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LED ışıklı Basamak Aydınlatma 

SEGASit basamak aydınlatması sadece basamakları      

aydınlatmak için değil, aynı zamanda güvenli hale          

getirmek için de tasarlanmıştır. 

 

Merdiven aydınlatma gereksinimleriniz için çok çeşitli 

LED basamak aydınlatma çözümleri sunuyoruz. 

 

Sinema, tiyatro, konferans salonlarınızda güvenle          

kullanabileceğiniz bu aydınlatma sistemi sahne, perde ve 

dışarı alana ışık vermez, aynı zamanda seyircinin yer     

bulabilmesi için üzerine ışıklı sıra ve koridor göstergesi 

monte edilebilir.    

 

Modern bir görünüm için sürekli doğrusal aydınlatma 

efekti sağlayan basamak aydınlatma sistemi, tüm kapalı 

alanlarınızda kullanabileceğiniz basamaklar ve acil       

güvenli yolu aydınlatması için idealdir. 



 

AYDINLATMA SİSTEMİ 

Sistemin tamamı 12V DC ile çalışır ve tüm sistemi ekstra güvenli hale getirir.                   

Anında başlatma, Titreme yok, Gürültü yok, Düşük çalışma sıcaklığı, Düşük güç tüketimi. 

KIRMIZI - MAVİ - SOĞUK BEYAZ - SICAK BEYAZ - YEŞİL - AMBER renk seçiminize göre çeşitli 

tek renk LED kullanılabilir.  

ÜST  AYDINLATMA Sistemi                                                                                                           

Sürekli doğrusal aydınlatma etkisi sağlayan bir LED aydınlatmadır. 

Aydınlatma, aydınlatma odasının sol ve sağ başlarında bulunan toplam 2 adet 5mm LED 

ampul ışığı ile sağlanmaktadır. Enerji tasarrufu için sistemde kullanılan her bir LED ampul 

ışığı 18mA, toplam 36mA'dır. Yanal LED ışık kaynaklarının görünmez olması için siyah 

renkli polikarbon kapakla gizlenmiştir. 

Yanal LED ışık kaynaklarından gelen aydınlatma, özel bir katı fiber optik çubuk ile sürekli 

ve homojen bir şekilde aydınlatma odası içerisinde taşınır. 

ALT (Rıht) AYDINLATMA Sistemi 

Nokta Etkisi: AŞAĞI aydınlatma odası içerisine belirli aralıklarla yerleştirilmiş 15-20° dar 

açılı tek renkli 18mA LED ampuller ile sağlanır. 

Sürekli Etki: AŞAĞI aydınlatma odasına yerleştirilmiş Şerit LED ile sağlanır. 

Işıklı SIRA göstergesi: Sinema ve tiyatro uygulamaları için mükemmeldir. Bu profil  ayrıca 

bir sayı, harf veya sembol içeren isteğe bağlı ışıklı sıra işareti sunar. 

GÖVDE                                                                                                                                              

90° basamak açıları ile kullanılmak üzere et kalınlığı min. 1,40 mm siyah renk eloksallı  

paslanmaz alüminyum profilden imal edilmiştir.  

Alüminyum gövdenin tüm basma yüzeyi ayağın kaymasını önlemek için tırnaklı               

tasarlanmış ve kaymaz 40 mm genişliğinde bir plastik şerit ile donatılmıştır. 

Gövdenin her iki tarafı paslanmaz metal kapaklarla çevrelenmiştir. 

Tüm aydınlatma odaları polikarbon şeffaf kapaklarla kapatılarak muhafaza edilmiştir. 
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