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Halka açık alanların aydınlatılması gittikçe daha dikkatli bir mesele olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu da ışık kirliliğini azaltarak CO2 emisyonu, enerji ve yönetim maliyetlerinde tasarruf 
sağlamaktadır. Çeşitli trafik şartlarına uyum gösteren yansıtma sistemleri arzu edilmektedir. 

Bir dizi hava koşulunda (ör. yağmur) yol çizgilerini görmek zorlaşır ve yol yüzey 
reflektörleri istenen netliği sağlar. Yol yüzey reflektörleri araç farlarından gelen ışığı 
yansıttığı için daima çalışır. Trafik şartlarına bağlı olarak, yol yüzey reflektörleri sü-
rücülerin yol akışını fark etmesi için mükemmel bir yöntemdir. Yol yüzey reflektörleri 
yerleştirmenin avantajı, tek araçlı kaza sayısını düşürerek yol güvenliğine sesli, somut 
ve gözle görülür bir katkı sağlamasıdır. Buna ek olarak, yol boyunca döşenen işaret 
ve düzeneklerle daha az çarpışma gerçekleşeceği için, yönetim maliyetleri de belirgin 
şekilde düşer. Yol kenarları daha hızlı ve güvenli şekilde kesilebilir, çünkü banket lev-
haları gerekmez.

Mevcut ışığı kullanın
Reflektörlerle daha görünür ve güvenli 
yol ağları



Forellenweg 5

4941 SJ  Raamsdonksveer

The Netherlands

+31(0)416 759 401

info@fijenbv.com

www.yolbuton.com

Fijen TMLE BV, yola veya yol kenarlarına, çarpma önleyici/
diğer bariyerlere takılabilen ve bakım gerektirmeyen kapsamlı 
bir reflektör yelpazesine sahiptir. Koruyucu bariyer ve kılavuz 
korkuluk reflektörleri de mıknatıslarla sabitlenebilir. Yol yüzey 
reflektörlerimizin yansıtma değerleri geleneksel reflektörlere 
(kedi gözleri) kıyasla iki kat daha yüksektir. 80 ila 300 mcd/
lüks şiddetindeki geleneksel bir reflektöre karşılık, reflektör 
değeri 800 mcd/lükstür. Ayrıca, yol yüzey reflektörümüz NEN 
1463-1 güvenlik ve kalite şartlarına uygunluk gösterir. Reflek-
törler çizilmeye dayanıklıdır, az bakım ister, kolay temizlenir 
ve oldukça uzun kullanım ömrüne sahiptir. Plastik versiyonu 
yaklaşık 10 tonluk yüke, alüminyum versiyonu yaklaşık 25 
tonluk yüke dayanır.

Uygulamalar:
3  Yol işaretleri ve/veya yol ayrımı levhaları olarak
3  Hız kesici önlemler için
3  Tehlikeli dönemeçlerin yakınında kılavuz olarak
3  Çarpışma önleyici bariyerlerin / diğer bariyerlerin  
  görünürlüğü için (yatay veya dikey)
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