
AVILED® premium  
Geavanceerde LED 

verlichting voor 
pluimvee

Flikkervrij dimmen tot 1%!



Better light, better life

Gelijkmatige groei 
Wij hoeven u niet te vertellen dat een goede verdeling van de kuikens in uw stal zorgt voor
een betere voeropname en daardoor gelijkmatigere groei. U weet als geen ander dat u
infecties en pootziekten kunt voorkomen als uw dieren zich gelijkmatig over de stal verdelen.

Onderzoek van de Universiteit in Wageningen heeft aangetoond dat een optimaal lichtniveau
en een goede lichtverdeling de belangrijkste factoren zijn die zorgen voor de spreiding van
dieren in de stal. Met dimbaar licht van Agrilight kunt u het groeitempo zo nodig beïnvloeden.
Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat blauw licht uw kuikens rustiger
houdt tijdens de vang- en uitzetperiode.

Innovatieve duurzaamheid 
Met haar jarenlange ervaring in licht, energie en stalomgevingen heeft Agrilight de efficiënte
led-armaturen van de AVILED® serie ontwikkeld. De armaturen zijn verkrijgbaar in twee
geavanceerde uitvoeringen: de AVILED® premium en de AVILED® premium blue. Zoals
alle Agrilight producten zijn deze armaturen bestand tegen vocht, stof en ammoniak. De
aluminium behuizing voert de warmte van de leds goed af. Daardoor blijft de lichtopbrengst 
per armatuur op peil en bent u verzekerd van een lange levensduur van het armatuur.

Wit licht Blauw uitzet- en vanglicht



100% flikkervij dimmen 

Om de groei van de kuikens te beïnvloeden, dimmen veehouders het licht. In het 
algemeen wordt het dimmen naar lage lichtniveau ’s gerealiseerd door het snel aan- en 
uitschakelen van het licht (Pulse Width Modulation Dimming), wat als gevolg heeft dat 
het licht flikkert, wat niet zichtbaar is voor mensen, maar wat tot stress voor de dieren 
kan leiden.  

Stress beïnvloedt het dierenwelzijn en de volledige groei van de dieren. Dit leidt tot 
een hogere uitval van de dieren en lagere opbrengsten voor de veehouder.

Met de nieuwe dimtechniek maakt Agrilight het mogelijk om het licht tot 1% te 
dimmen, met een constante lichtoutput (Amplitude Dimming). Dit dimmen gebeurt 
compleet flikkervrij en zorgt er dus voor dat er geen stress ontstaat bij de kuikens. Dit 
leidt tot een lagere uitval en beter volgroeide kuikens, wat resulteert in een hogere 
opbrengst voor de veehouder.



 

De hoogwaardige kwaliteitsoplossing: AVILED® premium

AVILED® premium 
De AVILED® premium levert u een betrouwbaar armatuur voor een goede prijs.
Het armatuur is ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaringen met led verlichting 
in pluimvee. De AVILED® premium werkt met betrouwbare en bewezen lenstechniek. 
Daarmee bent u verzekerd van een goede lichtverdeling in uw stal. Het licht is dimbaar van 
100% tot 1% en kunt u toepassen bij verschillende lichtregimes. Het armatuur is optioneel 
leverbaar met geïntegreerde blauwe leds als vangverlichting.

Aansturing via klimaatsysteem
De AVILED® premium kunt u aansturen middels een DALI signaal. Met behulp van de 
besturing kan deze naadloos worden aangesloten op het 0-10 V-signaal uit uw klimaatsysteem. 
Zo bent u verzekerd dat de dimfunctie binnen uw systeem optimaal werkt.

AVILED® premium

Optimaal lichtniveau: 

                          dierenwelzijn +        betere productie   =           hoger rendement 
  



Blauw vanglicht 

Blauw licht heeft een wetenschappelijk 
bewezen effect dat de kuikens rustiger 
maakt tijdens de uitzet- en vangperiode. 
Dit resulteert in een lagere uitval, wat 
resulteert in een hogere productie. AVILED®  premium blue

Waarom kiezen voor de  AVILED® premium?

Uw stal met één rij verlichten
Het is mogelijk om een oppervlak van 24 meter 
breed te verlichten met de AVILED® premium. 
Hierdoor kunnen de meeste stallen worden 
verlicht met één rij armaturen.

Vervanging van AGRILIGHT® 70 Watt armaturen
Met hetzelfde ontwerp en lichtspreiding, is de AVILED® premium het ideale armatuur om 
uw oude conventionele AGRILIGHT®-systeem 1-op-1 te vervangen. Binnen één dag kan de 
installatie worden vervangen en begint u direct te besparen op uw energiekosten.

Subsidie mogelijkheden
Door de hoge Lm/W verhouding komen onze AVILED® premium armaturen in aanmerking 
voor diverse subsidie programma’s (o.a. EIA). Dit zorgt voor een besparing op de 
aanschafkosten van de verlichting.

Licht kleur
De AVILED® premium armaturen zijn uitgerust met 4.000K neutraal witte leds. Uit 
onderzoek van de universiteit van Wageningen (WUR ‘Licht op licht’, 2015) blijkt dat 
vleeskuikens bij een lichtkleur tussen de 3.000K en 5.000K het beste resultaat behalen.

Hogere productie
Een betrouwbaar en efficiënt verlichtingssysteem van hoge kwaliteit is van essentieel belang 
voor een moderne bedrijfsvoering. Met gezonde volgroeide dieren en een lage uitval, 
behaald u het meest optimale resultaat en is de investering in de AVILED® premium snel 
terugverdiend. 

• Toepasbaar in één rij
• Optioneel geïntegreerd blauw vanglicht
• Beter dierenwelzijn
• Optimaal productieresultaat



 

De perfecte vervanging voor de Agrilight 70 Watt CFL armaturen

Voordelen

• 1 op 1 uitwisselbaar met de bestaande Agrilight 70 Watt armaturen
• Kabels en ophangbeugels kunnen hergebruikt worden!
• Zeer goede lichtverdeling met maar 1 rij armaturen
• Optioneel geïntegreerd blauwe LED’s als vangverlichting
• Vervanging binnen een paar uur
• Direct 50% energiebesparing
• Geen vervanging meer van onderdelen en lampen > LED is onderhoudsvrij

AVILED® premium

Lichtbron LED

Spreiding Lens techniek

Blauw vanglicht Ja

Energieverbruik 37 Watt

Lumen output 4.070 Lumen

Lumen/Watt verhouding 110 Lm/W

Aansturing DALI

Levensduur 55.000 uur L70/B50

Lichtkleur * 4.000K (Neutraal Wit)

       
* Advies WUR onderzoek 2015 licht voor vleeskuikens: tussen 3.000K en 5.000K.



• Alle verlichtingsarmaturen 
van één leverancier

• Hoge kwaliteit producten 
met 5 jaar garantie

• Het beste licht voor 
binnen en buiten
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KOMPLETNE OŚWIETLENIE LEDOWE 

TOTAL LIGHT SOLUTION

TOTALE LICHT LÖSUNG

Waarom moet u kiezen voor de 
Agrilight Total Light Solution?

Met de Agrilight Total Light Solution heeft u voor elke ruimte in uw stal de perfecte 
lichtoplossing. Deze hoogwaardige verlichtingsarmaturen voldoen aan de laatste eisen op het 
gebied van verlichting en dragen bij aan een prettige werkomgeving.

Productnaam Toepassing 

LED basic 9W Kleine opslagruimtes

LED basic 12W Toilet

LED basic 17W Wintergarten

LED basic 23W Kantoren

LED basic 45W Technische ruimtes

LED Basic outdoor Het erf, overhead deuren

      
 

 

 

 

 

 



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
 

AGRILIGHT B.V.

Vlotlaan 643
2681 TZ Monster

Nederland

T: +31 (0) 174 287 287

E: info@agrilight.com
I: www.agrilight.com


