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VetSite,® laadukas ja 
älykäs himmennys

Jälleenmyyjä:

Ripustuskoukku (valinnainen)

ANI-B-6012

jauhemaali vihreä RAL 6012

ANI-B-304 

ripustuskoukku RST 304    

Kaikkien ripustuskoukkujen mukana 

toimitetaan pultti.  Koukku mahdollistaa valaisimen 

suuntaamisen, esimerkiksi ulkovalaisimena

Valaisimien mukana 
toimitetaan nyt 

asennuskoukku ja
3 metrin liitosjohto

Led-ratkaisut lypsyrobotti- ja muihin tiloihin

VetSiteTM LPK 44 wattia

VetSiteTM LPK 22 wattia

Näitä valaisimia ei voi himmentää

Valaisimet

HBLC4M-EUDH-GN 

VetSiteTM High Bay 150 wattia – himmennettävä

LBW1C1D-EUDH-GN

VetSiteTM Low Bay 80 wattia – himmennettävä

Kaikki valaisimet ovat vihreitä (RAL 6012)
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Vuohet

Soveltuu myös ulkovalaisimeksi

VetSite,® laadukas ja 
älykäs himmennys

UUTTA

TAKUU

VUODEN



TIJNJE

HOORNSTERZWAAG

HOORNAAR

DRONTEN

Karjatilallisen Willem Looijenin mielestä valo on tärkeää, 

mutta liika valo on turhaa.  Navetassa, joka on 74 x 

32 metriä, 15 VetSite High Bay -valaisinta on Looijenin 

mielestä riittävä valaistus. 

Hän on erittäin tyytyväinen: “Kaikki myyntiedustajat 

kehuvat omaa tuotettaan, mutta AniLEDLIghtin kertomus 

pitää paikkansa alusta loppuun.”

Juustotila De Deelenin Sietze de Jong kertoo vierailijoille 

innostuneena: “Lehmät ovat herkkiä eläimiä. Niille 

päivä- ja yörytmi on hyvin tärkeä. Navettamme valaistus 

tukee tätä rytmiä optimoimalla valon määrän. Energiaa 

säästävät led-lamput ovat himmennettäviä ja ne syttyvät 

ja sammuvat automaattisesti.  Öisin kaksi lamppua

jää aina päälle.”

AniLEDLight toimitti valaistuksen

hallintayksikön kolmelle valaisinryhmälle,

joissa on himmennys ja integroitu yövalo.

Bijstra-Vernooij ei ole hetkeäkään katunut 15 VetSite High 

Bay -valaisimen hankintaa. Bastiaan Vernooij: “Lamput 

palavat lähes aina täysin himmennettyinä. Koska valo on 

valkoista, navetassa on aina valoisaa ja pystyn helposti 

havaitsemaan lehmien mahdolliset ongelmat.” 

Älykäs himmennys tuottaa sitä paitsi säästöä, sillä lamput 

kuluttavat himmennettyinä vain 38 wattia kappale.

Reijmin perhe muutti vuonna 2012 Werkendamista 

Dronteniin. AniLEDLight toimitti uuteen, täysin 

automatisoituun navettaan 5 led-valaisinryhmää.

Kokemus on osoittanut, että älykäs himmennys on 

tärkeää.

Lamput palavat vain poikkeustapauksessa täydellä 

teholla. Himmennys säästää energiaa.

Ilmanvaihto sivuseinien kautta

Tuulettimet

Valaistus

UUTTA: navetan valaistuksen ammattimainen ohjaus

Valoanturi

Kaikki samassa!

Valaistuksen ohjaus

AniLEDLight kadun varrella

Ohjauskaappi, jossa on astronominen 

kellokytkin.

Toiminnot: päälle–pois, älykäs 

himmennys, integroitu yövalo

Laajennettavissa korkeintaan neljään 

ryhmään. Toteutukset:

pieni 230 volttia (kork. 20 lamppua)

suuri 380 volttia (kork. 40 lamppua)


