
 
Light Warrior™  

Aydınlatma sistemleri için elektrik tasarruf cihazı 
 

•  %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 

• Flüoresan, metal-halide, sodium buharlı, 
compact flüoresan lambalar, akkor 
flamanlı spot ve armatürlerinde etkili 

• Kolay montaj 

• Sistemleri korur , ömrünü uzatır 

• 8-12 ay amortisman süresi 

• En son dijital enerji tasarrufu teknolojisi 

 

 
   
   Light Warrior uzun araştırmalar ve testler sonucunda geliştirilmiş, 
günümüzün en gelişmiş micro-prossesor ve IGBT teknolojileri ile donatılmış, 
gazlı ve rezistif aydınlatmalarda enerji optimizasyonu sağlayan  digital enerji 
kontrol sistemidir. 
 
   Light Warrior, amerikan ışık araştırma merkezinin yıllar süren çalışmaları 
sonucunda elde ettiği insan gözü  ışık algılama prensiplerine dayanılarak 
tasarlanmıştır. 
 
   Ulusal enerji verimliliği , enerji optimizasyon programlarından elde edilen 
bilgiler ışığında digital enerji kontrol programları geliştirilerek cihazın içinde 
bulunan mikro-prossesor’e implant edilmiş softwarelere sahiptir. 
 
    Aydınlatma armatürleri 50 hz (1 sn 50 kere titreşim )lik bir frekansla 
şebeke gerilimi altında çalışırlar. Gazlı grup olarak nitelendirilen flüoresan 
lambalar, metal halid ve sodyum buharlı lambalar ışık saçabilmek için 
içlerinde bulunan katot probundan anot probuna elektik arkı oluşturmak 
suretiyle, içlerinde bulunan fosfor, heliyum, sodium ve benzeri gazların 
atomik özellikleri ışık yayılımına sebep verir.  
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   Bu ışık yayılımının dengelenmesi için elektrik arkının belli bir düzen, 
regülasyon altında olması gerekir. Bu sabit ışık oluşumunun sürekli dengede 
kalması , ışığın saniyede 24 kez  algılama yapabilen insan gözüne doğal 
görünmesini sağlar.  
 
   Light Warrior saniyede 50 kez enerji vermek yerine 35-40  kez verir, bu 
titreşim oranlarını değiştirmek suretiyle enerji tasarrufu sağlar . Bu esnada 
%10 civarında bir lümen (ışık şiddeti ) kaybı olur. İnsan gözü sabit yanan bir 
ışıktaki %10 luk lümen kaybını algılayamaz , ışık doğal aynı şiddette görülür. 
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  İnsan gözü ışık algılama prensipleri dışında enerji optimizasyonu ve 
kontrolü Light Warrior cihazının ikinci bir yazılım senaryosudur. 
 
  Enerji dağıtım firmaları şebeke kalitesi taahhütleri doğrultusunda , 
şebekeye değişken gerilimler uygulamaktadır. Gün içindeki farklı saatlerde 
değişen gerilim seviyeleri ve dalgalanmalar zaman zaman enerji 
harcamasını arttırmakta kimi zamanda cihazlara hasarlar verebilmektedir. 
 
  Light Warrior içindeki DSP (digital signal proc) kontrolleri gerilim ve 
akım değişkenlerini sürekli kontrol altında tutar , gerekirse bloke ederek 
cihazları korur , kullanım ömürlerini uzatır.  
 

 
 

Gerilim düşümüne göre Flüoresan lambaların verimliliği : 
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   Aydınlatma lambalarındaki bir önemli konuda ısı faktörüdür.  
 
   Doğru kontrol edilemeyen ısı hem yüksek enerji harcanmasına hem de 
armatürlerin yaşam ömürlerinin kısalmasına sebebiyet verir.  
 
   Light Warrior armatür ısılarını , harcanan enerji oranına göre otomatik  
olarak dengede tutar. Bu uygulama armatür ömürlerini uzatır. 
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Teknik spesifikasyonlar :  
Güç   : 2000 watt 
Voltage : 220 Vac 
Frekans : 50 – 60 hz 
Uygulama alanları : Flüoresan lambalar , metal halide , sodium buharlı , 
compact flüoresan lambalar ,akkor flamanlı spot ve armatürler 
 
Not:  
Light Warrior cihazı elektronik balast kullanan armatürlerde kullanılamaz. 
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