FarmLED
OSZCZÊDNOŒÆ NA ENERGII
ZYSK NA MLEKU

Zmiana na nowoczesne oœwietlenie LED w budynkach inwentarskich
Potencjalne oszczêdnoœci wyliczone na 59%

Stacja ¿ywienia Paszotec Junior
FarmLED
natêzenie œwiat³a
150Lux

Konwencjonalne
oœwietlenie

Koszt
inwestycji

Koszt energii
elektrycznej

- wspó³praca z programem zarz¹dzania stadem INFODEX

Koszt
utrzymania

Przyk³adowe porównanie dla gospodarstwa mleczarskiego po 10 latach u¿ytkowania FarmLED

Modernizacja siê op³aca przy zmianie oœwietlenia na LED, mo¿esz zaoszczêdziæ 59% energii elektrycznej.
( przyk³ad dla obory na 100 krów, powierzchnia 1850m2, oœwitlenie LED zinstalowane na wysokoœci 7,5m )
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POMAGAMY W PRODUKCJI MLEKA

WIÊCEJ ŒWIAT£A TO WIÊCEJ MLEKA:
wp³yw œwiat³a na dobrostan
i produktywnoœæ zwierz¹t.
Badania naukowe wykaza³y, ¿e optymalny dobrostan
zwierz¹t osi¹ga siê przy poziomie œwiat³a wynosz¹cym
minimum 150 luksów w ci¹gu dnia. Wymóg oœwietlenia
polegaj¹cy na 16 godzinach œwiat³a przy minimum 150
luksów, a nastêpnie 8 godzinach ciemnoœci (maksymalnie 5
luksów) poprawi zarówno dobrostan, jak i produktywnoœæ
byd³a.

Uk³ad hormonalny wykorzystuje oœwietlenie do zwiêkszenia
d³ugoœci dnia wp³ywaj¹c na produktywnoœæ hormonu snu:
melatoniny. Œwiat³o hamuje produkcjê melatoniny, a
ciemnoœæ j¹ przyspiesza: d³u¿sze okresy œwiat³a oznaczaj¹
mniej hormonu snu i zdrowsze, bardziej aktywne krowy. Ten
wymóg oœwietlenia skutecznie symuluje d³ugie wiosenne
dni: dok³adnie czas, kiedy krowy s¹ naturalnie najbardziej
aktywne. Rezultatem jest lepsze pobranie paszy i wy¿sza
produkcja. Nieprawid³owy poziom oœwietlenia mo¿e mieæ
wp³yw na zdrowie, wydajnoœæ i dobrostan zwierz¹t.

ZWIÊKSZONA PRODUKTYWNOŒÆ KROWY DO 8%
LEPSZE WYKRYWANIE RUI
POPRAWA P£ODNOŒCI

150Lux

KRÓTSZE INTERWA£Y WYCIELEÑ
MNIEJ OBRA¯EÑ W STADZIE

Œwiat³o zapobiega
wytwarzaniu u krów
hormonu snu- melatoniny

-niskie koszty inseminacji
Zmniejszenie wydzielania
melatoniny sprawia, ¿e krowa
jest bardziej aktywna
Wraz ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹
i lepszym spo¿yciem paszy
wzrasta produkcja mleka u krów

FarmLED System umo¿liwia pe³ne zautomatyzowane zarz¹dzanie oprawami LED za pomoc¹
sygna³u DALI. Cyfrowy czujnik œwiat³a przyciemnia lub dezaktywuje urz¹dzenia, jeœli natê¿enie
œwiat³a w ci¹gu dnia jest wystarczaj¹ce. Przyczynia siê to do lepszego klimatu w oborze i
pozwala zaoszczêdziæ na kosztach energii. FarmLED System zosta³ specjalnie zaprojektowane
do u¿ytku w budynkach inwentarskich i budynkach gospodarczych. Ka¿de urz¹dzenie jest
optymalnie odporne na wilgoæ, ³atwe w konserwacji, odporne na
amoniak
i kurz.
-wiêksza
œrednia
roczna wydajnoœæ mleczna
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SPRAWD ILE MO¯ESZ ZAOSZCZÊDZIÆ
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