Razsvetljava za

KMETIJSTVO

ABS
Za živino
Svetilke z izjemno
odpornostjo na amonijak
Odpornost proti amonijaku v zraku je med
bistvenimi atributi nove linije svetilk namenjenih za
kmetije in farme pri vzreji živine.
Linija svetilk INNOVA ABS, FUTURA ABS in Prima
LED ABS zagotavlja izjemno odpornost na kemične
spojine iz živalskega urina in blata ter raznih čistil in
razkužil, pa tudi izjemno odpornost na mehanske
poškodbe in visoke temperature.

Kemična odpornost
Zagotavljamo izjemno kemijsko odpornost
materialov za kemikalije, kot so amonijak, lug,
in alkalijske spojine.

INNOVA ABS

PRIMA LED ABS

Mehanska odpornost
Svetilke odlikuje visoka trpežnost na udarce ter
druge mehanske poškodbe.
Toplotna odpornost
Izjemna vzdržnost na temperature v razponu
od -25 ° C do +50 ° C zagotavljajo dolgo življenjsko
dobo svetil.

FUTURA ABS

DLG-CERTIFICIRAN PROIZVOD
Goveje, prašičje, perutninske
ter ostale farme
DLG (nemška neodvisna testna organizacija)
navaja, da je INNOVA ABS odporna na dolgotrajno
izpostavljenost na amonijak ter druge agresivne
spojine ter na izpiranje z visokotlačnim čistilcem s
hladno ali vročo vodo.
Izdelek je torej popolnoma primeren za kmetije, kjergojijo živino, za tovarne hrane, obrate za pakiranje
mesa ter druge kmetijske objekte.

INNOVA ABS

Laboratorij za testiranje DLG je potrdil, da niti redna
izpostavljenost amonijaku v zraku, niti neposredno
pranje instaliranih svetilk, ne povzroča poškodb ali
skrajšuje njihovo življenjsko dobo.
Svetilke tipa INNOVA, v katere ni mogoče posegati, so
poleg hlevov tudi odlična izbira za različna kemično
agresivna okolja, kot so razne proizvodne hale,
skladišča, laboratoriji, avtopralnice itd..

INNOVA WB ABS
INNOVA NB ABS

HORTI
NADZOROVANA
SVÍTIDLA
PRORAST
RŮSTRASTLIN
ROSTLIN
Svetilke za rastlinjake
SVETILA HORTI LED so zasnovana za vrtnarjenje
v rastlinjakih. Pridelovalcem omogočajo povečanje
pridelkov in njihove kakovosti, kot tudi zagotavljajo
celoletno neodvisno proizvodnjo, ne glede na sezono
ali vreme.
FUTURA HORTI
FUTURA HORTI ABS

PERUN HORTI

CANOPUS HORTI

Kako deluje?
Rastline se odzivajo na energijska razmerja v različnih delih barvnega spektra. To nam omogoča nadzor oblike
rastlin, njihovo hranilno vrednost in okus. Spodbuja pravilno rast in pospešuje njihovo cvetenje. Ustrezna
temperatura okolice, vlažnost zraka, namakanje in razmerje zrak-ogljikov dioksid, so dodatni pomembni
dejavniki, ki vplivajo na rast. Količina svetlobe in delež svetlobnega spektra, ki so mu izpostavljene rastline,
vpliva na intenzivnost rasti, pa tudi na cvetenje in tvorjenje / zorenje plodov. Kakovost svetlobe vpliva na
morfologijo rastlin (oblika rastline), medtem ko različna razmerja svetloba-zrak v kombinaciji z ustreznimi
deli svetlobnega spektra pomembno vplivajo na njihovo rastno dobo in pridelavo pridelkov.
Barvni spekter modula je nastavljen tako, da spodbuja 4 faze rasti rastlin: kalitev, rast, cvetenje in tvorjenje
/ zorenje plodov.
Rdečo svetlobo rastline uporabljajo za fotosintezo, pa tudi za pospešitev rasti stebel (podolgovata in
raztegnjena stebla se pojavijo, ko rastlinam primanjkuje svetlobe).
Obstajajo dokazi, da npr. večje količine rdeče svetlobe povzročajo večjo proizvodnjo paradižnika.
Modro svetlobo rastline uporabljajo za fototropizem - rastline prerazporedijo rastne hormone in prilagodijo
svoje oblike glede na jakost in smer svetlobe; cilj je zagotoviti, da se svetloba uporablja čim bolj
učinkovito.
01 Razmnoževanje
in kaljenje:
zelo učinkovito za
rastline brez prvih
poganjkov

02 Rast rastlin:
najdaljša faza
za rast

03 Cvetenje:
proces cvetenja

04 Zorjenje ploda:
brstičenje ploda
nastanek ploda in zorenje

- Vzpodbuja rastlino
- Izboljšuje barvo, obliko in okus
- Podaljšuje letno proizvodnjo zaradi daljšega
rastnega cikla
- Zmanjšuje stroške energije
- Kmetom omogoča nadzor pridelka tudi
v slabih vremenskih razmerah

- Niža stroške vzdrževanja v primerjavi s plinskimi
sijalkami
- Lahko se namesti tudi v nizke rastlinjake
- in folijske tunele
- zmanjša porabo vode

Spekter

Največja moč v
uporabljenih spektrih

faza

TEMNO MODRA – 450 nm

410 mW/ft

plant germination

RDEČA – 660 nm

540 mW/ft

stimulacija rasti rastlin

TEMNO RDEČA – 730 nm + (BELA)

195 mW/ft + 475 lm/ft

tvorjenje in zorenje plodov

RED
Svetilke za govedorejo
Za zagotovitev učinkovite proizvodnje
LED modul za produkcijo rdeče svetlobe, ki je lahko
vgrajen v tipe svetilk INNOVA LED, PRIMA LED, in
FUTURA LED poskrbi, da se svetilka lahko uporablja
kot servisna svetilka, saj rdeč spekter svetlobe deluje
na govedo pomirjajoče. Običajne naloge (molža,
hranjenje, čiščenje…) lahko opravimo brez motenj
ali prekinitve cikla spanja živali. Znanstvene študije
so namreč pokazale, da krave molznice skoraj ne
zaznavajo rdeče svetlobe in jih med nočnim počitkom
le-ta ne moti.

INNOVA ABS RED
rdeča svetloba

Ustrezna osvetlitev in optimalna razporeditev svetilk
povečuje proizvodnjo mleka za 6-10%.
Po pravilu naj bi se zagotovilo živalim v hlevu 16 ur
svetle in osem ur temnejše svetlobe na dan. Rdeča
svetloba je najprimernejša za temnejše obdobje,
saj pri kravah prebuja izločanje melatonina in tako
spodbuja ješčnost.

RED
625 nm

ozek spekter

550 lm

svetilnost svetilke

12 W

moč

INNOVA ABS RED
bela svetloba

BLUE
ZA PERUTNINSKE FARME
Za pomirjanje kokoši
LED modul z modrim spektrom je lahko vgrajen
v svetilke INNOVA LED, PRIMA LED ali FUTURA LED.
Na vedenje kokoši negativno vplivajo neustrezna
osvetlitev, ki pogosto povzroči stres, agresivnost
in celo kanibalizem. To so vsa odstopanja od
standardnega vedenja, ki imajo negativni vpliv
na donosnost perutninskih farm. Modra svetloba
spodbuja rast, pa tudi spolni razvoj perutnine s
povečanjem ravni androgenov v plazmi.

INNOVA ABS BLUE
modra svetloba

Modra svetloba ima pri kokoših lastnost, da blaži
stres kot tudi boljšo pretvorbo razmerja med
zaužitimi krmili in težo (FCR).
Kokoši modre svetlobe ne zaznavajo. Prostor v
katerem sveti modro zaznavajo temno.
INNOVA ABS BLUE
bela svetloba
BLUE
450 nm

ozek spekter

7,75 W

svetilnost svetilke

16 W

moč

TW

REGULACIJA BELE SVETLOBE
Za živinske farme
visoka

intenziteta

Modul, ki pospešuje cirkadiane ritme. (je lastnost
procesov v živih organizmih, ki se ciklično spreminjajo v odvisnosti od dnevno-nočnega cikla pogojev v
njihovem okolju).

nizka

Ti ritmi zagotavljajo ustrezen čas vseh procesov v
telesu in usklajujejo različne dejavnosti organov.
Zaradi teh ritmov nihajo telesna temperatura, krvni
tlak, budnost, pozornost, poraba energije ter prebavni
in imunski sistem. Ta tip svetilke je odlična izbira za
živinorejske farme. Modul omogoča prilagajanje
korelirane barvne temperature (CCT) od tople do
hladno bele (2700K - 6500K) ter intenzivnost osvetlitve

6 zjutraj

opoldne

6 zvečer

Dan se začne z barvno
temperaturo 2700K,
popoldne ima modro
nebo 5000K, ki se
postopoma zmanjša
nazaj proti večeru na
2700K.

(zatemnitve) z uporabo digitalnega naslovnega
vmesnika za osvetlitev (DALI). Funkcija zatemnitve
je lahko vgrajena v avtomatiziran sistem ali pa jo
po potrebi nadzira uporabnik.
Ta modul je lahko opremljen z večino svetil
TREVOS.
TREVOS, a.s.
Nova ves 34 — 511 01 Turnov
Czech Republic

Podjetje TREVOS je bilo ustanovljeno leta 1990
in je v celoti v češki lasti. Razvoj gradi na lastnih
raziskovalnih prizadevanjih ter na obsežnem
strokovnem znanju. TREVOS je prisoten v več kot 60ih državah, kjer dobavlja svoje visokokakovostne in
najsodobnejše svetilke. Poslovna strategija podjetja
se opira na inovacije in zavezanost najvišji kakovosti,
hkrati pa ohranja dostopnost svojih izdelkov.

T +420 481 363 385
T +420 481 363 386
trevos@trevos.cz — www.trevos.eu
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