
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 yol aydınlatmaları arzu edilmektedir.

Yağmurlu ve sisli hava koşullarında, beyaz yol çizgileri genellikle göze çarpmaz, an-
cak yol yüzey aydınlatmaları istenen netliği sağlar. Avantajı, aracınızın aydınlatma-
sından bağımsız olduğu için bir trafik durumunun çok daha önceden ayrıntılı şekilde 
‘okunabilmesidir’. Aydınlatma 500 metre uzaktan görünebilir. Sürüş şekli daha dü-
zenli olur (dönemeçlerde daha az fren yapılır) ve karşı yönde akan trafikten gelen göz 
kamaştırıcı ışığın etkisi daha çabuk geçer. Bu da daha sakin ve güvenli bir trafik dü-
zenleme görünümü yaratır ve dolayısıyla, tek araçlı kaza sayısı düşer. Ayrıca, yanıp 
sönen ışıklar yol kullanıcılarının dikkatini artırır, tehlikeli durumlara karşı uyarabilir.

Güneş bedelsizce doğar!
Güneş enerjili yol yüzeyi 
aydınlatmalarıyla daha görünür ve   
daha güvenli yol ağı
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Aydınlatma sistemi, güneş enerjisinin güç sağladığı LED’lerle 
çalışır. Üniteler yol yüzeyine yapıştırılabilir ya da vidalanabilir. 
Yol aydınlatma sistemleri hızla gelişmektedir. Fijen TMLE BV, 
yeni yol yüzeyi aydınlatma tipleri geliştirmek için sürekli çalışır, 
bu nedenle performans da sürekli olarak artar. Karanlık çöktü-
ğünde, aydınlatma ürünleri neredeyse tüm gece boyu yanar. 
Buna ek olarak, çoğu ürün NSVV yönergelerine ve/veya natu-
ra 2000’e uygunluk gösterir. Ürünlerimiz ayrıca NEN 1463-3’e 
uygun olarak üretilmiştir. Bununla birlikte, birçok ürünün yaşam 
ömrü 7 ila 10 yıl arasında değişmektedir. Kablo ve sabit elektrik 
kaynağı olmadığı için, bir trafik durumu görece daha hızlı ve 
ucuz şekilde görünür hale getirilebilir.

Uygulamalar:
3  Bisiklet yolları, yollar ve/veya yol ayrımlarını işaretlemek
3  Tehlikeli dönemeçlerin yakınında kılavuz
3  Çizgili yaya geçitleri, döner kavşaklar, demirleme 
  yerleri, bisiklet bağlama direkleri, kavşaklar ve/veya  
  çarpışma önleyici bariyerlerin görünürlüğü
3  Hız kesici önlemler
3  Örneğin meydan, rıhtım, basamak ve girişlerde 
  dekoratif amaçlı


