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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 yol aydınlatmaları arzu edilmektedir.

Yağmurlu ve sisli hava koşullarında, beyaz yol çizgileri genellikle göze çarpmaz, ancak 
yol yüzey aydınlatmaları istenen netliği sağlar. Kablolu yol aydınlatmasının avantajı, 
aracınızın aydınlatmasındanbağımsız olduğu için bir trafik durumunun çok daha ön-
ceden ayrıntılı şekilde ‘okunabilmesidir’. Üniteler istendiğinde yakılabilir ve (duruma 
bağlı olarak) karartılabilir. Aydınlatma 1000 metre uzaktan görünebilir. Sürüş şekli daha 
düzenli 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 
düzenleme görüntüsü yaratır ve dolayısıyla, tek araçlı kaza sayısı düşer. Ayrıca, yanıp 
sönen ışıklar yol kullanıcılarının dikkatini artırır, tehlikeli durumlara karşı uyarabilir. 

Ancak görünür olduğunda karar verebilirsiniz

Kablolu yol yüzeyi aydınlatmasıyla 
daha görünür ve güvenli yol ağı
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Aydınlatma sistemine, üniteye bağlı harici bir güç kablosuyla 
enerji sağlanır, bu da ünitelerin ne zaman yanacağına sizin 
karar vermenizi sağlar. Aydınlatma sistemi, bunlara ek olarak, 
çok az veya hiçbir ışığın olmadığı tünel ve orman gibi karanlık 
ortamlarda da kullanılabilir. Aydınlatma gücü farklılık göste-
rebilir ve kablolu aydınlatma sistemleri güneş enerjili sistem-
lerden daha uzun ömürlüdür. Ek olarak, kablolu üniteler bir 
radarla birlikte takılabilir. Böylece yayalar ve/veya bisiklet kul-
lanıcıları fark eder, üniteler örneğin yanıp sönerek veya sürekli 
yanarak motosiklet kullanıcıları için bir sinyal işlevi görebilir.

Uygulamalar:
3  Bisiklet yolları, yollar ve/veya yol ayrımlarını   
  işaretlemek 
3  Tehlikeli dönemeçlerin yakınında kılavuz
3  Çizgili yaya yollarının görünürlüğü (saptama ile)
3  Yanaşma güvenliği
3  Giriş güvenliği
3  Rota kılavuzu
3  Trafik Kontrol Sistemi Desteği
3  Tünel aydınlatması


