunan 
kancaya takılacak olan askı rozans
içinde bulunur ve rozans yardımı 
ile gizlenir.

Askılar avizenin taşıyıcı sisteminin 
temel parçalarından birisidir. Bir 
tarafı zincire bağlanırken dişli olan 
kısım ile bir tij ya da nipele 
bağlanır. Ağır avizelerde demir ya 
da pirinç malzemeden üretilmiş 
askılar kullanılır. Dekoratif döküm 
askılar ise pirinç ve zamak
malzemelerden üretilirler.

Zincirler avizenin ana taşıyıcı 
unsurudur. Çok ağır avizelerde 
kaynaklı zincirler kullanılmalıdır. 
Pirinç ya da demirden imal 
edilirler. Dekoratif amaçlı olup yük 
taşımayan zincirler ise 
alüminyumdan imal 
edilebilmektedir. 
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Avize kolları avizenin merkezinden dışa 
doğru çıkan ve uçlarında ışık kaynaklarını 
taşıyan elemanlardır. Bir borunun 
dekoratif biçimlerde  bükülmesi ile imal 
edilebilirler. Ayrıca Zamak, alüminyum ve 
pirinç malzemelerden döküm olarak da 
imal edilirler. Cam bir borunun ısıtılarak 
büküldüğü cam kollu avizelerde oldukça 
popülerdir. Kolların merkeze gelen ucu 
genellikle avize göbeğine takılırken diğer 
uçta ise tabak, duy, cam ya da kumaş 
fanuslar bulunur. Kolların altından 
dekoratif camlar ya da kristaller 
sarkıtılarak avizenin görselliği artırılır.

Avize göbeği kolların bağlantısının yapıldığı 
ve kolları taşıyan avize parçasıdır. Kolları 
taşıyacağı için kalın bir malzemeden imal 
edilmesi gerekir. Pirinç, demir ya da zamak
malzemeden imal edilebilirler. Kollardan 
gelen kablolar bu göbek içinde ana kablo 
ile birleştirilir. Kablo bağlantıları da görsel 
olarak göbek kapakları ile gizlenir.

Avizemize ışık verecek olan ampullerin 
avize üzerinde takıldıkları parçaya duy 
denir. Duylar çok farklı tiplerde olabilirler. 
En popüler olan duy tipleri E14/E27 
şeklinde isimlendirilen ve arkası vida dişli 
ampuller için olanlardır. Bunun dışında 
G4/G9/GU10/GZ10 olarak isimlendirilen Bi-
Pin (Çift bacaklı) ampul tipleri için de 
avizelerde sıkça kullanılabilir. 
Daha fazla bilgi için Işık ve ışık kaynakları 
dosyamızı www.avonni.com blog
sayfamızdan inceleyebilirsiniz. 
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Duy kılıfları metal ya da plastik 
malzemeden imal edilebilirler. 
Duyların elektrik bağlantılarını 
gizlemek, daha görsel bir görünüm 
kazandırmak gibi amaçlar için 
geliştirilmişlerdir. 
Duy üzerine serbestçe takılan ve bir 
boru şeklinde olanlara duy kılıfı 
denirken, duy içine montaj edildiği 
sıvama parçalara ise lale 
denilmektedir. 

Avizenin kollarında bulunan duyların 
altında ya da ana zincir ve avize 
babası arasında kullanılan ve 
tamamen görsel amaçlı kullanılan 
parçalardır. Demir, pirinç, porselen, 
cam ve ahşap malzemelerden imal 
edilebilirler. Bazılarının kenar 
delikleri olabilir ve bu deliklerden 
dekoratif cam ya da kristaller 
sarkıtılır.

Avizenin orta bölümünde en alt 
kısımda bulunan kapakların avizenin 
ana tijine tutturulmasında bu 
parçalar kullanılır. İç kısmı dişlidir. 
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Tüm yüzeyine diş açılmış borulara 
nipel denir.
Avizenin bir çok noktasında 
kullanılır. Farklı iki parçayı 
görülmeden birleştirme amacıyla 
kullanılır. 

Daha çok apliklerde kullanılan 
mafsallar, kullanıcı tarafından ışığın 
yönü kolayca değiştirilebilmesi için 
kendisine bağlanan borunun açısını  
değiştirirler. Modern avizelerde 
ışığın herhangi bir noktaya 
yönlendirilmesi amacıyla 
kullanılırlar. Kullanıcılar ihtiyaca 
göre kendi yönlendirmelerini 
yapabilirler. 

İki boruyu birbirine eklemekte 
kullanılan parçalara manşon denir. 
Yarıklı manşonun her iki tarafına 
boru takılırken orta kısımda 
bulunan yarıktan kablolar bağlantı 
amacıyla dışarı çıkarılır. Genellikle 
avize göbekleri içinde bulunurlar 
ve ana elektrik kablosu ile 
kollardan gelen kabloları kolayca 
birleştirmek için kullanılırlar. 
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Kollu Avizeler Nasıl Montaj Edilir
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A

B

C

D

Parça Açıklama

A Avize kolu

B Avize göbeği

C Yarıklı Maşon

D Orta Tij

E Avize babası

F Avize şapkası

G Alt (Taşıyıcı) meme

H Rozans

J Rozans Halkası

K Avize Zinciri

E

F

G

H

K

J

Güvenlik Uyarısı

• Elektrik anahtarını ve bağlı bulunduğu 
sigortayı kapattığınızdan emin olun

• Ürün montajını sertifikalı bir elektrikçiye 
yaptırmanızı önemle tavsiye ederiz.

• Avizenin montajına başlamadan önce tüm 
parçaların eksiksiz olduğunu kontrol edin.

• Avizenizde belirtilen güç değerinden daha 
yüksek güçte ampul kullanmayın

• Montaj için ihtiyaç duyacağınız ekipmanlar 
şunlardır :

• Tornavida ve pense
• 13/14 anahtar 
• Klemens
• Merdiven

• Avizeler elektro statik boya ya da galvanik 
kaplama ile renklendirilirler. Negatif bir 
etkiye maruz kalmamak için montaj sonrası 
ellerinizi yıkayın.

Ürün içeriği
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1. Üzerinde kabloları hazır olan kolların (A) her biri için, önce somun ve rondelası 
sökülür ve avize göbeğindeki (B) kol deliklerinden geçirilerek rondela ve somun ile 
sıkıştırılır. Bunun için somun ölçülerine uygun bir anahtar kullanılmalıdır. Bu işlem 
bütün kollar için tekrar edilir. 

2. Avize babası üzerinde takılı olan Tij ve yarıklı maşon avize göbeğine (B) tutturulur. 
3. Avizenin ana kablosunun avizenin üst kısmında orta tij içinden geçirin ve yarıklı 

maşonun (N) yarık tarafından çıkarın.
4. Kollardan ve avizenin ana kablosundan gelen aynı renkteki uçları bir kablo sıkacağı 

içinde birleştirin. Kablo sıkacağı yok ise elektrik izolasyon bantları kullanın. Yalıtıma 
dikkat edin. Bakınız (P)

5. Topraklama bağlantısını (P) grafiğindeki gibi tamamlayın
6. Hazır bir biçimde gelen Zincir (K), Rozans Tiji (J) ve Rozans (H) setini avize babasının 

üst kısmındaki askıya takın ve avize ana kablosunu şu yolu izleyecek şekilde montaj 
edin. 
Avize göbeği -> Ana tij -> Baba askısı -> Zincir -> Rozans Tiji -> Rozans

7. Avize göbeğinin alt kapağını ve varsa dekoratif parçaları alt tije takın. Alt taşıyıcı 
meme ile sıkıştırın.

8. Rozans üzerinde bulunan rozans halkasını gevşetin. Rozans içi askıyı tavanda 
bulunan askıya takın.

9. Tavan elektrik bağlantısını (R) grafiğindeki gibi tamamlayın.
10. Rozansı yukarı kaldırın ve rozans halkası ile sabitleyin. 
11. Avizenizin ampullerini takın ve avizeden uzaklaşın. Sigorta ve anahtarı açın. Enerji 

vererek avizenizi  kontrol edin. Sorun varsa sorun giderme bölümüne bakabilirsiniz. 

Ürün Montajı
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Kablo sıkacağı

Yarıklı Manşon

M

N
Tavandan gelen kablolar ile 
avizenizden gelen kabloları 
bir klemens içinde birleştirin

Tavandan gelen 
Elektrik kabloları

Avizden gelen Elektrik 
kabloları

R

Kollardan ve 
avizenizin ana 
kablosundan 
gelen aynı  
renkteki kabloları 
bir kablo sıkacağı 
içinde birleştirin 

Avizenizin içinden 
çıkan topraklama 
halkasını  yarıklı 
maşon ve taşıyıcı tij
arasına sıkıştırın ve 
topraklama kablosunu 
avizenin ana çıkış 
kablosundaki sarı-yeşil 
kablo ucuna bağlayın.

Topraklama

P

Ürün Montajı
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PROBLEM OLASI SEBEPLER ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Ampul
yanmıyor

1. Çalışmayan
ampul

2. Elektrik yok
3. Hatalı kablo 

bağlantısı
4. Hatalı duvar 

anahtarı

1. Ampulü yenisi ile değiştirin.
2. Elektriğin bağlı olduğundan 

emin olun
3. Kablo bağlantılarını kontrol 

edin.
4. Duvar anahtarınızı test edin ve 

yenileyin

Sigorta atıyor Kablolar ters 
bağlanmış ya da Faz 
ucu topraklama
hattına değiyor.

Kablo bağlantılarını kontrol edin

SORUN GİDERME

1. Temizliğe başlamadan önce enerji mutlaka kesilmelidir.
2. Merdivene çıkmadan önce avizenizin altına bir çarşaf sermeyi 

unutmayın. Avizenizden dökülecek tozlar halınızı kirletmesin. 
3. Avizenizi yeni kapatmış iseniz ampullerin soğumuş olduğundan emin 

olun.
4. Kuru ve yumuşak bir bez ile temizlenmelidir.
5. Ürün kaplama ve boyasını deforme edecek kimyevi temizlik maddeleri 

kesinlikle kullanılmamalıdır.
6. Temizlik yapılırken aşındırıcı bir temizlik materyali kullanılmamalıdır.
7. Temizlik esnasında avizenizi kendi ekseni etrafında çevirmeyiniz. Taşıyıcı 

bağlantıları gevşetme ihtimali doğmaması için siz avizenizin çevresinde 
dolanarak temizleyiniz.

8. Avizenizin camlarını bulaşık makinesinde yıkamayınız.
9. Temizlik ve bakım esnasında avizenizin altında sehpa bulundurmayınız. 

Yemek masası üzeri avizeleriniz için yemek masa üzerini kalın bir örtü ile 
muhafaza ediniz. 

10.Şeffaf kristallerin Temizliği : 
• Bir kova su içerisine bir miktar sirke katın (3 ölçek suya 1 ölçek 

sirke). 
• Keten bir bezi su ve sirke karışımında hafifçe ıslatın. Bezin çok ıslak 

olmamasına dikkat edin. 
Islak bez kristalde leke bırakacaktır. 

• Kristallerin silme işlemimi avizeni üst kısmından başlayarak aşağı 
doğru tamamlayın.

Ürün Bakımı



Işık Miktarı Seçimi

 Banyo

 Giriş

 Kiler

 Koridor

 Mutfak

 Oturma odası

 Salon

 Yatak odası
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Kaç tane ampule ihtiyacımız 
var?
İşe aydınlatılacak odanın 
alanını hesaplayarak 
başlıyoruz. Grafikte gibi 
odamızın en ve boy 
değerlerini ölçüyoruz. 
Kullanacağımız ölçü birimi 
metre (m) olacaktır. 

Mekanın kullanım amacına 
göre Mekan-Lux tablosundan 
mekanın m2 başına ne kadar 
lux aydınlatma ihtiyacı 
olduğunu seçiyoruz. Tablodan 
okuduğumuz Lux değeri ile 
odamızın alan değerini 
çarpıyoruz. Çıkan sonuç 
ihtiyacımız olan lümen 
değerini verecektir. 

Alan(m2) = En(m) x Boy (m)

Lux =
Lumen

m2

Lux * m2Lumen =

Farklı mekanların ışık ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Mutfakta ihtiyacımız 
olan ışık seviyesi ile yatak odasında ihtiyacımız olan ışık seviyesi aynı değildir. 
Bu nedenle bir mekanda kullanılacak olan aydınlatmaların sayısı bir çok 
nedene bağlı olabilmektedir. Bunlar mekanın büyüklüğü, kullanım amacı, 
duvar renkleri, tavan yüksekliği, ampulün önündeki difüzör, kullanıcının ışık 
konforu seçimi, ışık kaynağının merkezde ya da köşelerde olması gibi 
sıralanabilirler. 

İhtiyacımız olan lümen değerini aşağıdaki ampul tablosundan seçeceğimiz 
ampulün lümen değerine bölüyoruz. Böylece seçtiğimiz ampulden kaç adet 
ampule ihtiyacımız olduğunu hesaplıyoruz.

Ne kadar ışığa ihtiyacımız var?
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Mekan Lux

Mutfak ( Genel ) 150-200

Mutfak ( Tezgah üstü) 250-400

Oturma Odası 100-200

Yemek Odası 100-200

Yatak Odası ( Genel ) 100-200

Yatak Odası (Makyaj ) 300-400

Banyo ( Genel ) 100-200

Banyo ( Ayna ) 300-400

Koridor 50-100

Burada verilen değerler yaklaşık değerlerdir. Ampul miktarını seçerken şu 
noktaları da göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Duvarlarınızın rengi 
koyu ise ampul sayısını +1 adet artırabilirsiniz. Daha loş ortamları seven 
birisi iseniz ampul sayısını -1 adet azaltabilirsiniz. Ampulü kullanacağınız 
aydınlatma elemanında Cam, kumaş, plexiglass gibi bir difüzor
kullanıyorsanız ampul sayısını +1 adet artırın.

Örnek olarak aydınlatmak istediğimiz bir yatak olsun ve ölçüleri 4.5 m 
uzunluk ve 3.5 m genişliğinde olsun. A=4.5 x 3.5 
Odamızın alanı A=15.75 m2 olacaktır.
Yatak odasının m2 başına aydınlatma ihtiyacı 100-200 lux arasında 
belirlenebilmektedir. Biz de bu değer tam orta değer olan 150 lux olarak 
kabul edelim.
Bu durumda odamızın ihtiyacı olan toplam lümen miktarı 
Lm=15.75 x 150 
Lm= 2360 lümen olacaktır.

Odamızı aydınlatmak için ampul tablosundan 14W lık enerji kullanan ve 800 
lm ışık veren enerji tasarruflu bir ampulü seçelim. Bu durumda kullanılacak 
olan ampul miktarı 
=2360 / 800 
= 2,95 yani 3 adet ampul kullanmamız gerekir. 

Peki eski tip bir enkandesen ampul kullanmak istersek ampulün şebekeden 
40W enerji çektiğini ve 450 lm ışık verdiğini tablodan okuyabiliriz. 
Bu durumda kullanılacak ampul sayısı 
=2360 / 450 
= 5,24 yani 6 adet ampul kullanılabilir. 

Ne kadar ışığa ihtiyacımız var?
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Unutmayın bir ampulün verdiği lm değeri ampulün kutu etiketinde yer 
almaktadır. 
Aydınlatılacak odanın lümen ihtiyacı belirlendikten sonra ampul kutu 
etiketindeki lümen değerine bölerek ihtiyacınız olan ampul miktarını 
bulabilirsiniz. 

Işık ihtiyacınızı hesaplarken sadece avizenizin ışığını hesap etmeyin. Odanızda 
kullandığınız diğer aydınlatmalar da bu hesaba dahil edilmelidir. Odanızın 
tavanında kullandığınız gizli led ışıkları, köşe aydınlatmaları ya da varsa spot 
aydınlatmalar da hesaplama esnasında dikkate alınmalıdır. 

Işık seçimlerinde aydınlatmanızın direkt ya da endirekt aydınlatma olması ışık 
kaynağı sayısını etkileyecektir. 
Kullandığınız aydınlatma ürünü direkt ya da endirekt aydınlatma yapmasına 
göre ampul ihtiyacınızı değiştirebilmektedir. 

Direkt aydınlatma :
Lamba ışığının belli bir alana yönlendirilmesi ve aydınlatılacak bölge ile ışık 
kaynağı arasında herhangi bir malzeme olmaz. Direkt aydınlatmalarda keskin 
hatlar ve gölgeler bulunur. Işık kaynağı göze direkt gelmesi göz açısından 
yorucu olabilir. Resim aydınlatmaları ya da çalışma masası lambaları bunlar 
için uygun örneklerdir. 

Endirekt aydınlatma :
Işık kaynağı aydınlatılacak bölgeye değil duvar ya da tavana doğru 
yönlendirilir. Tavan ya da duvardan yansıyan ışık süzülerek istenilen bölge 
aydınlatılır. Enerji verimliliği açısından uygun olmayan bu yöntem ışığın çok 
yumuşak olması nedeniyle tercih edilmektedir. Keskin gölgeler oluşmaz. Bu 
yöntemde duvar ve tavanın ışığı iyi yansıtması için açık renklerde 
boyanmalıdır.

Aydınlatmada Enerji tasarrufu 

Aydınlatmada enerji tasarrufu, aydınlatmanın kalitesini düşürmeden ve iyi bir 
aydınlatmanın gereksinimlerinin yerine getirilerek yapılmalıdır. Aylık olarak 
ödenen elektrik bedellerinin azaltılabilmesi için aydınlatmada enerji tasarrufu 
yapmak önemlidir. Ülkemiz enerji yatırımlarına her yıl çok büyük miktarlarda 
para harcamaktadır. Enerji tasarrufu sadece bizim aylık faturalamızı azaltmaz 
ayrıca ülkemizin ihtiyaç duyacağı enerji miktarını da azaltmaktadır. 
Aydınlatmada enerji tasarrufu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayabiliriz. 

Ne kadar ışığa ihtiyacımız var?
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Enerji verimli ampuller kullanmak 
Teknolojinin sunduğu yeni nesil ışık kaynakları kullanılarak enerji tasarrufu 
yapmak mümkündür. 
Bunun için LED, CFL , Floresan aydınlatmalar kullanmak aynı ışık seviyesi için 
daha az enerji tüketmemize yardımcı olmaktadır. 

Enerji sınıfına uygun aydınlatma
Aydınlatma ürünlerinin üzerinde enerji verimliliğini gösteren bir etiket 
bulunur. Bu verimlilik sıralamasında A çok iyi ve G çok kötü bir enerji 
verimliliğini gösterir. Ürünler A ile  G arasında bir değer ile etiketlenirler. A 
etiketine sahip bir aydınlatma ürünü almanız daha az enerji harcamanıza 
yardımcı olur. 

İhtiyacınız kadar aydınlık
İhtiyacınız kadar aydınlatma kullanın. Avize seçimlerinde odanızın 
büyüklüğüne ve konfor ihtiyacınıza göre ampul sayısını önceki sayfalarda 
anlatıldığı gibi doğru seçin. Odanızdan ayrılırken ışıkları kapatın. Tek bir yerde 
oturuyorsanız tüm evi aydınlatmanıza gerek yok.

Duvar ve tavan renkleri
Açık renklerde boyanmış bir odanın aydınlatılması koyu renkte boyanmış 
olanlara göre daha az ışık kaynağı ile sağlanabilmektedir. 

Dimmer kullanımı
İhtiyacınıza göre ışık seviyesini ayarlamak hem görsel konfor sağlar hem de 
enerji tasarrufu sunar. 

Ampullerin temizliği
Tozlanmış bir ampulün yaydığı ışık üzerindeki toz nedeniyle ciddi oranlarda 
azalabilmektedir. Aydınlatmada enerji tasarrufunun en kolay metotlarından 
birisi ampulleri temizlemektir. 

Sensörlü lambalar
Hol ve merdivenler gibi çok sıkça kullanılan mekanlarda harekete duyarlı 
armatürlerin kullanılması 
Enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu armatürler ile birilerinin ışıkları açık 
unutması gibi bir durum ortadan kalkar.  Sizi hareket ederken gören bu 
lambalar ışık vermeye başlar ve belirli bir süre ışık verip daha sonra ışığı 
keserler. 

Gün ışığından yararlanmak
Pencereden gelen güneş ışıklarından en verimli bir biçimde yararlanmak için 
eşyalarınızı ve perdelerinizi doğru konumlandırın.  

Aydınlatmada Enerji tasarrufu



Avizelerde Güvenlik
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Avizelerde güvenlik 3 aşamadan oluşmaktadır.
1. Üretici tarafından sağlanması gereken güvenlik 
2. Satıcı (avize mağazası) tarafından sağlanması gereken güvenlik
3. Kullanıcı tarafından sağlanması gereken güvenlik

Üretici tarafından sağlanması gereken elektriksel güvenlik
Avizenin üretiminde kullanılan malzeme ve süreçler ürün güvenliğini 
sağlayacak şekilde olmalıdır. Avize güvenliği en çok elektriksel güvenlik 
konularında ön plana çıkar. Ürünlerin elektriksel olarak güvenli olması için 
aşağıda maddeler halinde yazılan tüm konu başlıkları tamamlanmalıdır.

• Duy bağlantıları
• Avizede kullanılan duyların CE standartlarına göre üretilmiş 

olmalıdır. Duy üzerinde CE işareti olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Duyların kablo bağlantılarında faz yani kahverengi kablo duyun alt 

kontağına bağlanmalıdır.
• Mavi renkli kablo duyun yan kontağına bağlanmalıdır.
• Kabloların duy kontaklarından çıkmaması için kablo uçlarının lehim 

için batırılmış olması tavsiye edilir.
• Kablolar

• Avizede kullanılan kablolar şu 3 renge sahip olmalıdır. Kahverengi, 
mavi ve sarı-yeşil

• Kahverengi renkli kablo faz taşıdığı için duyun alt kontağına 
bağlanmalıdır. 

• Avizelerin kol kısımlarındaki kablo kalınlığı en az 0.50mm
2

olmalıdır. 
• Avizelerin çıkış kabloları en az 0.75mm

2
olmalı ve avize kol sayısı 

arttıkça bu kablonun kalınlığı da aynı oranda arttırılmalıdır.
• Kullanılacak kablonun plastik kısmının et kalınlığı (cidarı) en az 

0.60mm olmalıdır.
• Kabloların içinden geçtiği metal boruların uçlarında, boruların ağız 

kısımlarının keskin olma ve kabloya zarar verme ihtimaline karşı 
kablo koruyucu plastik parçaları kullanılmalıdır. Kabloların dışında 
harici bir koruma kılıfı bu koruma kesinlikle kullanılmalıdır.

• Kabloların birleştirilmesinde izole bant yerine kablo sıkacakları 
kullanılmalıdır. 

• Avizenin çıkış kabloları ile tavandan gelen kabloların 
birleştirilmesinde uygun ve korumalı bir klemens kullanılmalıdır.

• Topraklama hattı gerekmeyen ürünlerde kesinlikle sarı-yeşil kablo 
renkleri kullanılmamalıdır. 

• DC çıkışı olan trafo ya da LED sürücülerde kırmızı renk (+) pozitif ucu 
siyah uç ise (-) negatif ucu tanımlar.

Avizelerde güvenlik
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Kablo sıkacağı

Nötr (Mavi)
Faz (Kahve rengi)

Ampul söküp takarken
elektrik çarpmasına karşı 

nötr uç duyun yan kontağına
bağlanır.

Avize kablosu

• Topraklama
Topraklama elektrik ile çalışan cihazların olası bir elektrik 
kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati bir önlemdir. Kaçak 
elektriğin bir iletkenle toprağa aktarılmasını sağlayan bir 
güvenlik sistemidir. İnsan hayatını riske atmamak için elektrik 
kaçağı riskine karşı topraklama kesinlikle yapılmalıdır. Böylece 
cihazda oluşabilecek fazla elektrik yükü direnci çok az olan 
toprak hattı üzerinden toprağa verilecek ve cihaza dokunan 
kişilerin hayati tehlikesi ortadan kalkmış olacaktır. Topraklama 
kanuni bir zorunluluktur, hayati tehlike olduğu için bir 
seçenek değil yükümlülüktür.

Topraklama 
sembolü

• Topraklamada sarı-yeşil kablo kullanılmalıdır. Unutmayın avizeyi 
satın alan bir müşteri, avize  içindeki kablo bağlantılarını göremez 
ve standartlara bağlı kalarak kablo rengine göre tavan bağlantısını 
yapar. Sarı-yeşil topraklamanın rengidir. 

• Topraklama kablosu avizenin gövdesine topraklama aparatı ile 
bağlanmalıdır.

• Krom kaplamalı ürünlerde rozans içinde topraklama yapılsa da, 
özellikle boyalı ve vernikli ürünlerde kesinlikle avize göbeğinde 
topraklama aparatı ile yapılmalıdır.

• Bilgilendirme
• Avize rozansı içinde ürüne ait teknik verilerin olduğu bir etiket 

bulunmalıdır. 
El ile sökülemeyecek şekilde yapıştırılmalı ve uygun bir etiket 
materyali kullanılmalıdır.

• Avizelerde kullanılan duy kılıfları ya da cam altına gelen 
bölümlerde ampulle alakalı bilgiler olmalıdır. Kullanıcı hangi 
özelliklerde ampul alacağını bilmelidir. 

• Isı kontrolü
• Avizede ışık kaynaklarının oluşturduğu ısının uygun şekilde tahliye 

edilmesi gerekir.
Üretici ısı tahliyesi için gerekli hava deliklerini açmış olmalıdır.

• Özellikle smd ve cob ledlerin bir soğutucu (özel kesimli alüminyum 
blok) üzerine montaj edilmesi ürün ömrünü pozitif yönde etkiler. 

Avizelerde güvenlik
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• LED sürücülerde koruma
• Kullanılacak olan LED sürücülerin akım değerleri sabittir ancak çıkış 

voltaj değerleri değişkendir. Bir LED sürücüsünün çıkış gerilimi 80V 
değerini aşmamalıdır. Kullanıcılar genel olarak LED sürücü ve 
trafoların çıkış taraflarının güvenli olduğunu kabul ederler. 
Üreticiler de bu kabule uyarak LED sürücü ve trafoların çıkış 
gerilimlerinin insan sağlığını tehdit etmeyecek boyutta olmasına 
özen göstermelidirler. Güç, gerilim ile akımın çarpımına (𝑃 = 𝑈. 𝐼)
eşit olduğunu göre çıkış gerilimi 𝑈 =

𝑃

𝐼
formülü ile hesaplanır. 

(P=Watt, U=Volt, I=Amper)

Led sürücünün güç değerini vermiş olduğu akım değerine bölerek 
çıkış gerilimi hesap edilir. 

Örnek olarak 24W gücünde ve çıkış akımı 0.3A olan bir LED 
sürücünün çıkış gerilimi

𝑈 =
24

0.3
=80V olarak hesaplanır. Sorunsuzca kullanılabilir. 

Diğer bir örnekte 50W gücünde ve çıkış akımı yine 0.3A olsun.

𝑈 =
50

0.3
=166V çıkış gerilimi oluşur ki insan sağlığını tehdit eder. 

Çıkış gerilimi 80V’dan daha yüksek güç değerleri için daha yüksek 
çıkış akımı olan sürücüler kullanılır. Bu şekilde sürücülerin çıkış 
gerilimleri uygun seviyelerde tutulur. 
Aynı örnek 300mA yerine 1400mA çıkış akımı veren bir sürücü 
kullanılırsa 

𝑈 =
50

1.4
=35V olacaktır. Herhangi bir tehdit içermeyen bir gerilim 

değeridir ve sorunsuzca kullanılabilir.

Avizelerde güvenlik
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Satıcı tarafından sağlanması gereken güvenlik aşamaları
Avizeler üreticiden mağazalara genellikle montaj edilmemiş şekilde 
gönderilmektedir. Bu yöntem nakliye ve depolama maliyetlerinde tasarruf 
sağlar. Avizelerin parçalarını birleştirme ve montajı tamamlama görevi avize 
satan mağazalarındır. Bazı satıcılar da ürünlerini demonte şekilde 
satmaktadırlar ve bu durumda montaj müşterinin kendisi tarafından 
yapılmaktadır. 
Güvenliğin sağlanması için montajı yapacak olan kişi aşağıdaki güvenlik 
kurallarına dikkat etmelidir. 
• Kabloların birleştirilmesi

• Avizelerin kollarından gelen kablolar ve avize çıkış kabloları 
birleştirirken aynı renkler bir araya getirilmelidir. 
Kahverengi=kahverengi, mavi=mavi ve sarı-yeşil=sarı-yeşil şeklinde 
birleştirilmelidir. 

• Kablolar birleştirilirken kablo sıkacakları kullanılmalıdır ve izole 
bantlar tercih edilmemelidir. 

• 4 ampullü bir avizenin 2+2 şeklinde ışık verebilmesi için kullanılan 
çift bağlantı sistemi kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu bağlantıda 2 kol 
Faz-Notr ve diğer 2 kol ise Faz-Topraklama şeklinde bağlanmakta ve 
çiftli anahtardan gelen 1 faz 2 nötr uç avize çıkış kablosuna 
bağlanmaktadır. 
Ürün topraklama hattını by-pass eden bu yöntem ürünü tamamen 
güvensiz bir hale getirmektedir. Bu şekilde bağlantı ile üretici 
tarafından sağlanan güvenlik kriterleri satıcılar tarafından yok 
edilmektedir. Bu bağlantı şekli kesinlikle yapılmamalıdır.

• Kabloların kalınlıkları kontrol edilmeli ve aşırı ince kablolar 
kullanılmış ise ürünü iade edilmelidir.

• Avizenin duyları üzerinde bulunan güç bilgisinin üzerinde gücü olan 
ampuller kullanılmamalıdır.

• Bilgilendirme
• Avizelerin kutuları içinden çıkan kullanım kılavuzları montaj 

esnasında atılmamalıdır. Bu kılavuzlar ürün ile birlikte müşteriye 
teslim edilmelidirler. 

• Ürünün mağazada teslim edilmesi durumunda ürün topraklama 
bilgisi müşteriye tam ve doğru bir şekilde izah edilmelidir. 

• Kullanılacak olan ampul bilgileri müşteriye açık şekilde izah 
edilmelidir. Ampullerin yenilenmesi esnasında doğru ampulün 
hangisi olduğu müşteriye açıklanmalıdır.

• Test
• Ürün kurulumu tamamlandıktan sonra ampuller ile test edilmelidir. 

Tüm ampuller yanar şekilde görülmelidir. Yanmayan bir ampul 
varsa duy kontakları çok bastırılmış olabilir. Duy kontakları kontrol 
edilerek müşteriye testi tamamlanmış bir şekilde teslim edilmelidir. 

Avizelerde güvenlik
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Kullanıcı tarafından sağlanması gereken güvenlik aşamaları
Satın aldığı avizeyi kendisi montaj etmek isteyen kullanıcıların dikkat etmeleri 
gereken güvenlik kuralları aşağıda tanımlanmıştır. Avizenizin ehliyetli bir 
elektrikçi tarafından ya da satın aldığınız mağazanın montaj ekibi tarafından 
yapılması şiddetle tavsiye edilir. 
• Elektrik anahtarını ve bağlı bulunduğu sigortayı kapatın. 

Sigorta üzerine bir not etiket yapıştırarak başka kişileri yapmakta 
olduğunuz montaj işlemi konusunda bilgilendirin. Siz çalışırken birileri 
sigortayı açmasın. 

• Avizenizi bağlayacağınız tavandan gelen kablolarda elektrik olmadığını bir 
kontrol kalemi yardımı ile tekrar kontrol edin. Yanlış bir sigortayı kapatmış 
olma ihtimalini eleyin. 

• Avize üzerinde bulunan şapkaları montaj öncesinde çıkarın.
• Avize boyuna uygun şekilde kablo ve zincir boyunu avize henüz yerde iken 

ayarlayın. 
• Avizenizi tavanda bulunan kancaya doğru bir şekilde asın. 

Bunu yaparken avizenizi daha rahat kavramak ve kaldırmak için kristaller 
ve camlarının henüz takılmamış olması kolaylık sağlar. Avizenizi henüz 
tavana kaldırmadan önce rozans altında bulunan vidayı gevşeterek rozansı
serbest hale getirin.
Tavanda askı kancası henüz takılmamış ise konusunda ehliyetli bir 
uzmandan yardım alın.

Tavandan gelen  
kablolar ile avizenizden 
gelen kabloları bir 
klemens içinde 
birleştirin

Tavandan gelen 
Elektrik kabloları

Avizden gelen 
Elektrik kabloları

• Avizenizin bağlantı kablolarını 
tavandan gelen kablolar ile bir 
klemens içinde birleştirin. 
İlk olarak avizenizin topraklama 
kablosu ile tavandan gelen 
topraklama kablosunu klemensin
orta ucunda birleştirin. Klemensin
diğer yanlarında faz-faz ve nötr-nötr 
bağlantılarını yapın. Bunu yapmanın 
en kolay yolu aynı renkleri birbirine 
bağlamaktır. Ancak avizenizin kablo 
renkleri ile tavandan gelen kablo 
renkleri birbirinin aynısı değilse

Kahverengi
Siyah
Gri

Faz Renkleri

Mavi
Açık mavi

Nötr Renkleri

Sarı-Yeşil

Toprak Rengi

aşağıdaki kablo renkleri birbirine uyumlu olarak kullanılabilmektedir. 
Tavandan gelen kablo siyah ya da gri ise bu durumda avizeden gelen kahve 
rengi kablo ile 
birleştirilebilir.

Avizelerde güvenlik
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• Elektrik bağlantılarını tamamladıktan sonra rozansı kaldırın ve rozans 
vidasını sıkarak tavan bağlantısını tamamlayın.

• Avizenizin elektrik testini tamamlamak için ampulleri takın ve kapattığınız 
sigorta ve anahtarı açın. Ampuller yanıyor ve herhangi bir sorun yoksa 
elektrik anahtarını tekrar kapatın ve avizenizin üzerine takılacak kristal, 
şapka, cam gibi dekoratif parçaları takarak kurulumu tamamlayın.

• Ampuller yanmıyor ise yanlış giden bir şeyler var demektir. Kontrol etmek 
için tekrar sigorta ve anahtarı  kapatın ve kablo bağlantılarını tekrar 
kontrol edin. Kablo renkleri uygun bir şekilde bağlanmış ise aldığınız 
avizede bir sorun olabilir ya da evinizin kabloları uygun renkte çekilmemiş 
demektir. Bu durumda ehliyetli bir elektrikçi çağırmanız tavsiye edilir. 
Elektrikçilerin kullandıkları multi-metre ile gerekli kontroller yapılır ve 
gerekli düzeltmeler elektrikçiniz tarafından yapılır. 

• Askı sistemleri güvenliği
• Özellikle büyük ve ağır avizelerde, taşıyıcı sistemlerin ürünün kendi 

ağırlığının 3.5 katı kadar bir ağırlığı çok nemli bir ortamda bile 
taşıyacak şekilde üretilmelidir. 

• Avize çok ağır ise kesinlikle ucu açık baklalı zincirler yerine kaynaklı 
zincirler kullanılmalıdır. 

• Özellikle camiler gibi geniş mekanlarda kullanılan büyük avizelerin 
asılmasında zincir ve askı sistemleri avize ağırlığına uygun olarak 
tasarlanmalıdır. Yapılan hatalardan birisi bu mekanlara yeni alınan 
avizelerin kubbeden sarkan eski avizenin zincirine takılmasıdır. Yeni 
avize eski avizeden daha ağır ise eski zincir yeni avizeyi 
taşımayabilir.

• Askı ve kancaların demir ya da pirinç malzemeden imal edilmiş 
olması gerekmektedir.

• Evlerde avizelerin montajında, avizeyi taşıyacak olan askı ve 
kancaların tavan betonuna ya da varsa tavandaki metal karkasa 
konusunda uzman birisi tarafından montaj edilmesi gerekir.  

• Kablolama
• Yüksek ısı dayanımı ve alev geciktirme özelliklerinden dolayı 

kablolarda silikon izolasyon kullanılmalıdır. Silikonun yüksek ısı 
iletkenliği, kablonun sürekli çalışma sıcaklığının düşük düzeyde 
kalmasını sağlar. Yüksek akıma maruz kalan kabloların dayanıklı 
olması gerekir. Dayanıklı olmayan kablolar yangınlara neden 
olabilmektedir.

• Yangın sırasında meydana gelen zehirlenmelerin ve ölümlerin 
nedenleri arasında, yanma esnasında ortaya çıkan zehirli gazlar da 
bulunmaktadır. Bu nedenle, aydınlatma aygıtlarının görünen ya da 
görünmeyen bölümlerinde kullanılan, polimer esaslı malzemeler, 
yandığında zehirli gazlar çıkarmayan (halogen-free) özellikte 
olmalıdır. 

Avizelerde güvenlik
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• Metal Halide Ampuller
• Metal halide ampullerin armatür içinde oluşan sıcaklığın etkisi ile 

infilak etme tehlikesi vardır. Çok küçük bir ihtimal bile olsa da olası 
kazaları önlemek için metali halide ampullerin kullanıldığı 
aydınlatma ürünlerinde ampul önünde mutlaka ısıya dayanıklı 
temperli koruma camları kullanılmalıdır.

• Cam ve kristallerde güvenlik
• Camların ve kristallerin avizelere montajında kullanılacak olan 

aparatların da taşıma kabiliyetleri önemlidir. Aşağı dönük camların 
kullanımında camlar duyun rondelası ile sıkıştırılıyorsa bu durumda 
metal duy kullanmak gerekir. Yanan ampulün ısısı nedeniyle 
rondelada deformasyonlar olabilir. Rondelanın taşıdığı camı 
bırakmaması için metal duy kullanılmalıdır. 

• Kristaller birbirine bağlanarak uzatılıyorsa en üst kristalin tüm seriyi 
taşımak zorunda kalacağı unutulmamalıdır. Kristal dizilimi çok uzun 
ise güvenliği artırmak ve kristallerin kırılıp kopmasını engellemek 
için ürün tasarımı gözden geçirilmelidir. 

• Çocuklar için güvenlik
• Çocuk bulunan evlerde özellikle çocuk odalarında kullanılan 

avizelerin cam parçalar içermemesi özellikle tavsiye edilir. Cam 
yerine plexiglass malzemeler ya da kumaş abajurlar kullanmak 
uygun olur. Çocuk tarafından avizeye atılacak bir obje nedeniyle 
kırılıp yere düşen cam parçaları çocuklar için tehlikeli olabilir. 

• Küçük çocukların bulunduğu evlerde devrilmeye müsait 
lambaderler koruma altına alınmalıdır. Çocukların tutup çekeceği 
hedef nesnelerden birisi lambaderlerdir. Çocukların üzerine 
devrilebileceği gibi taşıdığı cam parçaların kırılması ile tehlikeli hale 
gelebilirler.   

Avizelerde güvenlik



Işık ve Aydınlatma
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Elektromanyetik dalgalar
Radyo dalgaları, mikrodalgalar, ışık, mor ötesi ışınlar, kızıl ötesi ışınlar, x 
ışınları gibi terimlerin hepsi aslında elektromanyetik dalgalardır. Bu 
dalgaların hepsi bir enerji taşırlar (aktarırlar). 
Işığın kendisi de bir elektromanyetik dalgadır. 
Peki yukarıda elektromanyetik dalgaların isimleri ve özellikleri neden 
birbirinden farklı?
Bu elektromanyetik dalgaları birbirinden ayıran şey onların dalga boylarıdır. 

Dalga boyu
Dalga boyu, bir dalga 
örüntüsünün tekrarlanan 
birimleri arasındaki 
mesafedir. 
Elektromanyetik dalgaların 
tıpkı okyanus dalgaları gibi 
tepe noktaları vardır. İki tepe 
noktası arası mesafeye  de 
dalga boyu denir. Yandaki 
grafikte mavi ile gösterilen bir 
elektromanyetik dalga ve 
dalga boyu gösterilmektedir.

İnsan gözü belli dalga boylarındaki elektromanyetik dalgalara karşı duyarlıdır 
ve bu dalga boylarındaki dalgaları ışık olarak algılamaktadır. Gözümüzün 
algılayabildiği dalgalar görünür ışık olarak adlandırılır.  Uzaktan 
kumandalarda kullanılan kızıl ötesi ışınlar gibi  insan gözü tarafından 
algılanamayan çok geniş bir dalga spektrumu mevcuttur. Gözümüzün 
algılayamadığı ışıklar olduğunu aşağıdaki grafikten daha net olarak 
anlayabiliriz. 

Işık



Dekoratif Aydınlatma El Kitabı 92

Artık ışık nedir sorusuna daha kısa cevaplar verebiliriz.
• Işık bir elektromanyetik dalgadır.
• Dalga boyu 380 nm ile 760 nm arasındaki elektromanyetik dalgalar 

görünür ışıktır. 
• İnsan gözünün algılayamadığı farklı ışıklar (farklı dalga boylarında EM 

dalgalar) mevcuttur.
• EM dalgaların hızı (boşlukta) saniyede 300.000 Km olduğundan ışığın hızı 

da aynı şekilde saniyede 300.000 Km’dir. 
• Işık saydam maddelerin içinde boşluktaki hızından daha yavaş yayılır. 

Nasıl görüyoruz?
Göz tarafından algılanan ışık, retinada sinirsel sinyallere dönüştürülüp, optik 
sinir aracılığıyla beyine iletilir. Göz, üç temel birleştirici renk olan; kırmızı, 
mavi ve yeşile tepki verir ve beyin, diğer renkleri bu üç rengin farklı 
kombinasyonları olarak algılar. Renklerin algılanışı dış koşullara bağlı olarak 
değişir. Aynı renk güneş ışığında ve mum ışığında farklı algılanacaktır. Fakat, 
insanın görme duyusu ışığın kaynağına uyum sağlayarak, bizim her iki 
koşuldakinin de aynı renk olduğunu algılamamızı sağlar. 

Güneş, ateş, mum, ampul v.b. 
kendiliğinden ışık yayan maddelere ışık 
kaynakları diyoruz. 
Işık kaynaklarının yaydığı ışık gözümüze 
ulaştığında görme olayı başlar. Işık 
kaynağı olmayan maddeler de ışığı 
yansıtarak bize görünür hale gelirler. 
Yansıtılacak bir ışık yok ise bu durumda o 
maddeyi göremeyiz. 

Işık
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Güneş ışığı ne renktir?
Görünür ışığın 380nm ile 
760nm arasında dalga boylarına 
sahip  bir EM dalga olduğunu 
artık biliyoruz.
Yandaki tabloda ışığın dalga 
boyu 380nm iken mor bir ışık 
verdiğini 550nm de yeşil ve 
700nm de ise kırmızı rengi 
verdiğini görebiliriz. Mor 
ışıkların altında kalan kısımlar 
UV ultraviyole yani mor-ötesi 
ışınlar diye tanımlanır. Kırmızı 
rengi üstünde kalan ışıklar ise 
InfraRED yani kızıl-ötesi ışınlar 
diye tanımlanır.  Bir çok uzaktan 
kumanda sinyalleri bu 
bölgedeki ışıklar ile çalışır. 
Buradan gördüğümüz gibi ışık 
içinde Kırmız, yeşil ve mavi 
renkler içerir. Televizyon gibi 
cihazlarda renk 
ayarlamalarından RGB diye bir 
kavram görürüz. Bu tam olarak 
bu ışık sistemini tarif eder. R 
(Red-Kırmızı), G (Green-Yeşil), B 
(Blue-Mavi ).
İnsan gözü de bu 3 rengi 
karışımından tüm renkleri 
algılayacak şekilde yaratılmıştır. 

Işık
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Yandaki resimde gelen ışık demetinde aslında tüm renkler (RGB) mevcut 
fakat t-shirt kendisine gelen tüm renkleri emerken (yansıtmazken) sadece 
kırmızı rengi yansıtıyor ve böylece biz t-shirt’ü kırmızı olarak görüyoruz. Aynı 
şekilde şort da tüm renkleri emerken sadece mavi rengi yansıtıyor. Böylece 
şortu mavi olarak görüyoruz.

Güneşten gelen ışıkta tüm renkler mevcut ama elma sadece kırmızı rengi 
yansıttığından biz elmayı kırmızı olarak görüyoruz.

Bir madde kendisine gelen tüm renkleri yansıtıyorsa bize beyaz gözükür. Tüm 
renkleri emiyor ve hiç ışık yansıtmıyorsa bu durumda maddeyi siyah olarak 
görürüz.
Diğer renklerin oluşumları da bu 3 ana rengin belirli bir oranda 
karışmasından meydana gelir. 
Renklerin karışımları ile ilgili daha fazla bilgi için bilgisayarınızdaki herhangi 
bir çizim programının renkler bölümüne bakın. RGB renklerine değerler 
vererek hangi renklerin oluştuğunu izleyin.

Renkler nasıl oluşur
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Yansıma
Işık kaynağından çıkan ışınların parlak bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri 
dönmesine yansıma denir. Yansıma olayında ışığın hızı, enerjisi, frekansı, 
rengi değişmez. Sadece hareket yönü değişir.
Aynalar, krom kaplanmış yüzeyler ve parlak paslanmaz saclar ışığı çok iyi bir 
biçimde yansıtırlar. Herhangi bir emilme olmadığından ve gelen ışık tamamen 
geri verildiğinden bir renk görülemez. Yansıtıcı yüzeyler bir renk 
oluşturmazlar ve çevrelerindeki tüm ışıkları yansıttıklarından etrafında ne 
varsa onları gösterirler. 
Beyaz renkte ışığın tüm renklerini geri yansıtır ancak madde üzerinde belli 
oranda emilme olduğundan biz maddeyi ayna olarak değil beyaz olarak 
görürüz.

Difuzyon
Işığın girdiği madde içinde dağılarak tüm yüzeylerine ulaşmasıdır. Aydınlatma 
ürünlerinin bazılarında çokça istediğimiz bir olaydır.

Örnek olarak bir plexiglass
maddenin ya da kumlanmış 
bir camın arkasındaki ışığı 
nokta halinde görmek 
istemeyiz. Işığın bütün 
yüzeye yayılmasını isteriz. 
Bu maddenin difüzyon 
özelliğine bağlı olarak 
gelişir. Difüzyon özelliği olan 
maddeler aydınlatmada 
difüzor olarak kullanılır. Emilme (Absorbe)

Maddenin renginin ortaya çıkarılabilmesi için ışık içindeki bazı renklerin 
emilmesi ve bazılarının da belirli oranlarda yansıtılması gerekir. Işığı emen 
(absorbe eden) tüm maddeler ısınırlar. Işığın emilimi arttıkça ışığın yansıması 
azalır. Koyu renkli cisimlerin ışığı absorbe etme kabiliyeti artar.

Işık geçirgenliği (Transmisyon)
Işık şeffaf maddelerin içinden geçerek maddenin diğer tarafına ulaşmasına 
geçirgenlik denir. Işığın maddeye girdiği açı ile maddeden çıktığı açı aynı 
olmayabilir. Buna ışığın kırınımı da denir. Suya sokulan bir kalemin kırıkmış 
gibi görülmesi de bu olaydan kaynaklanır. Avizelerde kullanılan kristallerin 
içinden geçen ışıklar farklı dalga boyları için farklı açılarda kırılırlar ve böylece 
kristallerden çıkan ışığın farklı renklere ayrıldıklarını gözlemleyebiliriz.

Işığın davranışı
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Saygıdeğer okuyucu, eğer bu kitabın PDF versiyonunu 
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