
AGRILED® pro és 
 

AL2007 termékcsalád 
 

Teljesen automatizált 

világítás az Ön tehenészete 

számára



 
 

Jobb fényviszonyok, jobb életkörülmények 

 
Az állatok jóléte és a haszon  
A gazdálkodókat az állatok jóléte és a termelékenység foglalkoztatja a mindennapokban. az Az állatok 
egészsége kiemelt fontosságú szempont. Kihívást jelenthet, hogy megtaláljuk az állatok jóléte és az 

optimális termelékenység közötti helyes egyensúlyt. Lehet, hogy a világításra gyakran nem is gondolunk, 
de mégis az istállók alapvető felszereléséről van szó. Jó világítás nélkül nem lehet megfelelő munkát 
végezni, és előfordulhat, hogy nem veszünk észre fontos, az állatok egészségi állapotára utaló jeleket. 

Azt például tudta, hogy a fény befolyásolja az állomány tejhozamát? 

 
Több fény nagyobb tejhozamot eredményez: hagyomány és innováció  
Az Agrilight már több, mint 15 éve foglakozik a fénynek az állatok jólétére és a termelékenységére 
gyakorolt hatásának a kutatásával. A Wageningen egyetem által végzett tudományos kutatások 
megmutatták, hogy napközben legalább 150 lux fényre van szükség az állatok optimális közérzetéhez. 
A 16 órán át tartó, legalább 150 lux fényerejű nappali időszak, amelyet egy 8 órás éjszaka (maximum 5 
lux fénnyel) követ, javítja az állatok közérzetét és termelékenységét is. 
 

 akár 15% %-kal magasabb tej hozam 

 jobb termékenység 

 párosodási hajlam jobb felismerése 

 rövidebb ellési időszak  

 betegségeket jobban észre lehet venni 

 kevesebb sérülés az állományban 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LLED világítás 



 

A vörös fény hatása 

Tudományos kutatások kimutatták, hogy 
hogy a fejős tehenek alig érzékelik a vörös 

fény jelenlétét, ezért az nem zavarja őket 

éjszakai pihenésük idején. A vörös fényű LED 

világítást arra lehet használni, hogy az éjszakai 

időszakban is felügyelni lehessen az állományt 

anélkül, hogy megzavarnánk az állatok 

hormonháztartását. 
 

Endokrin rendszer  
A mesterséges fény alkalmazásával meghosszabbított nappali időszak befolyással van az alvásért felelős 
melatonin hormon termelődésére. A fény korlátozza, a sötétség pedig felgyorsítja a hormon termelődését: 
a hosszabb nappalok kevesebb alvási hormon előállítását eredményezik, ezáltal egészségesebbek és 

aktívabbak lesznek a tehenek. Az ilyen világítás jól szimulálja a tavasztól jelentkező hosszabb nappalokat, 
pontosan azt a természetes időszakot, amikor a tehenek a legaktívabbak. Az eredmény az állatok jobb 
étvágya, és a magasabb tejhozam. A nem megfelelő fényviszonyok vagy periódusok befolyással lehetnek az 
állatok egészségi állapotára, termelékenységére és közérzetére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LED világítás 
 
 

 
Fejős tehenek istállója nappal 

 
                       16 óra nappali időszak és 8 óra sötétség  150-200 lux fényerő 

 



Agrilight termékek 

 
Az összes Agrilight berendezést kifejezetten az istállókban és mezőgazdasági épületekben történő 

felhasználásra tervezték. Mindegyik berendezés ellenáll a nedvességnek, az ammóniának és a pornak. 

 
Az Agrilight egy sor megoldást nyújt a kívánt optimális fényviszonyok eléréséhez: 

• AGRILED® pro termékcsalád; komplett LED világítás 

• AL2007/AGRILED® red vörös fényű termékcsalád; hagyományos világítás 

 

AGRILED® pro termékcsalád 

A legkorszerűbb LED technológia 

alkalmazásával készült berendezések, amelyek 

ennélfogva alkalmasak támogatott 

struktúrákban történő megvalósításhoz is. A 

legkorszerűbb LED technológia akár 60% 

energia költség megtakarítást is 

eredményezhet. Az AGRIBOX pro 

 
 

 
vezérlők felhasználásával intelligens 

fényrendszer építhető ki, amely többek 

között a szabályozott fényt biztosító funkciók 

miatt hozzájárul az állatok jólétéhez, és 

csökkenti az energia költségeket. 

 
 
 

 

AGRILED® pro 32 AGRILED® pro 16 

 

 
AGRIBOX pro   
• 5 termékcsoport  
• 11 világítási program  
   • Valós idejű fényviszonyok, érzékelők alapján  
• Felhasználóbarát kezelő felület  
• Energia megtakarítás 

 
AGRIBOX pro 
 
 

 

AGRIBOX pro 

 

Az AGRIBOX pro DALI jelek segítségével lehetővé teszi a berendezések teljes mértékű 
automatizálását. A digitális fényérzékelő tompítja vagy kikapcsolja a fényforrásokat, ha a nappali 
természetes fény mennyisége elegendő. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az istállónak jobb legyen a 
klímája, és energia költséget is megtakarít az Ön számára. Az AGRIBOX pro vezérlő alkalmazásával 
válik teljessé a rendszer. A vezérlő szerviz és karbantartási feladatok elvégzése idején 
áramtalanítja a fényforrásokat. 



 

AL2007/AGRILED
®
 red vörös fényű termékcsalád 

Magas nyomású nátrium (HPS) vagy fém halogenid (MH) lámpák 250 és 400 Watt teljesítménnyel. A 

magas nyomású nátrium fényforrás sárga fényű, nagy fénykibocsátású, és emiatt magas szintű 

hatékonysággal működik.  
A fém halogenid fényforrás fehér fényű, és kisebb fénykibocsátású, mint a HPS modell. A világosabb 

fehér MH fény a HPS lámpákhoz viszonyítva jobb színérzékelést tesz lehetővé. Mindkét modell elérhető 

integrált vörös kontroll fénnyel is, ez a termék az AGRILED® red. 
 
Az Agrilight kifejlesztette az AGROBOX terméket, amely az AL2007 és az AGRILED® red vörös fényű 
berendezések optimális működését szabályozza. Az előre programozott és beépített időzítő órák 
csoportokra osztott világítási programok végrehajtását is lehetővé teszik. Két fényérzékelővel egymástól 
függetlenül is lehet maximum két csoport fényerejét szabályozni, automatikus vagy kézi vezérléssel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AL2007 AGRILED® red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  HPS világítás   MH világítás 

 

 



 AGRILED® 

pro 16 
AGRILED® 

pro 32 

AL2007/ 

AGRILED® red 

AL2007/ 

AGRILED® red 

Lumen kibocsátás * 18.000 lumen 36.000 lumen 23.000/36.800 33.000/56.800 

Teljesítmény * 125 Watt 250 Watt 250/400 Watt 250/400 Watt 

Lumen / Watt * 144 Lm/W 144 Lm/W 92 Lm/W 132/142 Lm/W 

Fény színe 
természetes 
fehér 

természetes 
fehér 

természetes 
fehér 

sárga 

Integrált vörös fény 
LED fényforrások 

nincs van opcionális opcionális 

Szabályozható 
fényerő 

igen igen nem nem 

Élettartam * 60.000 óra 60.000 óra 10.000 óra 20.000 óra 

Jótállás 5 év 5 év 1 év 1 év 

 

* fényforrás 

A mezőgazdasági világítás szakértője 

 

                                                          Bosmark Kft. 
 

Szeretné maximalizálni épületei teljesítményét? A jó 
világítás ehhez elengedhetetlen. 

 
Az Agrilight már több, mint 15 éve forgalmaz LED és 
hagyományos fényrendszereket európai és Észak-
amerikai állattartók számára. A vállalat a Dool 
Industries csoport tagja, amely holding a termelést 
fokozó világításokra szakosodott, és elmondhatjuk, 
hogy élen járunk a világítási rendszerek 
fejlesztésében. Az Agrilight vállalatnál kombináljuk 
saját tudásunkat az állatok életkörülményeit, és az állattartásban alkalmazott épületek 
tervezését érintő legújabb tudományos kutatások eredményeivel. 

 
Az Agrilight ingyenesen, és kötelezettség nélkül készíti el az Ön állattartó épületeire vonatkozó 
világítási terveket. Minden megoldás egyedi, személyre szabott. Fedezze fel a jól megtervezett 
világítás előnyeit, amit jószágai, az alkalmazottak, és Ön is élvezhet. Lépjen velünk kapcsolatba 
weboldalunkon keresztül: 

 
 www.agrilight.com 

 

2051 Biatorbágy 

Erdővári Ipartelep Hrsz 060/4 

 

tel: +36 23 310 132 

 

e-mail: bosmark@bosmark.hu 

www.bosmark.hu 

http://www.agrilight.com/

