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STICH® şirketi, 15 yıldan bu yana spor salonları, futbol, tenis ve Amerikan futbolu sahaları, stadyum, 
arena, kayak ve kızak pistleri, depolama alanları vs. için inovatif ve verimli aydınlatma 
çözümleri üzerinde çalışmaktadır.

Her yeni projede, kurmuş olduğumuz 400’i aşkın tesisten elde ettiğimiz deneyimden yararlanıyoruz.
Gerek Avrupa çapında gerekse de Avrupa dışı pazarlarda firmamızda çok sayıda tesis kurulmuştur.

Lisanslı bir elektrik şirketi olan STICH® firmasının verdiği hizmetler, elektrikli tesislerin planlama,
montaj ve kurulumunu ve bakım-onarım çalışmalarını kapsamaktadır.

STICH® şirketi, Avusturya pazarında Tecnoclima ve Tecnopali firmalarının genel temsilciliği
olarak faaliyet göstermektedir. Şirketimiz bunun ötesinde 2005 yılından beri ışık teknolojisi
alanında Philips ile işbirliği yapmaktadır.

Üstün kaliteli aydınlatma teknolojimiz ve uzman personelimiz sayesinde müşterilerimize
inovatif ve aynı zamanda uygun maliyetli aydınlatma çözümleri sunabilmekteyiz.

ŞİRKET TANITIMI

Yenilikçi ve enerji açısından verimli LED teknolojisi de kullanılmaktadır.
Bu gelecek odaklı aydınlatma çözümleri sayesinde, tüm müşteri gereksinimleri karşılanmaktadır.
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Genel

Kış koşullarında kullanılan projektörlü aydınlatma sistemlerinin özelliklerini ilgili spor dalı ve o sporun
yapıldığı yerel ortam belirlemektedir. Bir diğer belirleyici kriter ise, söz konusu sporun yapılış şekli 
Veya örneğin tesisin halka açık olup olmadığı, antrenman veya müsabaka amaçlı olarak kullanılıyor 
Olup olmadığı ve TV yayınlarına ilişkin standartlardır.

Projektörlü bir aydınlatma sisteminin sahip olmak zorunda olduğu kapasiteyi tanımlamak gerekirse, 
iyi bir görüntü için doğru ayarlanmış bir aydınlatma gerekli olduğuna dikkat çekmek yeterlidir. Bu 
kural özellikle dış mekandaki spor tesisleri için önem taşımaktadır. Işık burada ON EN 12193 sayılı 
«Spor Tesisleri Aydınlatması» Avrupa standardında açıklanmış olan aydınlatma şiddeti, eşyayılım,  
kamaşma sınırlaması ve ışık kaynaklarının renk özelliklerine ilişkin standartları yerine getirmek 
zorundadır. Bu Avrupa standardında, en yaygın spor dallarında sağlanacak aydınlatmaya ilişkin 
talepler açıkça tanımlanmıştır.  Talep edilen rakamların minimum değer niteliğinde olması ise 
aydınlatma görevini daha da zorlaştırmaktadır.

Dolayısıyla, birden fazla işlevi yerine getirmesi için aydınlatma sisteminde aranan özellikler, spor 
ile ilgili standartların ötesine geçmektedir. Kurulacak olan projektörlü aydınlatma sistemi hem 
uygun maliyetli olmak hem de uzun yıllar boyunca talepleri karşılamak zorundadır.

Direkler

Direklerin yüksekliği ve direkler arası mesafe, kullanım alanına
göre değişir. Pistlerin halka açık olarak veya müsabaka
amaçlı kullanılması durumunda tek taraftan aydınlatılması
çoğu zaman yeterlidir. Direk yüksekliği yakl. 16-18 m, direkler
arası mesafe ise yakl. 40-50 m olmalıdır. Pistlerde çoğunlukla 
yapay kar makineleri mevcut olduğundan, bu durumlarda
enerji beslemesi mevcut besleme noktası üzerinden
gerçekleştirilebilir. Televizyon yayını için uygun tesislerde
gereken ortalama aydınlatma şiddeti 1200 Lüx’tür. Buradaki
direk yükseklikleri 40 metreye kadar çıkmakta ve her direğe 
40 adede kadar projektör  takılmaktadır.

GENEL SORULAR VE CEVAPLAR
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Beyaz ışık – Metal halide lamba

Renklerin aktarımı için gereken renk spektrumuna sahip olan bir aydınlatma elemanının 
kullanılması son derece belirleyicidir. Avusturya Kayak Federasyonu (ÖSV), müsabakaların gün 
ışığına eşdeğer koşullarda gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Burada aydınlatma elemanı olarak 
metal halide lamba kullanılacaktır. Metal halide lambanın 1000 W’lık güçten ürettiği ışık verimi 
yakl. 120.000 Lm’dir.

Sarı ışık – Sodyum buharlı lamba

Doğayı koruma nedenlerinden dolayı çoğu zaman sarı ışık kullanımı şart koşulmaktadır. Renk 
spektrumundaki mavi renk oranı daha düşük olduğundan, ışık kaynağı böcekler tarafından 
neredeyse hiç algılanmaz. Elde edilen ışık verimi ise 1000 W’lık güçten 135.000 Lm’dir.

Yatay aydınlatma şiddeti

Aydınlatma şiddetinin eşyayılımı, kontrast ve gölgelenme olayı ile doğrudan kıyaslama yoluyla 
değerlendirilmelidir. Örneğin, arazideki kenar veya çukurların mevcut kontrast farklılıkları 
sayesinde uzaktan görülebilir olması gerekmektedir.

Dikey aydınlatma şiddeti

Dikey bir alan üzerindeki aydınlatma şiddeti, renkli televizyon ve film çekimlerinde aydınlatma 
taleplerinin temelini oluşturmaktadır. Gereken yükseklik, başlıca spor türünün hızına, çekim 
uzaklıklarına ve çekim açılarına göre değişir. Aydınlatılan alan, kameranın gözetlediği alanın ana 
bölümünü oluşturduğu için, yeterli oranda dikey aydınlatma şiddetinin mevcut olması önem taşır. 

Kamaşma sınırlaması

Görme performansını azaltan kamaşma olayının uzmanca yapılmış bir planlama ile önlenmesi 
veya minimum seviyeye düşürülmesi gerekmektedir. 

GENEL SORULAR VE CEVAPLAR
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Son teknolojiye uygun projektörlü aydınlatma sistemleri, ışık teknolojisi ile ilgili talepleri karşılamak 
zorunda olmakla kalmayıp, aynı zamanda artan enerji maliyetlerinden dolayı verimli olması da 
gerekmektedir. Bu da sadece sistemin kurulacağı bölgedeki tüm parametreleri kapsayan spesifik ışık 
hesaplamaları ile birlikte uzmanca planlanmış bir sistem sayesinde mümkündür.

Kayak pisti planlama örneği

Flutlicht Winter  - 05

BİR PROJEKTÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMİNİN PLANLANMASI
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Pist güzergâhını, projektör adedini ve yönünü gösteren plan

BİR PROJEKTÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMİNİN PLANLANMASI

Kayak pisti planlama örneği
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İki parça olarak teslim edilen sekizgen konik aydınlatma direkleri mahallinde monte edilir.
Tırmanma basamakları ve projektörlerin bağlandığı traversler takılır. Opsiyonel olarak düşmeye 
karşı koruma halatı da takılabilir. Direklerde, ayak bölümünde temel üst kenarının 0,5 m altında 
olmak üzere iki adet kablo giriş deliği bulunmaktadır. Direk kapılarının sayısı, traverslere bağlanan 
projektör donanımına göre değişir. Sistemin çalışması için gereken cihazlar direğin içine monte 
edilebilir veya projektörlü aydınlatma direğinde ya da yanında bulunan kutulara kurulur. Standart 
direklerin yanı sıra, istek üzerine boyanmış, opsiyonel olarak flanş tablalı model şeklinde üretilmiş 
özel direkler de temin edilebilir.

DİREKLER – DİREKLERİN DİKİLMESİ
IŞIK NOKTASI YÜKSEKLİĞİ 20 M’YE KADAR OLAN AYDINLATMA SİSTEMLERİ

©   STICH®

Projektörlü 
aydınlatma direği

Kondansatör kutusu

Direk içine monte edilen 
cihaz kutuları

Direk içine monte 
edilen kutu
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Montaj çalışmalarını gerçekleştiren inşaat firması, direklerle birlikte teslim edilen örnek statik 
planlarını esas alarak statik hesaplamasını yapar. Statik planlarda, zemine uygulanan kuvvet ve 
rüzgar yükü bilgileri verilmiştir. Ağırlıklar, değerlere erişilinceye kadar devralınabilir.
Temellerin hazırlanacağı yerler, ışık teknolojisi hesaplaması ile uyumlu olmak şartıyla iş sahibi ile 
birlikte belirlenir. Burada kullanılan temeller genelde tüp tipi temeller olup direk ayağı direğe göre 
değişmek üzere 1,5 m ile 1,8 m arası derinlikte temelin içine yerleştirilir.

Temel ölçüleri, standart zemin yükünde 1,6 m x 1,6 m x 1,6 m ile yakl. 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m
arasında değişir. Eğer zeminin taşıma kapasitesi daha düşük veya rüzgar yükü daha fazla ise temeller 
daha büyük olmalıdır.
Direkler vinçli araç ile kaldırılarak temellerin içine yerleştirilerek kamalarla sıkıştırılır. Daha sonra ise 
boşluklara 4-8 mm tane büyüklüğüne sahip mıcır  doldurulur ve sıkıştırılır.

DİREK TEMELLERİ – KABLOLARIN DÖŞENMESİ
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Tesis işletmeye alınırken direk ile temel arasındaki boşluk müşteri tarafından yakl. 10 cm yüksekliğe 
kadar beton ile doldurulur. Bu beton kapak aşağıya doğru sızdırmazlık sağlar ve direği sabitler. Eğer 
direğin kaldırılması gerekirse, sadece beton kapak çıkarılır ve direk sorunsuzca çekilerek dışarı 
çıkarılabilir. Topraklama kabloları, derinliği yakl. 70 cm olan kanalların içinde kum üzerinde 
döşenmelidir. Döşenen kabloların yakl. 25 cm üstüne topraklama şeridi ve kablo ikaz şeridi serilir. 
Bir kablo döşeme planı birlikte teslim edilir.

TEMEL TÜRLERİ

Köşeli temel

Yuvarlak temel

Ankraj sepetli temel

Temel
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FULL HD TV YAYININA UYGUN PROJEKTÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMİ

Televizyon yayınına uygun projektörlü aydınlatma sisteminde aranan aydınlatma standardı çok 
daha yüksektir. Halka açık olan, antrenman veya müsabaka amaçlı kullanılan tesislerde 
aydınlatma, kayakçı yandan ve arkadan aydınlatılacak şekilde planlanır. Burada aydınlatma yatay 
olarak planlanarak ölçülür. Televizyon çekimlerinde ise, yarışçılar mümkün olduğunca her yönden 
aydınlatılır. Böylece, televizyon kameralarının yarışçıyı önden, yandan ve arkadan çok net bir 
şekilde görüntüleyebilmesi sağlanır. Aydınlatma şiddeti burada, çeşitli kamera pozisyonları 
yönünde 1 metre yükseklikte dikey olarak ölçülür. Burada hedeflenen değerler 1400 Lüx ile 2000
Lüx arasındadır. Eşyayılıma özellikle dikkat edilmelidir, çünkü fazla yüksek değerler televizyon 
çekimlerini olumsuz etkiler. Doğru renk sıcaklığını yansıtan en uygun aydınlatma elemanı ile 
birlikte doğru projektörün seçilmesi bu aydınlatma sistemleri için kesin olarak belirleyicidir. 
Aydınlatma sistemi ışık hesaplama programı yardımıyla hesaplanarak boyutlandırılır. Planlama 
aşamasında elde edilen sonuçlar yapım aşamasında uygulanır. Ayrıca planlanan direk 
pozisyonları, direk yükseklikleri ve projektör sayısına da tam olarak uyulur. Daha sonra 
projektörlerin ince ayarlaması gerçekleştirilir. Her projektör için kesin olarak belirlenmiş bir 
aydınlatma noktası vardır. Bu nokta, kayak pisti üzerinde tespit edilir ve lazerli ölçüm ile ayarlanır. 
Son olarak yapılan ışık ölçümü yardımıyla da aydınlatma verimi kontrol edilir ve gerekirse bir kez 
daha ayarlanır.

Örnek: HD uyumlu projektörlü aydınlatma (Flachau Dünya Kupası Yarışı)

550 metre uzunluğundaki pistte 30 metre yüksekliğinde 21 adet çelik direk dikilmiş ve toplam 420 
adet  Arena Vision 2000W ile donatılmıştır. Planlayıcı, sekiz farklı ışık dağılım eğrisine sahip olan 
projektörler sayesinde aydınlatmayı arazinin yapısına en uygun şekilde gerçekleştirebilir. 
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Uzman personelimiz, ışık teknolojisi alanında uzun yıllara dayalı deneyim ve son derece ileri 
teknolojiye sahip yardımcı aletlerin kullanılmasını gerektiren bu tür sistemlerin kurulumunu 
gerçekleştirmektedir.

Grafikte, projektörlerin bulunduğu pozisyonların 
ayarlandığı aydınlatma noktaları gösterilmiştir.

©   STICH®

PLANLAMA ÖRNEĞİ

Projektörlü Aydınlatma - Kış Sezonu - 11

STICH
R



MPV507MPV507
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PİST PROJEKTÖRLERİ

STICH® - OptiVision MVP507

Metal halide lamba
Yüksek performans düz alan projektörü
60° teknolojisi

Koruma türü: IP65
Koruma sınıfı: I
IEC 598 normuna göre kontrol edilmiştir 
Güvenlik şalteri: Evet
Toplam ağırlık:  17,3 Kg
Rüzgar direnci: 0,447
Rüzgar çarpma alanı: 0,16 m²
Işık akımı (Lm): 220.000
Renk sıcaklığı (K): 4200
Lamba gücü (W): 2040

STICH® - OptiFlood MVP506

Koruma türü: IP65
Koruma sınıfı: I
IEC60598 normuna göre kontrol edilmiştir
Optik: Anodize        

alüminyum
asimetrik

Ön panel: Cam 4 mm²
Rüzgar çarpma alanı: 0,1 m²
Voltaj (V): 230 - 240

Tüm balastlarda lamba kullanım ömrü sonunda 
aşırı yükten koruyan termik şalter mevcuttur. 
Projektör, kendiliğinden duran bir ateşleme 
cihazı ile teslim edilir.
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PİST PROJEKTÖRLERİ

STICH® - ArenaVision MVF404

Koruma türü: IP65
Koruma sınıfı: I
IEC60598 normuna göre kontrol edilmiştir
Optik: Polisajlı

alüminyum
asimetrik

Ön panel: Seramik cam
3 mm²

Rüzgar çarpma alanı: 0,2 m²

Elektronik sıcak ateşleme

Opsiyonel sıcak ateşleme, kısa süreli elektrik 
kesintisinden sonra projektörün hemen 
ateşlenmesini sağlar ve böylece uzun süre 
karanlıkta kalınmasını önler. Projektör, armatüre 
takılı olan kompakt yapıya sahip özel bir sıcak 
ateşleme modülü ile donatılmıştır.

Işık yayma açısı

Toplam 8 farklı ışık yayma açısı 
mevcuttur. Aydınlatma için gerekli 
olan açılar, bilgisayar destekli ışık 
hesaplaması yardımıyla elde edilir.
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STICH® - OptiVision LED gen2

Koruma türü: IP66
Koruma sınıfı: I
Renk sıcaklığı: 5.700K veya

4.000K

Ağırlık: max. 31,5kg 
Rüzgar Saldırı Alanı: 0,39m² 

Önemli Noktalar

Farlar, en yüksek performans standartlarını 
karşılar, mükemmel ışık kalitesi sunar ve güvenlik 
ve görsel rahatlığı garanti eder.

Gerçek yeniden gereksinimlere göre hazırlanmış 
programlanabilir aydınlatma seviyeleri ve 
müşteriye özel ihtiyaçlara adaptasyon sadece 
birkaç örnektir.

Avantajları

Mükemmel ışıktan uzak ışık 
kontrolü ve minimum ışık kirliliği

Gelişmiş sistem kontrolleri ek 
enerji tasarrufu sağlar

Uzun ömürlü LED'ler sayesinde 
bakım maliyetlerini en aza indirin

PİST PROJEKTÖRLERİ
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HER ŞEY TEK ELDEN – Geceyi gündüz yapıyoruz

� Ayrıntılı planlama ve uygulama

� Işık hesaplama ve ışık simülasyonu

� Standartlara uygun ve uzmanca realizasyon  

� Uygun maliyetli komple çözümler

� Son derece hızlı kurulum

Uzmanlığımızdan yararlanınız:
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Direk montajı

REFERANSLAR

Alta Badia, projektörlü aydınlatma sistemi - Full HD, Fis Ski Worldcup

Alta Badia, projektörlü aydınlatma sistemi
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REFERANSLAR

Lenggries (Bad Tölz), projektörlü aydınlatma sistemi - FIS

Direk montajı

Lenggries (Bad Tölz), projektörlü aydınlatma sistemi

Projektörlü Aydınlatma - Kış Sezonu - 17

STICH
R



Direk montajı

REFERANSLAR

Tschagguns, projektörlü aydınlatma sistemi

©   STICH®

Tschagguns, projektörlü aydınlatma sistemi
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Direk montajı

REFERANSLAR

Hochficht projektörlü aydınlatma sistemi

Helikopter ile kurulumProj. aydınlatma

Patscherkofel projektörlü aydınlatma sistemi

Projektörlü aydınlatma Projektörlü aydınlatma
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Talstation

REFERANSLAR

Hochkar projektörlü aydınlatma sistemi 

Vadi istasyonu Direklerin dikilmesi

Flachau projektörlü aydınlatma sistemi, ince ayarlama

Full HD TV yayınına uygun ilk tesisFIS Dünya Kupası bayanlar slalom yarışı
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Aydınlatma direği

REFERANSLAR

Projektörlü aydınlatma sistemi, Planai/Schladming, ince ayarlama

FIS Dünya Kupası, bayanlar ve erkekler slalom yarışı

Projektörlü aydınlatma sistemi, Erzurum/Türkiye

Projektörlü aydınlatma, Erzurum/Türkiye Proj. Aydınlatma
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REFERANSLAR

Projektörlü aydınlatma sistemi, Masella, İspanya
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görünümü kayakçı

görünümü görüntüleyici
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Industrie   - 2010 / 14

ADRES

STICH - Stichaller GmbH

Lichtweg 5
9241 Wernberg
Avusturya

İLETİŞİM

Telefon: +43(0)4252-2600
Faks: +43(0)4252-2600-44
E-posta: office@stich.co.at

WEB SİTELERİMİZ

www.stich.co.at
www.flutlichtanlagen.at
www.stich-flutlichtanlagen.de

ŞİRKET BİLGİLERİ

Genel Müdür: Helmut Stichaller
UID: ATU62006215        Ticaret Sicil Numarası: FN 268542s
Mahkeme Yeri: Villach Klagenfurt Ticaret Sicil Mahkemesi
Bağlı Olduğu Ticaret Odası: Avusturya Ticaret Odası / Kärnten
Denetim Makamı: Villach Kaymakamlığı

Projektörlü aydınlatma sistemleri ve aydınlatma çözümleri,
salonlar ve kalorifer sistemleri

R

STICH   Uzman İş OrtağınızR

©   STICH®

Hatalar olabilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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