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НАВІЩО ПОТРІБНЕ ЯКІСНЕ 
ОСВІТЛЕННЯ?

Якими б високими породними і
племінними якостями не володіли

тварини, погане освітлення не дасть їм
повною мірою реалізувати наявний

генетичний потенціал. За дослідженнями
європейських і американських вчених,

збільшення світлового дня до 16 годин
призводить до збільшення

продуктивності до 9-15% за рахунок
збільшення споживання кормів і їх більш

якісного засвоєння без зміни самих
раціонів.

Взимку є ймовірність виникнення

«світлового голодування», яке
призводить до порушення обміну

речовин і зниження продуктивності. Якщо
утримувати корову в погано освітленому

приміщенні, то вона, потім довго не
приходить в охоту після отелення та у неї

знижуються захисні сили і імунітет.

Темний період тривалістю у 8 годин
необхідний тваринам, щоб вони знову

змогли отримати гормональну
стимуляцію; завдяки чому переваги

довгого світлового дня зберігаються. Для
нічного освітлення корівників
використовуються світильники червоного
світла, потужність яких 10 Вт, вони

забезпечують спокійне пересування корів
і дозволяють проводити огляди

приміщення, без зайвого занепокоєння
відпочиваючих тварин. Інтенсивне

червоне світло не впливає на сприйняття
корови в темряві.

Для сухостійних корів потрібні

протилежні умови. Правильний рівень
освітленості в поєднанні з правильним

світловим режимом (8 годин світла і 16
годин темряви) матиме позитивний

вплив, а саме підвищення надоїв молока
при наступній лактації до 3,2 кг.
Переведення сухостійних корів за кілька
днів до отелення назад в світловий

режим з 16 годинами світла і 8 годинами
темряви сприяє більш високому

споживанню корму перед отелом.

Посилання на наукові статті:

2003, G. E. Dahl (University of Illinois, Urbana) and D. Petitclerc (AAFC-
Dairy and Swine R & D Centre, Lennoxville, Quebec), Management of
photoperiod in the dairy herd for improved

Hemming-Hoffmann, S. (2004). Shedding more light on freely available
sunlight. Groenten en Fruit. English Edition, 2004(4), 26-27. (WUR)
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ЯК ОБРАТИ ІДЕАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ?
Ідеальне освітлення в тваринницьких
приміщеннях допоможе вам підвищити

продуктивність, поліпшити умови
утримання тварин і поліпшити умови

праці.

Відповівши на 4 простих питання, ви
отримаєте чітке уявлення про найбільш

важливі фактори, що впливають на
освітлення корівника. Це дасть вам змогу

зробити усвідомлений вибір найбільш
придатних для вас світильників.

Рекомендації при виборі ідеального

освітлення:

o Чи підходить продукт для
тваринницьких приміщень?

o Як я можу максимально
використовувати ефект світла в

своєму бізнесі?
o Який максимальний термін служби

світлодіодного продукту?
o Як правильно порівнювати

світильники?

Наші світлодіодні світильники
виробляються з використанням

матеріалів і компонентів вищої якості.

Як тільки зменшується рівень
мелатоніну, в крові корови
збільшується вміст ІФР-1
(інсуліноподібний фактор росту).
ІФР-1 стимулює активність корови і,
отже, її продуктивність

Мелатонін знижує
активність і викликає
сонливість, отже,
зниження секреції
мелатоніну збільшує
продуктивні
можливості корови

Вплив світла на
сітківку ока
знижує секрецію
гормону
мелатоніну
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ЧИ ПІДХОДИТЬ ПРОДУКТ ДЛЯ 
КОРІВНИКА?

У багатьох випадках світлодіодні
світильники на ринку не розроблені для

використання в корівнику. Багато
світлодіодних світильників підходять

тільки для використання в більш чистих
середовищах, таких як промислові

приміщення.

В корівнику забруднення та аміак мають
великий вплив на функціонування та

термін служби обладнання. Середовище
корівника не можна порівняти з чистим

середовищем. Конструкція корпусу та
кріплення дуже важлива.

Корпус повинен бути здатний ефективно

передавати тепло, що генерується
світлодіодами, навіть якщо світильник

забруднений певною мірою.

Якщо теплопередача недостатньо
регулюється, проблеми будуть виникати

100%, завдяки чому зазначений термін
експлуатації не буде досягнутий.

Крім того, поганий радіатор при

забрудненому світильнику може
призвести до зменшення світловіддачі

світлодіодів.

Іншими словами, світильники, що
спеціально не розроблені для

середовища корівника, в більшості
випадків не підходять для використання.

Всі наші світильники розробляються з

урахуванням специфічних чинників
навколишнього середовища корівника.
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МАКСИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕФЕКТУ СВІТЛА

Крім достатнього освітлення (що
вимірюється в люксах на рівні підлоги)

велике значення має рівномірний
розподіл світла по корівнику.

Гарний розподіл світла гарантує, що

тварини краще розповсюджуються по
корівнику. Це призводить до кращого

благополуччя тварин, а також означає,
що корови з менш домінуючим

становищем отримують гарне місце біля
кормового столу. Це дозволяє

оптимально використовувати ваші
інвестиції.

Гарне освітлення корисне не тільки для

вашої худоби. Це також значно полегшує
роботу персоналу. Таким чином, ви не

залежите від денного світла і можете
виконувати свою роботу ввечері і в

темний час доби, за потреби.

Ми не застосовуємо нереалістичні
відсотки відображення в розрахунках

світла, які можуть штучно збільшити
світловий потік.

Ми завжди вимірюємо світловий потік на

рівні підлоги, а не на висоті тварини. Це
гарантує, що на практиці ви досягнете

рівня освітленості, який зазначений в
наших планах освітлення.
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МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ 
СВІТЛОДІОДА?

Термін служби світлодіодного
світильника залежить від наступних

факторів:

o Охолодження світлодіода і драйвера
світлодіода.

o Чим вище температура, тим коротше

термін служби.

o Якість використовуваних
світлодіодів та світлодіодних

драйверів.

o Можливі скачки напруги з
електричної мережі на світильники.

Чому так важливо, щоб світильники були
розроблені для використання в

корівнику?

Навколишнє середовище в корівнику -
дуже специфічне і суворе. Якісний

світильник для промислових цілей - не
завжди підходить для корівника. Коли

продукт розроблений для корівника, всі
використані компоненти і відповідна

конструкція має впоратися з пилом,
водою і високим рівнем аміаку. Отже, такі

світильники зможуть досягти зазначеного
терміну життя.
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ЯК ПРАВИЛЬНО ПОРІВНЮВАТИ 
СВІТИЛЬНИКИ?

Спокусливо обрати найнижчу ціну за
світильник. Однак більш низька ціна за

світильник не означає найнижчу вартість
за всю освітлювальну систему.

Важливе значення, яке необхідно

контролювати для світлодіодної
продукції, - це співвідношення люмен на

ват (лм / Вт). Люмен - це одиниця виміру
світловіддачі. Чим вище це

співвідношення, тим більше світла дає
прилад на споживану потужність.

Ця ефективність безпосередньо пов'язана

з якістю використовуваних світлодіодів та
інших компонентів. Це також може

сказати в деякому вигляді про термін
служби світильника.

Ще один важливий момент, про який слід

пам'ятати - це розподіл світла.

Світильники можуть давати дуже багато
світла, але якщо вони не розподілені

належним чином, все одно буде потрібно
багато світильників, щоб всюди отримати

певний мінімальний рівень освітленості.

Тому кут випромінювання світла приладу
повинен бути якомога більше. В цьому

випадку для освітлення певної області
потрібно буде менше світильників.

Може трапитися так, що з більш дешевим

світлодіодним світильником вам
знадобиться вдвічі більше світильників

для досягнення певного рівня
освітленості, ніж з типом світильника,

який позиціонується в більш високому
сегменті ринку.

Спектр світла наших світильників

максимально наближений до природного
сонячного світла.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
o Світловий потік світильника - 25 500 Лм

o Потужність світильника - 150 Вт (Білий) 
+ 10 Вт (Червоний)

o Індекс світлопередачі - не менше 70 Ra

o Світлова температура - 4 000К / 6 000K

o Коефіцієнт потужності - 0,9

o Ступінь захисту світильника - IP65

o Габаритні розміри ДхШхВ -

895мм х 122мм х 95мм

o Світлодіоди Lumileds (215,74 Лм/Вт)

o Блоки живлення MeanWell з функцією 
діммірованія (Тайвань)

o Датчик освітленості

o Гарантія 5 років
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