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SIMPLED DL
DIM
BUSBAR

REFERANSLARENERJİ
TASARRUF
ORANI

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore 
et dolore...

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore 
et dolore...

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore 
et dolore...

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore 
et dolore...
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LOJİSTİK 
DEPOLAMA
ALANLARI

DEPOLAMA HIZI
VE
İŞ GÜVENLİĞİ

AYDINLIK
SEVİYESİ

AYDINLATMA
KONTROLÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore 
et dolore...

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore 
et dolore...

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore 
et dolore...

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore 
et dolore...
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içindekiler
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Lojistik alanları genel itibari ile 10m ve üzeri de-
polama alanlarına sahiptir.  

Tavan yüksekliğine kadar uzanan raf’lar üzerine 
paletler ile ürün depolanır. 

Raflar arasında forklift araçlarının ilerleyebileceği 
genişlikte dar koridorlar  yapılır.   

LOJİSTİK 
DEPOLAMA ALANLARI 
MİMARİ TANIMI
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Depolama hızı,  

-Operasyon hızı
-Maliyet azaltma
-Daha az personel istihdamı 

gibi nedenleri direk etkilediği için çok  önemlidir.

Dolayısı ile  Forklift  operatörünün  iş güvenliği  
kuralları dahilinde  maksimum  hızda  çalışabil-
mesi  için aydınlatma seviyesi ve konforu  etkilidir. 

DEPOLAMA HIZI ve
İŞ GÜVENLİĞİ
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Raflı depolama alanları için 

Koridor’da  forklift var iken;

Zemin        :150lux
Raf Yüzeyi :50lux

Koridor’da  Forklift  yok iken;
Zemin        :20lux
       

Sevkiyat alanları için; 

Zemin        : 200lux  

EN 12464-1  AVRUPA STANDARDI KABULLERİDİR.

AYDINLATMA 
SEVİYESİ

Raf Yüzeyi : 50 lux

Koridor : 150 lux
Sevkiyat : 200 lux
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Lojistik depolarında  daha fazla enerji 
tasarrufu sağlamak için
koridor aralarında forklift  hareketine 
göre  ışık kontrolü sağlanabilir.
  
Koridorun ışığının tamamımın kapa-
tılması  depolama hızını yavaşlattığı 
gibi , iş güvenliği bakımından da uy-
gun değildir. 

 Dolayısı ile  Koridor aralarında  hare-
ket yok iken  ışık seviyesini %15 se-
viyesine düşürmek   ve  tanımlanmış 

bir süre içerisinde  hiç  forklift  girişi 
yapılmaz ise tamamen kapatılması  en 
ideal çözümdür. 

Koridor arasına forklift girişi olduğun-
da  sadece forklit’e en yakın sensör  
ilk 3 armatürü aktive etmektedir.  Ko-
ridor boyunca devam eden diğer ar-
matürler %15 seviyesinde çalışmaya 
devam edecektir.

AYDINLATMA 
KONTROLÜ

Koridor arasında forklif yok iken %15 
performansta çalıştırılarak 20 lux sağlanır

Koridor arasında forklif var iken %100 
performansta çalıştırılarak 150 lux sağlanır

%100 %15

%100
 %15
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Lojistik depolarında  daha fazla enerji tasar-
rufu sağlamak için koridor aralarında forklift  
hareketine göre  ışık kontrolü sağlanabilir.
  
Koridorun ışığının tamamımın kapatılması  
depolama hızını yavaşlattığı gibi , iş güvenliği 
bakımından da uygun değildir. 

Dolayısı ile  Koridor aralarında  hareket yok 
iken  ışık seviyesini %15 seviyesine düşürmek   
ve  tanımlanmış bir süre içerisinde  hiç  fork-
lift  girişi yapılmaz ise tamamen kapatılması  
en ideal çözümdür. 

Koridor arasına forklift girişi olduğunda  sa-
dece forklit’e en yakın sensör  ilk 3 armatürü 
aktive etmektedir.  Koridor boyunca devam 
eden diğer armatürler %15 seviyesinde ça-
lışmaya devam edecektir.

EAE ARMATÜR ÖNERİSİ
SIMPLED
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Ürün maksimum enerji verimliliğinde olmalıdır.    

Tavana ulaşım zor olduğundan, 
üründe kullanılacak kompanentler uzun ömürlü olmalıdır. 

Ürün  IP65  koruma sınıfına sahip olmalıdır.

Ürün aydınlatma kontrolüne uyum sağlayabilmesi için  
dim edilebilir  olmalıdır.

Sevkiyat alanları  rafsız  alanlardır.    
Dolayısı ile kullanılacak ürün daha geniş açılı olmalıdır.

Koridor alanları  dar ve yüksek yapıdadır.  
Dolayısı ile kullanılacak ürün dar açılı olmalıdır.

SIMPLED

Fotometrik Veri

Gövde  : Alüminyum mat eloksal gövde
Difüzör  : Şeffaf ve Kumlu Temperli Cam
Işık Kaynağı : SMD LED
Giriş Gerilimi             : 24V / 220-240V 50/60Hz 
Anma Gücü               : 25W / 35W / 50W / 70W
Tüketim Gücü         : 27W / 37W / 47W / 68W
IP Değeri                    : IP 65
Renk Sıcaklığı            : 5000K
Uygulamalar             : Sıvaüstü
Acil Durum Kiti       : Var (3 Saat Acil Durum Kiti)
KAM Uygunluğu    : Var

REVOLED ARENA
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Klasik sistemlerde koridor alanlarında Enerji + Acil Durum Hattı + 
Sensör tesisatının gerekliliği kullanılacak kablo sayısını arttırmaktadır.  

Standart Projelerde Uygulana Kablo + Kablo tavası uygulaması  sis-
temin karmaşık hale gelmesini ve montaj süresinin uzamasına neden 
olmaktadır.  Ayrıca sahada sonradan yapılacak kablo tesisatı revizyo-
nu sıkıntılıdır.

Oysaki bütün bu kadar karmaşılığa ve sıkıntılara tek bir busbar mo-
deli ile çözüm sunabilmekteyiz.  

DL
DIM
BUSBAR
EAE ADVANCE SOLUTION REQUIRES NO OTOMATION SYSTEM 
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Sahada  kullanılacak olan Armatür + sensör  fabrikada  önceden proje 
uygun şekilde busbar fişleri bağlı halde üretilir.  

Sahada yapılması gereken tek şey Lego gibi ürünlerin  busbar’a takıl-
masıdır.   

Bu işlemi yapabilmek için ayrı bir teçhizata da gerek duyulmamaktadır.  

*Aydınlatma kontrolü için ayrı bir hat ihtiyacı yoktur.

MONTAJ KOLAYLIĞI

1- Tij Montajı
2- Kablo Kanalı Montajı
3- Enerji + Acil Durum  Kablosu Montajı
4- Buat Bağlantıları Oluşturulması
5- Armatür + Sensör Montajı
6- Armatür + Sensör  Buat Bağlantısı

    TOPLAM İŞ SAYISI  : 6
    TOPLAN SÜRE        : t saat

KLASİK SİSTEMDE MONTAJ AŞAMALARI

1- Tij  Montajı
2- Busbar Montajı
3- Armatür + Sensör Montajı Ve Bağlantısı
 

    

    TOPLAM İŞ SAYISI  : 3
    TOPLAN SÜRE        : t/2   saat

EAE BUSBAR SİSTEMİ İLE MONTAJ AŞAMALARI

L1, N (un-switvhing line)
For emergency or sensor control

L1, L2, L3, N, G
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Lojistik depolarında  daha fazla enerji tasarrufu sağlamak için
koridor aralarında forklift  hareketine göre  ışık kontrolü sağlanabilir.
  
Koridorun ışığının tamamımın kapatılması  depolama hızını yavaşlat-
tığı gibi , iş güvenliği bakımından da uygun değildir. 

 Dolayısı ile  Koridor aralarında  hareket yok iken  ışık seviyesini %15 
seviyesine düşürmek   ve  tanımlanmış bir süre içerisinde  hiç  forklift  
girişi yapılmaz ise tamamen kapatılması  en ideal çözümdür. 

Koridor arasına forklift girişi olduğunda  sadece forklit’e en yakın 
sensör  ilk 3 armatürü aktive etmektedir.  Koridor boyunca devam 
eden diğer armatürler %15 seviyesinde çalışmaya devam edecektir.

ANALİZ

METAL HALİDE ÇÖZÜM

SIMPLED

TASARRUF ORANI : %80
AMORTİ SÜRESİ    : 7 Ay

TASARRUF ORANI : %90
AMORTİ SÜRESİ    : 9 Ay

120W REVO LED

Armatür Tipi : 400W M.H
Armatür Adedi : 188

Toplam Güç : 89kW
Yıllık Enerji Maliyeti : 74 bin €     

Armatür Tipi : 1SIMPLED
Armatür Adedi : 144

Toplam Güç : 18kW
Yıllık Enerji Maliyeti : 14 bin €     

Armatür Tipi : 120W REVO LED RAF / DIM
Armatür Adedi : 144
Otomasyon               : Sensör

Toplam Güç : 9kW
Yıllık Enerji Maliyeti : 7 bin €     
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Notlar


