
VERİMLİ ENERJİ, LED AYDINLATMA
Evlerin elektrikle aydınlatılması da, tüketilen enerji yükü, evin toplam enerji bütçesinin %25’i kadardır. Normal bir ampülün, ömrü boyunca kullandığı 
elektrik tüketim maliyeti, ilk satın alındığı fiyatın 10 katından daha fazladır. (LED) Işık yayan diyot LED ampüller, aydınlatmada enerji tasarruflarıyla 
devrim yarattı.

LED AYDINLATMA
LED (Işık yayan diyot) son derece enerji verimli katı ampullerdir. LED ilk geliştirildiği zaman, gösterge panellerinde, kalem ışıklarında, gösteri dünyasında 
kullanılmış, tek ampül olarak kullanımı sınırlı kalmıştır. Üreticiler küçük ampüllerde LED’lerin uygulama alanlarını genişletmişlerdir. İlk kullanım yerleri, 
pille çalışan el fenerleri olmuştur. Artık yeni LED teknolojisi, evlerin aydınlatılmasında yeni nesiller yaratmıştır. LED’le yakın gelecekte, aydınlanma 
ihtiyacında standart haline gelecektir. 

LED AMPULLERİN TÜKETİCİLER TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN FAYDALARI
LED (Işık yayan diyot) son derece enerji verimli katı ampullerdir. LED ilk geliştirildiği zaman, gösterge panellerinde, kalem ışıklarında, gösteri dünyasında 
kullanılmış, tek ampül olarak kullanımı sınırlı kalmıştır. Üreticiler küçük ampüllerde LED’lerin uygulama alanlarını genişletmişlerdir. İlk kullanım yerleri, 
pille çalışan el fenerleri olmuştur. Artık yeni LED teknolojisi, evlerin aydınlatılmasında yeni nesiller yaratmıştır. LED’le yakın gelecekte, aydınlanma 
ihtiyacında standart haline gelecektir. 

Normal Ampül Tasarruflu Ampül   LED Ampül    Lümen/Parlaklık     
40 watt                8-12  watt            6-9 watt          400  - 500     
60 watt                13-18 watt           8-12.5 watt  650 – 900 
75-100 watt         18-22 watt           13+watt            1100- 1750 
100 watt             23-30 watt           16-20 watt         1800+  
150 watt              30-55 watt           25-28 watt         2780 

DÜŞÜK MALİYET
LED ampüller ilk satın alımlarında pahalı görülebilirler. Maliyetleri 
uzun ömürleri ve pil tüketim enerjileri ile kendisini telafi eder ve 
size kazanç sağlar.

UZUN ÖMÜRLÜ 
LED ampuller, kompakt flüoresan ampüllerin süresinden, 10 kat 
daha uzun ömürlüdür.

DAYANIKLI
“LED ampüllerde bir filament yoktur. Daha sert olduklarından 
LED ampüller sarsma ve darbelere daha dayanıklıdır.”

SERİN
LED ampüller ısı artışına neden olmazlar. Eski tip ampüllerin 
ortam içine yaydıkları ısı, yazın klima maliyetlerini artırır. LED 
ampüller sayesinde bu maliyeniz düşecektir. 

CİVA İÇERMEZ
LED’lerin üretiminde hiç civa kullanılmaz.

DAHA VERİMLİ
LED ampüllerin elektrik tüketimleri 2-18 watt arasındadır. İçinde 
fikstür kullanılan LED ampüller, elektrik tasarrufunda serin olarak 
kalırlar, tasarrufları daha uzun sürelidir.

Geleneksel Floresan ampülünüzü
LED tube ile Değiştirip Tasarruf Edin!..

LED AMPÜL SEÇİMİ 
LED ampuller birçok farklı model ve stilleri ile aydınlatma pazarında karşımıza çıkıyor. Bir LED ampul seçerken, aşağıdakileri aklınızda tutun, 
İstenen parlaklık: Eğer yüksek watt’tın daha parlak ışık vereceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Farklı ampulleri karşılaştırmak için, lümen hakkında 
bilmeniz gerekenler vardır. 
Lümen:  insan gözü tarafından algılanan bir alanda bulunan ışık miktarını açıklamak için kullanılan standart bir ölçü birimi. Parlak ışık daha fazla lümene 
sahiptir.                             
Aydınlık: Lümen cinsinden ışık akışı.
Arzu ettiğiniz parlaklık seviyesini seçmek için aşağıda gösterdiğimiz karşılaştırmayı inceleyin.



LED TÜP IŞIKLAR/LED FLORESAN
Tüp floresan ampuller yerine tasarlanan bu LED tüpler, geleneksel 25-watt ve 40 watt  güç içeren T8/T10/T12 floresan tüpleri yerine, kullanılan “8 watt 
ve 16 watt “ gücünde LED tüpler mevcuttur. LED tüpleri genellikle çok adetli kullanımlarda ve ticari noktalarda yüksek tavanlara monte edilmektedir. 
Çünkü ampul değiştirme sıklığı önemli ölçüde azalır, ek kazanç olarak tasarruf imkanı sağlar, aydınlanma elektrik tüketiminiz “3/1“oranında azalır.

LED AMPÜLLER VE KULLANIMLARI 
İlk nesil ampullerde dar ve odaklanmış ışık demeti vardı. Enerji tasarruflu ampuller aydınlatma için geçici bir çözümdür. LED ampuller daha iyi ışık 
vermek için ‘kümelenmiş’, ve daha geniş bir alan boyunca ışık yaymak için “difüzör” lensleri içinde monte edilmiştir. Üretim teknolojisindeki gelişmeler 
LED ampulleri, geleneksel ve tasarruflu ampullerin önüne geçirmiştir. 

LED teknolojisini yakından takip eden Start Elektronik, elektrik tüketiminde ekonomik tasarruf tedbirleri için Türkiye genelinde yaygın pazarlama ağı ile 
direk kullanıcılara ulaşmak için Bölgesel bayiler kanalı ile satış yönetimi gerçekleştirmektedir.

LED FLORESAN MODELLERİMİZ
Ly-T8LH-QW 600mm   144 Adet    Epistar    3528smd    9,5watt       COOL WHİTE    V/H/R
Ly-T8LH-QW    600mm   144 Adet    Epistar    3528smd    9,5watt       WARMWHİTE    V/H/R
Ly-T8L120018W4  1200mm   288 Adet     Epistar   3528smd    18watt   COOLWHİTE    V/H/R
Ly-T8L120018W4  1200mm   288 Adet     Epistar   3528smd    18watt  WARMWHİTE    V/H/R

LED AMPÜL RENKLERİ
Kullanımı günümüzde çoğu LED ampuller ‘cool’ veya ‘sıcak’ olarak belirtilir. Beyaz ışık yaygın olarak kullanılır. Ancak LED’ler özel uygulamalar için, farklı 
renklerde üretilmekte ve şerit halinde üretilmektedir. 

KIRMIZI LED
Kırmızı LED ışık gece görüşü korumak için geleneksel bir renktir. Bazı LED farlar ve fenerler, gece kullanımı için kırmızı ışığı kullanırlar. Ayrıca şerit kırmızı 
LED’ler Show ve reklam amaçlı kullanılmaktadır. 

YEŞİL LED 
Yeşil LED ışık pilotlar ve askeri amaçlar için tercih edilen renktir. Yeşil renkli gece görüşü elde etmek için de kullanılmaktadır. Ayrıca şerit kırmızı LED’ler 
Show ve reklam amaçlı kullanılmaktadır. 

MAVİ LED 
Mavi LED ışık gözleri yormadan okuma ışığı olarak kullanılmaktadır. Göz yorgunluğu olmadan saatlerce mavi LED ışık altında kitap okuyabilirsiniz. 
Ayrıca şerit kırmızı LED’ler Show ve reklam amaçlı kullanılmaktadır. 
 
BEYAZ LED
LED renklerin en popülerdir. Bu sert yansıma, parlama veya gölgeler olmadan, yumuşak bir beyaz ışık üretir. 

AMBER/GÜN IŞIĞI LED
LED ışıkları kehribar ampuller gibi sıradan beyaz ampul gibi kullanmak, uçan böcekleri üzerine çekmemektedir. Amber LED’ler teraslar ve bahçeler ve 
tekne güverteleri gibi açık alanlarda daha çok kullanılır. 

Tüp floresan ampüllerde rote özelliği ile 
00-900 Tüp floresanlarınızı dönderebilirsiniz.
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