
Güçlü LED projektörler nelerdir
bir arıza yapmaksızın neredeyse faaliyet
göstermesine izin patentli soğutma
sistemi.

STANBUL, Турция, January 21, 2018
/EINPresswire.com/ -- Günümüzde, iyi
aydınlatma cihazları olmadan büyük bir
spor objesi hayal edilemez, en
popülerlerinden biri güçlü LED
projektörlerdir. Bu cihazların kapsamı son
derece geniştir, kullanılırlar:

Deniz ve nehir limanlarında.

Stadyumlarda ve arenalarda.

Havaalanında ve havaalanında.

Demiryolunun çeşitli nesnelerini ayd
ınlatmak için: istasyonlar, istasyonlar,
yollar ve benzeri.

Köprüleri, üst geçitleri, viyadükleri,
motorlu karayolları aydınlatmak.

İnşaat alanlarını, yüzme havuzlarını,
hangarlarını, çeşitli tarım alanlarını, dağ
ve bobsleigh parkurlarını aydınlatmak
için.

Uygulandığı bina ve yapıların listesi inan
ılmaz derecede geneldir; bu da büyük
ölçüde ilgisini ve popülerliğini etkiler.

Güçlü LED projektörler nelerdir

Güçlü LED spot lambaları, yüksek direk aydınlatma desteklerine monte edilmiştir, bu, istenen şekli ve
ışık noktasının alanını elde etmenizi sağlar. Bu ürünler halihazırda kullanılmayan halojen ve metal
halojen projektörlerin yerini alıyor. Bugüne kadar, bu ürünlerin büyük bir seçimi var, mevcut model
serisi projektörleri farklı yüksekliklerde monte etmeyi mümkün kılıyor. Sadece aydınlatma direklerine
değil, aynı zamanda destekler, bina duvarları ve diğer yapılar üzerine de monte edilebilirler. Model
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yelpazesi maksimum aydınlatma sa
ğlayan 10-100 metre genişliğine monte
edilmesini sağlar. Bu tür cihazlar, toz
parçacıklarına, kir, nem ve karlara karşı
mükemmel koruma sağlar ve bu sayede
-60 ° C ila + 60 ° C arasında en geniş s
ıcaklık aralığında çalışabilirler.

Bu cihazların ısı dağılımı, armatürün
maksimum soğutulmasını garanti eden
gerçekten etkili bir şekilde gerçekleştirilir.
Bu tür cihazların ışık akısı en az 140 lm /
W ve maksimum aralık 170-180 Lm / W
civarında dalgalanmaktadır. Bu durumda,
bu tür projektörlerin son kullanma
tarihlerinden bahsedilmeye değer, bu en
az 100 bin saat veya neredeyse 11 yıldır.
Renk sıcaklığı tamamen farklı olabilir ve bir çok bakımdan müşterinin isteğine bağlı olarak renk sı
caklığı 2600K olan sıcak beyaz ışık veya 6500K sıcaklığa sahip soğuk beyaz ışık olabilir.

Sadece bir orijinal menteşe sistemi, güçlü bir LED spot ışığı sipariş etmenizi sağlar. Bu nedenle, en
etkili yol, özellikle halojen projektörlerde klasik menteşe sistemleri ile karşılaştırıldığında, ışık akısının
kullanılmasıdır.

Bu projektörler, oldukça küçük bir ağırlık ve boyutlara sahiptir, özellikle klasik halojen spot ışıklarına k
ıyasla, nakliye ve montaja elverişlidir. Döner liranın dirsek sayesinde bu ürünlerin takılmasının kolaylığı
dikkat çekicidir, projektörler çeşitli makas ve alt platform yapılar, tavan ve duvarlara monte edilebilir.
Çoğu cihaz 120 º'lik bir ışık açısıyla yapılır, ancak müşterinin isteğine göre açının değiştirilmesi kolayd
ır.

Stadyum direklerine ve alanlarına monte edilen güçlü LED spot ışık özellikleri

Bu güçlü ürünler, sporcuları ve izleyicileri körleyebilecek yeterince yüksek ışık akısı yoğunluğuna
sahiptir. Bu nedenle, güçlü LED projektörlerin doğru şekilde kurulması çok önemlidir. Ürünler,
izleyiciler, sporcular ve basın için güvenli koşullar yaratılmasına olanak tanıyan yüksek kaliteli ayd
ınlatma sağlar. Bununla birlikte, sadece yetkili bir aydınlatma sistemi böyle bir güvenlik sağlayabilir.
Spor tesisleri için nitel bir aydınlatma sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmalıdır:

Lambalar, arama lambaları ve lambalar.

Direkler, aydınlatma destekleri.

Başlama kontrol ekipmanları, kendi başına çalışan güç sistemleri ve benzeri.

Işık kaynakları yerleştirmek için taçlar, çerçeveler ve parantezler.

Yukarıdaki tüm cihazların kombinasyonu ile sadece doğru monte edilmiş olması, hafif objelerin ayd



ınlatma sisteminin başarılı bir şekilde çalışmasını garantileyebilir. Aynı güçlü LED spot lambaları
önceden hesaplanmış bir yüksekliğe ve optimum açıya yerleştirilmelidir. Alanın iyi aydınlatılmış olması
ve aynı zamanda, ışık, seyircileri ve oyuncuları körlemedi. Önceden güçlü bir LED spot ışığı sipariş
edin, ürünlerin parametreleri ve teknik özellikleri önceden hesaplanmalıdır. Gerekli yükseklik ve açıyı
hesaplarken, düzenleyici belgelerde öngörülen özel geliştirilmiş standartlar esas alınır. Aynı zamanda,
belirli yükseklik, spor tesisinin amacına ve boyutuna çok bağlıdır. Örneğin, futbol sahasını aydınlatmak
ve atletizm yarışmalarında stadyumu aydınlatmak tamamen farklı olacaktır. Evet, burada söylemek
gerekirse, futbol sahalarının eğitim ve yarışmalara yönelik kapsamı bile farklı olacaktır.
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