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Ilmanvaihto sivuseinien kautta

Tuulettimet

Valaistus

UUTTA: navetan valaistuksen ammattimainen ohjaus

Kaikki samassa!

Valaistuksen ohjaus
Ohjauskaappi, jossa on kellokytkin.
Toiminnot: päälle–pois, älykäs 
himmennys, integroitu yövalo
Laajennettavissa korkeintaan neljään 
ryhmään. Toteutukset:
pieni 230 volttia (kork. 10 lamppua)
suuri 380 volttia (kork. 30 lamppua)

Ani-LS 
Aniledlight® valoanturi
inside the barn

ANI-KWR-4/D2-40 
Wind and Rain Detection
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1F/BIS/DN-1 
Aniledlight® B1-10
230 volt

1F/BIS/DN-1/SD/AD
Aniledlight® D1-10
230 volt

BIS/DN-3
Aniledlight® B2-30
380 volt

BIS/DN-3/SD
Aniledlight® C2-30
380 volt

BIS/DN-3/SD/AD
Aniledlight® D2-30
380 volt

More options on special request

40 cm

60 cm



AKI AUTIO
54410, Ylämaa

TUOMINEN JUKKA MATTI
20660, Littoinen

VALKAMA JUHA PASI
37700, Sääksmäki

Olen hankkinut Aniled  lampuista tietoja netistä ja 
Latterin  myyntimieheltä. Suunnittelu vaiheessa oli 
emännän  ehtona, että valot pitäisi olla ledeja ja 
valkoisella valolla. Navetasta ulospäin tulee valoa tosi 
vähän, kun se Led valo on suunnattu alaspäin ja se 
jakaa tosi tasaisesti sitä valoa.   
    Olen tosi tyytyväinen näiden hankintaan. Lamppu 
on suunniteltu mielestäni  tosi hyvin ja sen pyöreä 
muoto on juuri sopiva navetoihin.Hankintaan vaikutti 
myös takuu,  kun en uskaltaisi ostaa 2-3 vuoden 
takuulla lamppuja. Kauppa hoitui helposti ja kaikki 
tarpeellinen tuli sovittuna aikana. Jos tulevaisuudessa 
rakentaisin asentaisinehdottomasti samanlaiset valot.

Päädyin Aniledeihin koska mielestäni valmistajalla oli 
jo näyttöä valojen toimivuudesta ja laadusta. Eli 
kaikista pisimmälle valmis tuote.
     Kävin myös itse asian toteamassa muutamassa 
navettakohteessa Alankomaiden Frieslannissa. 
Mekaaninen laatu ja 10 v takuu oli myös selkeästi 
kilpailijoitaan parempi. Nyt 4kk käytön jälkeen olen 
vieläkin yllättynyt kuinka kirkkaat nämä valot oikein 
ovat ei ole edes tarvetta pitää tehoja täysillä. 30x60 
halliin riittää hyvin 9 tehokasta valoa. Yhden mata-
lampi tehoisen laitoin vasikka/poikima osastoon 
yövaloksi. Lypsyosaston yövaloista vastaa 2 pala-
maan jäävää lediä. Ehdottomasti suosittelen tuotetta.

Löysin valaisimet Okra näyttelyssä kesällä 2014 
Latterin osastolta. Kauppa kävi helposti ja kaikki 
tarpeellinen tuli sovittuna aikana.
     Paloturvallisuus ja takuu (Aniled valolla on 10 v 
takuu) oli tärkeimpiä kriteereitämme tehdessämme 
ostopäätöstä. Uskon että valaisimet ovat laadukkaat 
ja kestävät pitkään (vähintään sen 10 v) ja että 
valaisimet maksavat itsensä säästyneenä sähkönä 
takaisiin aika nopeasti. Himmentimillä saadaan 
pitkällä aikavälillä luotua säästöä sähkölaskuihin. 
Täysi valaistus vain silloin kun sitä tarvitaan ja yöva-
laistus on erittäin toimiva ratkaisu. 
    Valaismet antavat tasaisesti valoa laajalle alalle 
johtuen puolipyöreästä muodosta. En missään nimes-
sä ostaisi 2 tai 3 vuoden takuja omaavia valaisimia 
koska valaisinten vaihto eläintiloissa on niin työlästä 
etten halua tehdä sitä kahden tai neljän vuoden 
välein. Ehdottomasti tällä lyhyellä kokemuksella 
valitsisin samat valaisimet.



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
35LIN35-SS316-EU
VetSite® Stainless Linear, 35 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

LBW1C1A-EUDH-GN
VetSiteTM Low Bay 45 wattia – himmennettävä

Kaikki valaisimet ovat vihreitä (RAL 6012)
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Vuohet

Soveltuu myös ulkovalaisimeksi

VetSite,® laadukas ja 
älykäs himmennys

UUTTA




