
ENERGIEZUINIGE KLEUREN

MULTI COLOR LEDVERLICHTING

De Multi color verlichti ng is een combinati e van 50% witt e led en 50% kleuren led met daarin de 

hoofdkleuren rood, groen en blauw. Door het combineren van deze kleuren kunnen alle mogelijke 

kleuren worden uitgestraald. Daarbij kan alti jd de witt e led worden benut waardoor de lichti ntensiteit 

op niveau kan blijven. Door de unieke aansturing is het mogelijk om elke kleurcombinati e en 

lichtsterkte te creëren. 

√  VENTILATOREN & INLAATVENTIELEN

√  PLUIMVEEVERLICHTING

√  WARMTEWISSELAARSYSTEMEN

√  MESTDROOGSYSTEMEN 

MET HET VEKO MULTICOLOR SYSTEEM IN UW (PLUIM)VEESTAL KUNT U 

ONBEPERKT STUREN IN LICHT INTENSIVITEIT EN DAARBIJ ELKE GEWENSTE 

KLEUR GENEREREN. 



MULTI COLOR LED VERLICHTING

• Door uniek design opti male lichtverdeling

• Dergelijke tube (IP65)

• Laag energieverbruik

• Hoge lichtopbrengst en daarbij 98% dimbaar

• Te gebruiken als naverlichti ng

• Te gebruiken als vangverlichti ng

• Gedrag kippen kunnen sturen (pikkerij 

onderdrukken)

• Rust in de stal te creëren, daardoor lager 

voeropname (groene LED)

• Voorkomen troepgedrag

• Energie-investeringsaft rek (EIA) mogelijk

(vraag uw boekhouden of accountant naar de 

mogelijkheden)

Technische gegevens

De Multi color tubes zijn in 3 versies leverbaar:

• Multi color tube 1500mm, 30 Watt , 24V LED-tube

• Multi color tube 1000mm, 22 Watt , 24V LED-tube

• Multi color tube 500mm, 15 Watt , 24V LED-tube

LICHTCOMPUTER

• Veranderen van lichtcombinati e door 

de ronde heen, door middel van vooraf 

programmeerbare lichtcurve

•  Lichtprogramma’s over de dag (ochtend-

en middagprogramma)

• Mogelijkheid tot controleronde (bij start 

controle ronde in de stal kan wit licht worden 

gestart voor ingegeven ti jd)

• Handmati ge bediening voor inschakelen van 

gewenste kleur 

• Opti e tot verschillende lichtcurves en

lichtprogramma’s voor binnen- en buitenrijen.

• Opti e sturing op basis van invloed daglicht de 

gewenste lichtsterkte in de stal te behouden. 

De sturing is d.m.v. een lichtmeter.

• Externe aansturing mogelijk zodat lichtti  jden 

en lichti ntensiteit vanuit de  klimaatcomputer 

geregeld kunnen worden. Het starten van 

het 2e lichtprogramma wordt vanuit de 

lichtcomputer geregeld waardoor minimale 

contacten en sturing (0-10v) benodigd zijn. 

Door de wens van de pluimveehouder om 

meer te kunnen sturen met de stalverlichti ng 

heeft  Veko Venti lati e een systeem ontwikkeld 

die uiterst geschikt is voor het verlichten van 

pluimveestallen. Door zowel de kleur als de 

intensiviteit van het licht gestuurd kan worden 

heeft  de pluimveehouder opti male beheersing 

van de verlichti ng in de stal. Het kunnen 

dimmen van de verlichti ng levert ook direct een 

energiebesparing t.o.v. andere lichtsystemen op.

Er wordt gebruik gemaakt van de meest 

effi  ciënte en innovati eve LED verlichti ng 

waarmee elke gewenste kleur gemaakt kan 

worden. Uit onderzoek blijkt dat juist de 

lichtkleuren enorme invloed hebben op het 

gedrag van de kippen.

MEER INFO, EEN OFFERTE 

OF ADVIES OP MAAT?

BEZOEK ONZE WEBSITE

WWW.VEKOVENTILATIE.NLWWW.VEKOVENTILATIE.NL

HET GEDRAG KUNNEN 

STUREN VAN PLUIMVEE

VERHOOGT HET 

BEDRIJFSRESULTAAT



VEKO DOET MEER..

Veko Venti lati e is een adviesbureau en groothandel in klimaatsystemen met als specialisati e 

venti lati esystemen in de agrarische sector. Waar we goed in zijn? Uw stalklimaat opti maliseren met als 

hoofddoel een zo hoog mogelijk rendement voor uw bedrijf. Hierbij kijken we alti jd naar een systeem wat 

bij uw bedrijf past en de effi  ciënti e hiervan. Veko Venti lati e biedt dus zowel advies als producten aan. 

WIJ STAAN VOOR...

√   Advies op maat voor stalklimaat of

     (nieuw) bouwproject

√    Energiezuinige systemen

√   De gezondheid van uw bedrijf

√   Gewaardeerde agrarische vakkennis

√   Goede service

√   Heldere afspraken

√    Snel schakelen

√    Blijvend vernieuwend

√    Scherp geprijsd
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