VetSite®- apšvietimas, kokybė ir
intelektuali šviesos intensyvumo
reguliavimo sistema
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Apšvietimas

Ventiliacinės užuolaidos

Ventiliatoriai

Viskas viename!
Apšvietimo daviklis

Bazinė apšvietimo
valdymo sistema
Valdymo pultas su astronominio laiko rėle.
Funkcijos: Įjungimas/Išjungimas, intelektuali
šviesos intensyvumo reguliavimo sistema,
integruotas naktinis apšvietimas.
Išplėtimas maksimaliai iki 4 grupių.
Modeliai:
mažas 230V (maksimaliai 20 lempų)
didelis 380V (maksimaliai 40 lempų).

AniLEDLight šalikelėje

Hoornsterzwaag
Partneriai Bijstra ir Vernooij nė karto nesigailėjo įsigiję 15
lempų «VetSite High Bay». Bastiaan Vernooij: «Lempos
beveik visada pritamsintos. Šviesa balta, tai priduoda
papildomo šviesumo. Aš iš karto galiu pastebėti visas
karvių problemas ir priimti reikalingus spendimus joms
šalinti».
Su intelektualia šviesos reguliavimo sistema galima
sutaupyti daugiau energijos, todėl, kad kiekviena lempa
sunaudoja tik 38W.

Tijnje
Sietze de Jong valdo sūrių ferma De Deelen ir
aistringai pasakoja svečiams apie savo apšvietimą :
«Karvės – jautrūs gyvūnai. Labai svarbus jų ritmas dienos
ir nakties metu. Mūsų fermos apšvietimas reaguoja į jų
jautrumą ir rūpinasi, kad šviesa būtų optimali. Taupantis
šviesos diodų apšvietimas reguliuojasi automatiškai
įsijungia ir išsijungia. Naktį visada dega dvi
lempos». Čia sumontuotas bazinis
AniLEDLight pultas trims grupėms su šviesos
intensyvumo reguliavimo sistema.

Hoornaar
«Geras apšvietimas labai svarbu, bet jis neturi būti per
daug intensyvus», sako pieno ūkio šeiminikas Villem
Looijen.
Jo karvidei, matmenys 74х32m, pilnai užtenka 15 lempų
«VetSite High Bay».
Villem entuziastingai pasakoja: «Kiekvienas pardavėjas
turi papasakoti gerą istoriją, bet AniLEDLight istorija
sutampa nuo pradžios iki galo».

Dronten
Reijm šeima iš Werkendam į Dronten persikraustė
2012m. Naujoje, pilnai automatizuotoje fermoje, buvo
įrengtas AniLEDLight 5 grupių «VetSite» šviesos diodų
apšvietimas.
Patirtis moko, kad intelektualus šviesos intensyvumo
reguliavimas labai svarbu. Pilnu galingumu lempos
dirba ne visada, o tik atskirais atvejais. Reguliavimaspapildomas energijos taupymas.

VetSite®- apšvietimas, kokybė ir
intelektuali šviesos intensyvumo
reguliavimo sistema
Šviestuvai
HBLC4M-EUDH-GN
«VetSite™ High Bay» 150W – reguliuojamos

Naujiena

LBW1C1D-EUDH-GN
«VetSite™ Low Bay» 80W – reguliuojamos
Šviestuvų korpusų spalva RAL 6012

Pristatoma su
montavimo kilpa ir
3 metrų kabeliu

Šviesos diodų sprendimai robotų patalpoms ir
kitoms erdvėms
«VetSite» TM LPK 44W
«VetSite» TM LPK 22W
Šie šviestuvai nereguliuojami.

Pakabinimo laikiklis
ANI-B-6012
Miltelinis padengimas
spalva: žalia, RAL 6012
ANI-B-304
Nerūdijančio plieno pakabinimo laikiklis RVS 304
Visi pakabinimo laikikliai pristatomi su varžtais. Šių laikiklių
dėka šviestuvus galima pasukti norima kryptimi, pavyzdžiui
kaip išoriniam apšvietimui.
Ožkos
Jūsų atsovas

UAB Agrilita

Tinka ir išoriniam apšvietimui
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