
TOPKAPI SARAYI YAZI VE MÝNYATÜR SALONLARI 
KALICI AYDINLATMA DÜZENÝ KULLANMA ÝLKELERÝ

Bu yazý YFU tarafýndan tasar lanmýþ aydýn latma
düzen inin kul lanýmý ile ilgili olup Top kapý Sarayý
Yönetimine sunulmak üzere hazýr lanmýþtýr.

1- LAMBA ÖMÜRLERÝ

Lamba deðiþtirmede ola bilecek yanlýþlýk larýn, güçlük lerin ve kaza larýn  en aza indir ilmesi
bakýmýndan uzun ömürlü lam balar seçilmiþtir. Masa tipi vitrin lerin için deki lam balarýn ömrü
7.500 saat (yak laþýk 3,5 yýl), duvar aydýn lat masý ve genel aydýn latma için seçilen 58 W
flüoresan lam balarýn ömrü 16.000 saat (yak laþýk 8 yýl), Yazý salonu genel aydýn lat masýný
saðlayan 8 tane Endura lam basýnýn ömrü 60.000 saat (yak laþýk 30 yýl) dýr.

Lamba ömürleri ile ilgili iki önemli nokta þun lardýr.

* Ömrünü dolduran lamba yan mayý sürdürse bile, ýþýk akýsý azalýr ve gereksiz enerji
harcanasýna neden olur.

* Ömrünü dolduran bir dizi lam banýn hepsinin birden deðiþtiril me mesi ve kul lanýmýnýn
sürdürülmesi duru munda bu lam balar düzensiz aralýk larla teker teker sön meye baþlayaaktýr.  
Bu durum, kul laným açýsýndan büyük bir sakýn cadýr. 

Yukarýdaki iki nedenden ötürü, ömrünü dolduran tüm lam balarýn, hep birden deðiþtiril me leri
gerekir.

2- LAMBA DEÐÝÞTÝRMELER

* Masa tipi vitrin lerin için deki lam balarýn baðlantýlarý lehim lidir. Bu baðlantýlar bir elek tronik 
tek ni sy en ince, elek tronik lehim tek niðine göre yapýl malýdýr.

* Duvar aydýn lat masý ve genel aydýn lat mayý saðlayan 58 W flüoresan lam balarýn
baðlantýlarýndan bir bölümü duylu, bir bölümü kle men slidir. Kle mensli baðlantýlar dikkatice 
yapýl malýdýr.

* Ömrü 60.000 saat (yak laþýk 30 yýl) olan bu lam balarýn, yakýn gele cekte deðiþtiril me leri
gerek meye cektir.

3- BAKIM-TOZLANMA

Bir aydýn latma düzen inin peri yodik bakýmlarýnýn yapýl masý gerekir. Bakým arasý süre, çok kirli
ve tozlu böl gelerde 6 ay, en temiz böl gelerde 2 yýl, ve çoðu yerde 1 yýldýr. Sözko nusu salon larda
aydýn latma düzen inin her yýl gözden geçir ilmesi ve gerekli bakýmýn yapýl masý iyi olur. Özelikle
yukarý bakan lamba, yansýtýcý ve UV fil treler inin tozlan masý olasýlýðý fazladýr. Bunun en aza
indir ilmesi için Ýstanbul piy as asýnda bulunan anti statik spreyler kul lanýl malýdýr.
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4- MORÜSTÜ IÞINIMLAR

* Günýþýðýnda büyük oranda bulunan morüstü ýþýnýmlarýn iç mekan lara girmesi, pencerelere
koyulan lamine çift cam larla önlen miþtir. Her hangi bir nedenle cam deðiþtirmede, bu
unutul ma malýdýr.

* Duvar aydýn lat masý ve genel aydýn lat mayý saðlayan lam balarýn ýþýklarý, ya boru biçiminde
folyo fil trel erle, ya da plaka fil trel erle UV ýþýnýmlarýndan arýndýrýlmýþtýr. Yer inde yapýlan
ölçmelerle de sap tandýðý gibi, bu iç mekan larda UV ýþýnýmlarý oraný ölçüle meyecek kadar
düþüktür. Böy lece masa tipi vitrin lere, UV ýþýnýmlarýna karþý önlem alýnmýþ olmayan vitrin 
cam larýndan zararlý ýþýným girmesi de önlen miþtir. Sözko nusu fil trelerin her hangi bir
nedenle eksil me mesine dikkat edil me lidir.

* Masa tipi vitrin lerin içinde, lam banýn önünde bulunan saydam plek si glasla ýþýðý vitrin içine
ileten cam arasýnda iki kat folyo UV fil tresi ve bu fil trelerin arasýnda da vitrin içi aydýnlýðý
ayar layan gri fil treler vardýr. Lamba deðiþti rirken ya da her hangi bir nedenle bu fil trelerin
konum larý deðiþ tiril me me lidir.

5- AYDINLIK DÜZEYLERÝ

* Masa tipi vitrin lerde, aydýnlýk düzey leri, görünür ýþýnýmlar için belli geçirgenlik kat sayýlarý
olan 2 tip gri filtre ile ayar lanmýþtýr. Üç vitrin dýþýnda tüm vitrin lerin orta lama aydýnlýk
düzeyi yak laþýk 50 lx tür. Geri kalan üç vitrinde aydýnlýk düzeyi 150~200 lx arasýn dadýr.
Baþka tür bir ser gile mede, örneðin cam, metal, taþ vb. aktinik etkiye az duyarlý nes ne lerin
ser gilen mesinde daha yüksek aydýnlýk düzey leri elde edil me lidir. Bu daha iyi görme
koþularý saðlar.

Ancak, böyle bir deðiþiklik mut laka YFU denetiminde yapýl malýdýr. Gri filtre cinsi ve
boyarýnýn YFU tarafýndan belir len mesi gerekir.

* Duvar aydýn lat masý ve genel aydýn lat mada, kurulan elek tronik denetim, pek çok sayýda
aydýnlýk düzeyi dengesi saðlay abilir. Bununla ilgili ayrýntý, aþaðýda, aydýnlýðýn elek tronik
denetimi baþlýðý altýnda ver ilmiþtir.

6- AYDINLIÐIN ELEKTRONÝK DENETÝMÝ

Minyatür Salo nunda, ayný yapý için deki Küçük Salonda ve Yazý Salo nunda ger gilere konulan
ýþýklýklarda, aydýnlýk düzeyi ayar la masý için elek tronik denetim sistemi kurul muþtur.

Her üç mekanda deðiþik sayýda ýþýklýk gruplarý oluþtu rulmuþ ve bu gruplarýn tek tek denetim leri
ile çok sayýda deðiþik aydýnlýk düzeyi dengesi, yeni deðiþik kombinasyonlar (sen aryo) elde
edilmesi ve bu senaryo larýn bir bölümünün bel lekte sak lan masý olanaðý getirilmiþtir. Her bir
mekan için ayrýntýlar aþaðýda ver ilmiþtir. 

* Minyatür Salonu

Burada sekiz ýþýklýk grubu vardýr ve bunlar pro jede gös ter ilmiþtir. Bu salonun denetimi için
sekiz sen aryo bel leðe alýn abil mektedir. Bu senaryo lar, tuþ takýmý ya da uzaktan kumanda
üzerin deki P1......P8 tuþlarý ile çaðýrýla bil mektedir. "Padiþahýn Portresi" ser gisi için temel
olarak iki sen aryo hazýr lanmýþtýr. P4 tuþu ile normal sergi düzeni aydýnlýk düzeyi dengesi
elde edil mekte, P1 tuþu ile ise ziyaret dýþý saat lerde güvenlik kamera larý için gerekli aydýnlýk
düzeyi elde edil mektedir. P2 tuþu tüm lam balarý %100 yakmak için pro gram lanmýþtýr. 
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* Küçük Salon

Küçük Salon daki düzen Minyatür Salonu ile aynýdýr, ancak burada üç grup ve dört bellek
tuþu vardýr. Benzer olarak ziyaret saat ler inde P4, ziyaret saat leri dýþýnda P1 tuþu uygun
aydýnlýk düzey lerini saðlaya caktýr. 

* Yazý Salonu

Yazý Salo nunda ise iki grup ve dört bellek tuþu vardýr. Gene P4 tuþu normal sergi
aydýnlatasýný P1 tuþu ise güvenlik aydýn lat masýný saðlar. Bu salonda bulunan ENDURA
ýþýklýklarý elek tronik denetim dýþýndadýr. 

Minyatür Salonu ve Küçük Salonun uzaktan kuman da larý ayný, Yazý Salo nunun uzaktan kuman dasý 
ise ayrýdýr. Bunlar bir birine karýþtýrýl ma malýdýr. (Arka larýnda etiket vardýr.)

* Yeni Sen aryo Oluþtu rul masý

Özel lik leri, aydýnlýk düzeyi denge leri belir lenmiþ bir senar yo nun dimmer sisteminin proram
tuþlarýndan birine sak lan masý, Stark strom dolaplarýnýn kapak larýn daki cepte duran
dokümanda açýk lanmýþtýr.

Saray per sone linden bir tek ni sy enin bu sistemi kul lan mayý öðren mesinde yarar vardýr. Bu
konuda YFU yardýmcý ola bilir.

Bir senar yo nun özel lik ler inin belir len mesi, yani aydýn latma konusu ile ilgili teknik ve
estetik gerek sinim lere uygun bir aydýnlýk mima risi nin kurul masý ise, bir uzmanlýk iþidir. Bu
konuda YFU dan yardým isten mesi uygun olur.

Bil gil er inize sunulur.

Saygýlarýmýzla.

Dr. Osman SÝREL Prof. Þazi SÝREL
YFU Yön. Kur. Bþk. Yrd. YFU Yön. Kur. Bþk.
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