
LED basic
18 Watt LED TL

 

Voor de pluimveehouderij heeft Agrilight het dimbare LED basic 18 Watt armatuur in 
het assortiment. Dit armatuur bestaat uit 1 led TL buis van 18 Watt in een kunststof IP65 
behuizing. Het armatuur is dimbaar van 100% tot 5%. 
Het led TL 18 Watt armatuur heeft een levensduur van 50.000 branduren. Traditionele  
TL-verlichting heeft een gemiddelde levensduur van 10.000 branduren. De LED basic 18  Watt 
realiseert een energiebesparing tot wel 65% ten opzichte van conventionele TL verlichting. 
Ook stoot de led TL buis geen schadelijke gassen uit.  

Aansturing via klimaatsysteem
De LED basic 18 Watt kunt u aansturen middels een 0-10 V signaal. Met behulp van een fase-
afsnijder en dimmer kunt u de armaturen naadloos op uw klimaatsysteem aansluiten. Zo bent 
u verzekerd dat de dimfunctie binnen uw systeem optimaal werkt. 

LED basic 18 Watt



Technische gegevens

Lichtbron Led

Vermogen, zonder dimsignaal 18 Watt 

Lichtkleur Warm Wit (ca. 3000 K) 
Neutraal wit (ca. 4000 K)

Levensduur 50.000 uur 

Beschermingsgraad  IP65 

Voedingsspanning/frequentie AC175/264V – 50/60 Hz 

Stroom 0,08A 

Arbeidsfactor (indicatief)  0,93 

Lengte 120 cm

       

De expert in stalverlichting

Wilt u maximaal rendement uit uw stal halen? Dan is goed 
licht een absolute voorwaarde. 

Agrilight levert al meer dan 15 jaar led- en conventionele 
verlichting aan veehouders in Europa en Noord-
Amerika. Als onderdeel van Dool Industries, een holding 
gespecialiseerd in groeilicht, kennen wij de nieuwste 
ontwikkelingen in verlichting. Deze kennis combineert 
Agrilight met actuele en wetenschappelijke ontwikkelingen 
op het gebied van dierenwelzijn en stalinrichting. 

Laat kosteloos en vrijblijvend een lichtplan opstellen voor uw stal. Iedere situatie is immers 
anders. Zie wat de voordelen zijn van een goed doordacht lichtplan voor uw dieren, uw 
werknemers en uzelf. Neem contact op via www.agrilight.com 
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