
50 000 val.
tarnavimo laikas

ABL serija

LED šviestuvai skirti tėvinių pulkų, broilerių ir narvelinio tipo paukštidžių
apšvietimui. Šie šviestuvai pasižymi didele šviesos išeiga bei ilgaamžiškumu.
LED šviestuvai maitinami žema įtampa, neturi stroboskopinio efekto bei
tolygiai apšviečia paukštidę. Tokiu būdu išlaikomas paukščių pulko
tolygumas, sumažėja mirtingumas, padidėja kiaušinių dėslumas.
Taip pat, šie LED šviestuvai skirti gyvulininkystės ar žuvininkystės ūkių
apšvietimui. Šviesos spektras parenkamas pagal specifinius poreikius.

3
metų garantija
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Maitinimas:
Suvartojama elektros galia:

Šviesos srautas:
Tarnavimo laikas:

Šviesos diodų gamintojas:

Spalvinė temperatūra:
Spalvų atgavos indeksas CRI:
Šviesos sklidimo kampas:
Šviesos intensyvumo reguliavimas:

Šviestuvo svoris:
Išmatavimai:

Korpuso spalva:

24 VDC
9 W

(atitinka 18W liuminescencinę lempą)

880 liumenų
0 000 val. (10 metų

šviečiant po parą)

3000 - 4000 K

>80

130 laipsnių

turi, švelnus įsidegimas ir užgesimas

0,4 kg

mm, aukštis
, plotis – 65 mm

sidabrinė

Šviestuvas kabinamas ant troso arba
tvirtinamas prie lubų.

Pakeičia kaitrines 60-100W lempas
arba liuminescencines 14-18 W lempas.

5
12 valandų per

Philips
Lumileds

0

ilgis 314 38
mm

Charakteristikos:
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Šviestuvai veikia nuo saugios 24 V
įtampos.
Sumažėja elektros energijos
suvartojimas nuo 3 iki 10 kartų.
Šviestuvai suvartoja nuo 1 iki 12 W.
Specialiai parinktas šviesos spektras
aktyvuoja paukščių, gyvulių maitinimosi
instinktus.
Išauga vidutinio gyvo svorio rodikliai.
Pagerina maisto įsisavinimą.
Pagerina paukščių dėslumą.
Lėtai įsidegdami ir lėtai užgesdami
šviestuvai sumažina paukščių, gyvulių
patiriamą stresą.
Padidina paukščių, gyvulių
produktyvumą.
Padidina paukščių būrio vienalytiškumą.
Nėra žemadažnio mirgėjimo, kurį sukelia
liuminescencinės lempos.
Šviestuvas lengvai ir greitai tvirtinamas
prie lubų arba prie troso.
Nespinduliuoja nei ultravioletinių, nei
infraraudonųjų spindulių. Visa šviesa tik
matomoje srityje.
Kokybiškas baltos spalvos spektras.
Šviestuvams suteikiama 3-jų metų
garantija.
Kontroleris nuotoliniu būdu valdo šviesos
intensyvumą.
Šviestuvo korpusas pagamintas iš
agresyvioms terpėms atsparaus
anoduoto aliuminio.
Patikimi Philips-Lumileds šviesos diodai
tarnaus 50 000 val. kol šviesos srautas
nukris iki 70% nuo pradinio intensyvumo.
Šviestuvas tarnaus ilgiau nei 10 metų.
Šviestuvo tarnavimo laikas nepriklauso
nuo šviestuvo įjungimų/išjungimų
skaičiaus.

Privalumai:
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