TÜRKİYE ANA BAYİİ

ER KÜMES
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ
KÜMESLERE ÖZEL
AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ

BU
BUBROȘÜRDE
BROȘÜRDE
NELER
NELERVAR?
VAR?
Temel
Kavram
ve Bilgiler
Temel
Kavram
ve Bilgiler
İyi aydınlatma
nedir?
İyi aydınlatma
nedir?
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Doğru
kümes
armatürlerinin
özellikleri
Doğru
kümes
armatürlerinin
özellikleri
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Kümesler
neden
doğru
aydınlatılmalıdır?
Kümesler
neden
doğru
aydınlatılmalıdır?
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Floresan
Aydınlatma
Çözümleri
Floresan
Aydınlatma
Çözümleri
T5 Lineer
Armatürler
T5 Lineer
Armatürler
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1x281x28
WattWatt
Standart
T5 Lineer
Armatür
Standart
T5 Lineer
Armatür
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1x281x28
WattWatt
DimDim
Edilebilir
T5 Lineer
Armatür
Edilebilir
T5 Lineer
Armatür
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1x281x28
WattWatt
DimDim
Edilebilir
Reflektörlü
T5 Lineer
Armatür
Edilebilir
Reflektörlü
T5 Lineer
Armatür 10 10
2x282x28
WattWatt
DimDim
Edilebilir
MaviMavi
& Yeșil
T5 Lineer
Armatür
Edilebilir
& Yeșil
T5 Lineer
Armatür 11 11

LEDLED
Aydınlatma
Çözümleri
Aydınlatma
Çözümleri
TavLED
DimDim
Edilebilir
LEDLED
Armatür
TavLED
Edilebilir
Armatür 12 12

Aksesuarlar
Aksesuarlar
TavLED
Armatür
Sürücü
Panosu
TavLED
Armatür
Sürücü
Panosu 16 16
T5 Lineer
Armatür
ve TavLED
Panoları
T5 Lineer
Armatür
ve TavLED
Panoları 16 16
T5 Lineer
Armatür
Lambaları
T5 Lineer
Armatür
Lambalar 18 18

BUBU
ÜRÜNLERİN
ÜRÜNLERİN
FARKI
NEDİR?
FARKI
NEDİR?
Er Kümes Aydınlatma
Ürünleri Türkiye’de
Er Kümes Aydınlatma
Ürünleri kümes
Türkiye’de kümes
aydınlatması
için özel olarak
geliștirilmiș
ilk
aydınlatması
için özel
olarak geliștirilmiș
ilk
profesyonelprofesyonel
ürün gamıdır.
ürün gamıdır.
Ürünler tasarlanıp
araya getirilirken
tavukçuluk tavukçuluk
Ürünlerbir
tasarlanıp
bir araya getirilirken
sektörüne özgü
ihtiyaçlar
alınmıș,
bașarılı
bir bașarılı bir
sektörüne
özgüdikkate
ihtiyaçlar
dikkate
alınmıș,
kümesin ister
broiler,ister
isterbroiler,
damızlık
olsun
yıllarca
kümesin
ister
damızlık
olsun yıllarca
minimum bakım
ve maksimum
verimle çalıșmaya
minimum
bakım ve maksimum
verimle çalıșmaya
devam edebilmesi
amaçlanmıștır.
devam edebilmesi
amaçlanmıștır.
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İYİ İY
AYDINLATMA
AYDINLATMA
NEDİR
NEDİR?

Ișık miktarını
belirleyen
birime
denir. Watt
ihtiyacımız olan Lü
Ișık miktarını belirleyen
birime Lümen
denir.
WattLümen
ise ihtiyacımız
olanise
Lümen
miktarını
elde etmek
için harcanan
birimidir.
Örneğin 1.000 Lü
miktarını elde etmek
için harcanan
enerjinin
birimidir. enerjinin
Örneğin 1.000
Lümen

șiddetinde
aydınlatma
için 20 W enerji
tükettiğimizi
șiddetinde aydınlatma
yapabilmek
için 20yapabilmek
W enerji tükettiğimizi
varsayalım.
Bu varsayalım
ıșıklığın verimini
Lümen/Watt
formülüyle 50
hesapladığımızda
ıșıklığın verimini Lümen/Watt
formülüyle
hesapladığımızda
Lümen/Watt 50 Lümen/W

sonucunu buluruz.sonucunu bulu

Bu örnekten
çıkarak
1 Watt enerji
tüketiminde
50 Lümen ıșık mikta
Bu örnekten yola çıkarak
1 Wattyola
enerji
tüketiminde
50 Lümen
ıșık miktarına
olduğumuzu
görüyoruz.
Sonuç olarak
sahip olduğumuzusahip
görüyoruz.
Sonuç olarak
Lümen/Watt
hesabıLümen/Watt
yapıldığındahesabı yapıldığ

elde
edilen
değer
ne kadarenerji
fazlaverimliliği
ise ürünündeenerji
verimliliği
elde edilen değer ne
kadar
fazla
ise ürünün
o kadar
fazladır.de o kadar fazl

Eski tip ampuller
tungsten 8-22
flamanlı
ampuller 8-22
Lümen/Watt,
floresan ampuller 72
Eski tip tungsten flamanlı
Lümen/Watt,
floresan
ampuller 72-95
Lümen/Watt
verimliliğe
sahipken
yeni
nesil
LED
teknolojisi
Lümen/Watt verimliliğe sahipken yeni nesil LED teknolojisi ile bu verimlilik 130ile bu verimlilik

Lümen/Watt
değerlerine ulașm
Lümen/Watt değerlerine
ulașmıștır.

ihtiyacımız
olan miktar
olmalıdır.
Aydınlatma sadeceAydınlatma
ihtiyacımızsadece
olan miktar
kadar olmalıdır.
Bukadar
nedenle
bize Bu nedenle
yeterli olan
ıșıktespit
miktarını
çok iyi tespit
edip fazlasının
gereksiz maliyet old
yeterli olan ıșık miktarını
çok iyi
edip fazlasının
gereksiz
maliyet olduğu

gerçeğini
hareketaydınlatmanın
etmeliyiz. Ayrıca
aydınlatmanın aydınlatıla
gerçeğini unutmadan
hareketunutmadan
etmeliyiz. Ayrıca
aydınlatılacak
eșit vedahomojen
olması
önemli bir diğer nokt
ortamın tamamındaortamın
eșit vetamamında
homojen olması
önemli bir
diğerdanoktadır.
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Konuyla
ilgileniyorsanız mutlaka okuyun!
Konuyla ilgileniyorsanız mutlaka
okuyun!
Daha detaylı bilgi ve bilimsel araștırma
Daha detaylı bilgi ve bilimsel araștırma
sonuçlarına
sonuçlarına web sitemizden ulașabilirsiniz.web sitemizden ulașabilirsiniz.
www.erelektronik.com
www.erelektronik.com

DOĞRU
KÜMES
DOĞRU
KÜMES
ARMATÜRLERİNİN
ARMATÜRLERİNİN
ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLERİ

Minimum
IP65 koruma
seviyesine sahip olmalıdır.
mum IP65 koruma
seviyesine
sahip olmalıdır.

Bütün
ürünler
%1 ila
arasında
dim edilebilir olmalıdır.
ün ürünler %1 ila
%100
arasında
dim%100
edilebilir
olmalıdır.

Uzun olmalı
süre yanma
ömrümaliyeti
olmalı gerektirmemelidir.
ve bakım maliyeti gerektirmemelidir.
n süre yanma ömrü
ve bakım

Lamba10.000
ömrü saat
minimum
10.000 saat olmalıdır.
ba ömrü minimum
olmalıdır.

Enerjiyi verimli
kullanmalıdır.
Minimum
90 Lümen/Watt hesabına
jiyi verimli kullanmalıdır.
Minimum
90 Lümen/Watt
hesabına
uygun ıșık verebilmelidir.
un ıșık verebilmelidir.

Çevreden
gelebilecek
eden gelebilecek
darbelere
dayanıklıdarbelere
olmalıdır.dayanıklı olmalıdır.

Ortamın
getirdiği
asit ve gazlarınsorunlara
olușturabileceği sorunlara
mın getirdiği asit
ve gazların
olușturabileceği
anıklı olmalıdır.dayanıklı olmalıdır.

Genișıșık
açılı
ve homojen
ıșık dağılımı vermelidir.
ș açılı ve homojen
dağılımı
vermelidir.
Ișığı tavan
duvarlara
değil, zemine yönlendirmelidir.
tavan ve duvarlara
değil,ve
zemine
yönlendirmelidir.
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KÜMESLER
KÜMESLER
NEDENNEDEN
DOĞRU
DOĞR
AYDINLATILMALIDIR?
AYDINLATILMALIDIR

Aydınlatma üzerineAydınlatma
yapılan araștırmalar
üzerine yapılan
sonucunda
araștırmalar
tavukların
sonucunda
ıșığa olan
tavukların
hassasiyetinin
ıșığa olan hassasiye

insanlara oranla 17insanlara
kat dahaoranla
fazla olduğu
17 kat ortaya
daha fazla
çıkmıștır.
olduğuDoğru
ortaya
șekilde
çıkmıștır.
uygulanan
Doğru șekilde uygul

aydınlatma hayvanlarda
aydınlatma
verimhayvanlarda
ve üretim kalitesini
verim veartırmaktadır.
üretim kalitesini
Yem artırmaktadır.
ve su tüketimini
Yem ve su tüket

azaltırken hayvan ağırlıklarını
azaltırken hayvan
arttırmakta
ağırlıklarını
(FCR) arttırmakta
ve ağırlık sapma
(FCR)(uniformity)
ve ağırlık sapma (unifor

problemlerini ortadan
problemlerini
kaldırmaktadır.
ortadan kaldırmak

Homojen Ișık Dağılımı
Homojen Ișık Dağı

Yetiștiricilikte çeșitliYetiștiricilikte
haftalarda farklı
çeșitli
lüxhaftalarda
değerlerinin
farklı
uygulanması
lüx değerlerinin
zorunludur.
uygulanması
Ancak zorunludur. A

ıșık șiddeti değiștirme
ıșık șiddeti
ișlemlerideğiștirme
sırasında ișlemleri
ıșığın homojen
sırasında
dağılımı
ıșığınbozulmamalıdır.
homojen dağılımı bozulmama

Çünkü homojenlik Çünkü
bozulmaları
homojenlik
tavuk gelișimine
bozulmalarızarar
tavukvermektedir.
gelișimine zarar
Bu nedenle
vermektedir. Bu ned

yapılacak uygulamalarda
yapılacak
dikkat
uygulamalarda
edilmesi gereken
dikkaten
edilmesi
önemligereken
nokta homojen
en önemli
bir nokta
ıșık homojen bi

dağılımını her değerde
dağılımını
korumaktır.
her değerde korum

Aydınlatmanın
Aydınlatmanın
homojen olmadığı
homojen olma
yetiștirmeyetiștirme
ortamlarında
ortamlarında
kanatlılarda
kanatlıla
görülen stres
görülen
ciddistres
sorunlara
ciddi sorunlara
sebep olur.sebep o

Tasarruflu Aydınlatma
Tasarruflu Aydınla

Kümes hayvanı yetiștiriciliğinde,
Kümes hayvanıyetiștirme
yetiștiriciliğinde,
alanları yetiștirme
büyük hacimlerdir.
alanları büyük
Bu nedenle
hacimlerdir. Bu ned

aydınlatma için tüketilen
aydınlatma
elektrik
içinçok
tüketilen
önemlielektrik
bir gider
çok
kalemini
önemli olușturmaktadır.
bir gider kaleminiBuolușturmaktad

noktadan hareketlenoktadan
Lümen/Watt
hareketle
formülüne
Lümen/Watt
en uygun
formülüne
ıșık kaynağı
en uygun
seçilmelidir.
ıșık kaynağı seçilme

Böylelikle büyük oranda
Böylelikle
elektrik
büyük
tasarrufu
orandasağlanacaktır.
elektrik tasarrufu sağlanac
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Konuyla ilgileniyorsanız mutlaka
Konuyla
okuyun!
ilgileniyorsanız mutlaka okuyun!
Daha detaylı bilgi ve bilimsel araștırma
Daha detaylı bilgi ve bilimsel araștırma
sonuçlarına web sitemizden ulașabilirsiniz.
sonuçlarına web sitemizden ulașabilirsiniz.
www.erelektronik.com
www.erelektronik.com

kım Maliyetleri
Bakım Maliyetleri

diği gibi kümesBilindiği
ortamları
gibioldukça
kümes ağır
ortamları
çevreoldukça
koșullarına
ağırsahiptir.
çevre koșullarına sahiptir.

oșullar altındaBu
bakım
koșullar
maliyetlerini
altında bakım
en azamaliyetlerini
indirecek veendayanıklı
aza indirecek ve dayanıklı

ler tercih edilmelidir.
ürünlerOrtamdaki
tercih edilmelidir.
asit ve gazlar
Ortamdaki
göz önünde
asit ve gazlar göz önünde

ndurulmalı ve bulundurulmalı
temizlik kolaylığıveöntemizlik
plandakolaylığı
tutulmalıdır.
ön planda tutulmalıdır.

ın Rengi Ișığın Rengi

renginin tavuk Ișık
gelișiminde
renginin çok
tavuk
önemli
gelișiminde
bir etkisi
çokvardır.
önemli
Tavuklar
bir etkisi vardır. Tavuklar

-700 nm dalga400-700
boylu renkleri
nm dalga
algılarlar.
boylu Bu
renkleri
dalgaalgılarlar.
boyu arasında
Bu dalga
ıșık boyu arasında ıșık

n armatürler tavuk
verengelișiminde
armatürler olumlu
tavuk gelișiminde
etki yapmaktadır.
olumlu etki yapmaktadır.

1,2

Profesyonel
Bilgi

Profesyonel
Bilgi

Ișığa Duyarlılık

1
0,8
0,6
0,4
0,2

Tavuğun Duyarlılığı

Tavuğun Duyarlılığı

0
350

400

300
450

350
500

400
450
550
600
Dalga Boyu

500
650

550
600
700
750
Dalga Boyu

650
800

700

750

800
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FLORESAN
FLORESAN
AYDINLATM
AYDINLATMA
ÇÖZÜMLER
ÇÖZÜMLERİ

T5 LİNEER
T5 LİNEER
ARMATÜRLER
ARMATÜRLER
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Floresan Aydınlatma Floresan
ÇözümleriAydınlatma Çözümleri

T5 Lineer Armatürler
T5 Lineer Armatürler

Çalıșma Prensibi
lıșma Prensibi

T5 Lineer
armatürlerin
çalıșma ve
prensibi
güvenlik
tasarruf hesabı üzerine
Lineer armatürlerin
çalıșma
prensibi güvenlik
tasarruf
hesabı ve
üzerine

IP 65sahip
koruma
sahiportamda
olan bu ürünler, ortamda
ulmuștur. IP 65kurulmuștur.
koruma sınıfına
olansınıfına
bu ürünler,

olușabilecek
türlükarșı
toz, üstün
su ve korumalıdır.
neme karșı üstün korumalıdır.
șabilecek her türlü
toz, su veher
neme

Ürünlerde
kullanılandayalı
Dali protokolüne
dayalı elektronik
nlerde kullanılan
Dali protokolüne
elektronik frekansla
kontrol frekansla kontrol

sayesinde%1
ürün
%100’den
%1lineer
seviyesine kadar lineer
ebilen balastlaredilebilen
sayesindebalastlar
ürün %100’den
seviyesine
kadar

olarak dimBu
edilebilmektedir.
Bu esnek
aydınlatma
seviyeleri sayesinde
ak dim edilebilmektedir.
esnek aydınlatma
seviyeleri
sayesinde

istenilen her
ıșık șiddetinde
homojen
aydınlatma
elde etmek mümkündür.
nilen her ıșık șiddetinde
homojen
aydınlatma
elde etmek
mümkündür.

Ortalama
2,6 metre yüksekliğinde
montaj uygulama
yüksekliğinde
801lüx seviyesinden 1
alama 2,6 metre
montaj uygulama
80 lüx
seviyesinden

lüxhomojen
seviyesine
homojen
ıșık değeri elde edilebilir.
seviyesine kadar
birkadar
ıșık değeri
eldebir
edilebilir.

uygulamasıbasitlik
ve kullanımdaki
basitlikarasında
tercih sebepleri
ntaj uygulamasıMontaj
ve kullanımdaki
tercih sebepleri
bașta arasında bașta

gelmektedir.
Ayrıca T5bakım
lineer ihtiyacı
armatürler
bakımürünlerdir.
ihtiyacı olmayan ürünlerdir.
mektedir. Ayrıca
T5 lineer armatürler
olmayan

Aynı
gövde üzerinde
kullanılabilen
seçenekleri
ı gövde üzerinde
kullanılabilen
ampul
seçenekleriampul
ile ampul
ömrü ile ampul ömrü

40.000
saate kadarYine
çıkabilmektedir.
Yineürün
farklı%10
ampullerle
000 saate kadar
çıkabilmektedir.
farklı ampullerle
daha ürün %10 daha

tasarruflu kullanılabilmektedir.
arruflu kullanılabilmektedir.

7

7

Floresan Aydınlatma Çözümleri
Floresan Aydınlatma Çözümleri

T5 Lineer Armatürler
T5 Lineer Armatürler

Özellikleri

Özellikleri
GÖVDE

GÖVDE

DİFÜZÖR

DİFÜZÖ

KLİPS

KLİPS

Gripolikarbonat
renkli güçlendirilmiș
polikarbonat ile ürünün
Gri renkli güçlendirilmiș
ile ürünün
maruz kalabileceği
maruz kalabileceği darbelere
karșı üstün darbelere
koruma karșı üstün koruma
Güçlendirilmișstabilize
șeffaf polikarbonat,
stabilize iç
edilmiș UV, prizmatik iç
Güçlendirilmiș șeffaf polikarbonat,
edilmiș UV, prizmatik
kolay temizlik
için pürüzsüz dıș yüzey
yüzeyler, kolay temizlikyüzeyler,
için pürüzsüz
dıș yüzey

çelik
ya da polikarbonat seçenekli
Paslanmaz çelik ya daPaslanmaz
polikarbonat
seçenekli

bakım ve
montaj
Kolay bakım ve montajKolay
için plastik
askılar
ile için plastik askılar ile
gövdeye
gövdeye tutturulmuș beyaz
toztutturulmuș
boyalı saç beyaz toz boyalı saç
Etanjların
içerisinisağlayabilen
açmadan bağlantıyı
Etanjların içerisini açmadan
bağlantıyı
buat sağlayabilen buat
kutularısüre
sayesinde
montajda süre ve kolaylık
kutuları sayesinde montajda
ve kolaylık

ENEC
uygun.Elektronik
CE ve ROHS
ENEC normlarına uygun.
CEnormlarına
ve ROHS onaylı.
dim onaylı. Elektronik dim
Dali kontrol EEI=A1 sınıfı
edilebilme özelliğindeedilebilme
Dali kontrolözelliğinde
EEI=A1 sınıfı

REFLEKTÖR

REFLEKT

BAĞLANTI
KUTUSU

BAĞLAN
KUTUS

BALAST

BALAS

DUYLAR

DUYLA

MONTAJ

MONTA

Polikarbonat
VDE, ENEC ve CE onaylı
Polikarbonat gövdeli. VDE,
ENEC vegövdeli.
CE onaylı

Duvara veya tavana Duvara veya tavana

Kümes hayvanları
yetiștiriciliği
kullanımına özel tasarlanmıș
Kümes hayvanları yetiștiriciliği
kullanımına
özel tasarlanmıș
ürünler
kirli, tozlurahatlıkla
ve nemli ortamlarda rahatlıkla
ürünler olduğu için kirli,
tozlu olduğu
ve nemliiçin
ortamlarda
kullanılabilir.
Ana kullanım
alanları kümes ve ahırlardır.
kullanılabilir. Ana kullanım
alanları kümes
ve ahırlardır.

ANA KULLANIM ANA KUL
ALANL
ALANLARI

DİĞER KU
DİĞER KULLANIM
ALANL
ALANLARI
alt geçitler, metro istasyon
Seralar, otoparklar, altSeralar,
geçitler,otoparklar,
metro istasyon
tünelleri, fabrikalar, depolar
ve tünelleri, fabrikalar,ve
depolar
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Floresan Aydınlatma Çözümleri

T5 Lineer Armatürler

1x28 Watt Standart T5 Lineer Armatür
Broiler, damızlık ve yumurtalık kümesler ile küçükbaș ve büyükbaș ahırlar

Genișlik

Uzunluk

Yükseklik

Ağırlık

80 mm

1.220 mm

55 mm

1.508 g

IP65

1x28 Watt Dim Edilebilir T5 Lineer Armatür
Broiler, damızlık ve yumurtalık kümesler ile küçükbaș ve büyükbaș ahırlar

Genișlik

Uzunluk

Yükseklik

Ağırlık

80 mm

1.220 mm

55 mm

1.528 g

IP65
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Floresan Aydınlatma Çözümleri
Floresan Aydınlatma Çözümleri

T5 Lineer Armatürler
T5 Lineer Armatürler

1x28 Watt Standart
1x28 Watt
ve Dim
Standart
Edilebilir
ve T5
DimArmatürlerin
Edilebilir T5 Armatürle
Kümes Boyutlarına
Kümes
Göre
Boyutlarına
İhtiyaç Duyulan
Göre İhtiyaç
Adet Hesabı
DuyulanTablosu
Adet Hesabı Tabl
60

65

Hesaplamalarda 28 Watt Hesaplamalarda
9
23 28 Watt
24
2600 lümen ıșık kaynağı ile2600 lümen ıșık kaynağı ile
ortalama 45 lüx ve %60 ortalama
45
lüx
ve
%60
10
25
27
homojenlik esas alınmıștır. homojenlik esas alınmıștır.

70

60
75

65
80

70
85

75
90

80
95

85
100

90
105

95
110

100

105

1

26
9

23
28

24
30

26
32

28
34

30
36

32
38

34
39

36
41

38

39

4

29
10

25
31

27
33

29
35

31
38

33
40

35
42

38
44

40
46

42

44

4

11

28

30

32
11

28
34

30
37

32
39

34
41

37
44

39
46

41
48

44
50

46

48

5

12

30

33

35
12

30
38

33
40

35
43

38
45

40
48

43
50

45
53

48
55

50

53

5

13

33

35

38
13

33
41

35
43

38
46

41
49

43
51

46
54

49
57

51
60

54

57

6

14

35

38

41
14

35
44

38
47

41
50

44
53

47
55

50
58

53
61

55
64

58

61

6

15

38

41

44
15

38
47

41
50

44
53

47
56

50
59

53
63

56
66

59
69

63

66

6

16

40

43

47
16

40
50

43
53

47
57

50
60

53
63

57
67

60
70

63
73

67

70

7

Metre

17

43 Metre46

50
17

43
53

46
57

50
60

53
64

57
67

60
71

64
74

67
78

71

74

7

Adet

18

45 Adet 49

53
18

45
56

49
60

53
64

56
68

60
71

64
75

68
79

71
83

75

79

8

Kümes ebatlarınıza göre özel yerleșim
Kümes ebatlarınıza göre özel yerleșim
hesaplaması için bizimle irtibata
hesaplaması
geçin.
için bizimle irtibata geçin.

+90 212 297 19 41

+90 212 297 19 41

1x28 Watt Dim
1x28
Edilebilir
Watt Dim
Reflektörlü
EdilebilirT5
Reflektörlü
Lineer Armatür
T5 Lineer Arm

Yüksek tavanlı kümesler
Yüksek
ve ahırlar
tavanlı kümesler ve

Reflektörsüz

IP65

10
10

10
10

ReflektörlüReflektörsüz

Reflektörlü

Genișlik IP65
Uzunluk Genișlik
Yükseklik
Uzunluk
Ağırlık Yükseklik

Ağır

80 mm

1.64

1.220 mm
80 mm
55 mm1.2201.640
mm g55 mm

Floresan Aydınlatma Çözümleri
Floresan Aydınlatma Çözümleri

T5 Lineer Armatürler
T5 Lineer Armatürler

28 Watt Dim
2x28
Edilebilir
Watt Dim Edilebilir
avi & YeșilMavi
T5 Lineer
& Yeșil
Armatür
T5 Lineer Armatür

er, damızlık ve yumurtalık
Broiler, damızlık
kümesler
ve yumurtalık
ile küçükbaș
kümesler
ve büyükbaș
ile küçükbaș
ahırlar ve büyükbaș ahırlar

armatür sayesinde
Bu armatür
tavuk vesayesinde
horoz kümeslerinde
tavuk ve horoz
mavi-yeșil
kümeslerinde
her
mavi-yeșil her

ambanın lüx değeri
bir lambanın
ayrı ayrılüx
arttırılıp
değeriazaltılarak
ayrı ayrı arttırılıp
farklı renklerde
azaltılarak farklı renklerde

nlatma sağlanabilmektedir.
aydınlatma sağlanabilmektedir.

nlerde kullanılan
Ürünlerde
Dali protokolüne
kullanılandayalı
Dali protokolüne
elektronik frekansla
dayalı elektronik frekansla

rol edilebilen balastlar
kontrol edilebilen
sayesindebalastlar
her lamba
sayesinde
%100’den
her %1
lamba %100’den %1

yesine kadar lineer
seviyesine
olarakkadar
dim edilebilmektedir.
lineer olarak dimBuedilebilmektedir.
özellik
Bu özellik

esinde mavi vesayesinde
yeșil renklerde
mavi istenilen
ve yeșil renklerde
her türlü renk
istenilen
ve lüx
her türlü renk ve lüx
edilmektedir. Böylece
elde edilmektedir.
hem tasarruf
Böylece
hem hem
de verim
tasarruf
artıșıhem de verim artıșı

anmaktadır. sağlanmaktadır.

k

m

Konunun detaylarını içeren bilimsel
Konunun
araștırma
detaylarını
sonuçlarına
içeren bilimsel araștırma sonuçlarına
web sitemizden ulașabilirsiniz.web sitemizden ulașabilirsiniz.

www.erelektronik.com

www.erelektronik.com

IP65Ağırlık
Uzunluk Genișlik
Yükseklik
Uzunluk
Ağırlık Yükseklik
1.220 mm
115 mm
55 mm1.2202.360
mm g55 mm

IP65

2.360 g
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LED AYDINLATMA
ÇÖZÜMLERİ
TAVLED
DİM EDİLEBİLİR
LED ARMATÜR

IP67

12

LED Aydınlatma Çözümleri
LED Aydınlatma Çözümleri

TavLED Dim Edilebilir
TavLEDLED
DimArmatür
Edilebilir LED Armatür

ıșma Prensibi
ve Özellikleri
Çalıșma
Prensibi ve Özellikleri

rün; yüksek enerji
verimliliği,
kolaylığıuygulama
ve uzun ömürlü
olması
ile ömürlü olması ile
Bu ürün;
yüksekuygulama
enerji verimliliği,
kolaylığı
ve uzun
at çekmektedir.dikkat
Aynı zamanda
bakım
bulunmamaktadır.
çekmektedir.
Aynıihtiyacı
zamanda
bakım ihtiyacı bulunmamaktadır.

7 koruma sınıfına
sahip
olan sınıfına
TavLED sahip
toz, nem
ortamda
IP 67
koruma
olanveTavLED
toz,bulunan
nem ve ortamda bulunan
yasallara karșı kimyasallara
üstün korumalıdır.
Özel difüzör
yapısı Özel
sayesinde
karșı üstün
korumalıdır.
difüzörhomojen
yapısı sayesinde homojen
dağılımı sağlamaktadır.
Dim
edilebilme özelliği
sayesinde %100
ıșık dağılımı
sağlamaktadır.
Dim edilebilme
özelliği sayesinde %100
yesinden %1 seviyesine
kadar
vermekte;
broiler,
tavuğu
veyumurta tavuğu ve
seviyesinden
%1ıșık
seviyesine
kadar
ıșık yumurta
vermekte;
broiler,
ızlık kümeslerinde
verimli
șekilde kullanılabilmektedir.
damızlık
kümeslerinde
verimli șekilde kullanılabilmektedir.

ji tüketimini azaltırken,
tavuk gelișimini
vetavuk
verimliliğini
büyük
ölçüde artırır.
Enerji tüketimini
azaltırken,
gelișimini
ve verimliliğini
büyük ölçüde artırır.

em basit bir kumanda
panosu
kontrol panosu
edilerekile
dim
edilebilmektedir.
Sistem basit
bir ile
kumanda
kontrol
edilerek dimBuedilebilmektedir. Bu
ün 50.000 saat
ıșık verme
garantisi
vardır.
ürünün
50.000
saat ıșık
verme garantisi vardır.

bir sürücü panosundan,
32 adet
LED armatüre
güç LED
verilebilmektedir.
Tek bir sürücü
panosundan,
32 adet
armatüre güçBu
verilebilmektedir. Bu
de kurulum oldukça
tamamlanmaktadır.
LED’lerin güç panolarına
sayedehızlı
kurulum
oldukça hızlı tamamlanmaktadır.
LED’lerin güç panolarına
antıları IP 65 korumalı
konnektörlerle
yapılmaktadır.
bağlantıları
IP 65 korumalı
konnektörlerle yapılmaktadır.

LED Armatürlerin
Boyutlarına
Göre
TavLEDKümes
Armatürlerin
Kümes
Boyutlarına Göre
yaç Duyulanİhtiyaç
Adet Hesabı
DuyulanTablosu
Adet Hesabı Tablosu
60

65

70

7560

8065

85
70

9075

9580

100
85

105
90

110
95

100

105

110

26

28

309

3226

3428

36
30

3932

4134

4336

4539

4741

43

45

47

29

31

3310

3629

3831

40
33

4336

4538

4840

5043

5245

48

50

52

31

34

3711

3931

4234

45
37

4739

5042

5245

5547

5850

52

55

58

34

37

4012

4334

4637

49
40

5143

5446

5749

6051

6354

57

60

63

37

40

4313

4637

5040

53
43

5646

5950

6253

6556

6859

62

65

68

40

43

4714

5040

5343

57
47

6050

6353

6757

7060

7363

67

70

73

43

46

5015

5443

5746

61
50

6454

6857

7161

7564

7968

71

75

79

46

50

5316

5746

6150

65
53

6957

7261

7665

8069

8472

76

80

84

49

53

5717

6149

6553

69
57

7361

7765

8169

8573

8977

81

85

89

51

56

6018

6451

6956

73
60

7764

8169

8673

9077

9481

86

90

94

amalarda 8 Watt 1000
lümen ıșık kaynağı
ile1000 lümen ıșık kaynağı ile Kümes ebatlarınıza göre özel yerleșim
Kümes ebatlarınıza göre özel yerleșim
Hesaplamalarda
8 Watt
geçin.
için bizimle irtibata geçin.
ma 45 lüx ve %60 homojenlik
alınmıștır.
ortalamaesas
45 lüx
ve %60 homojenlik esas alınmıștır. hesaplaması için bizimle irtibatahesaplaması
+90 212 297 19 41
+90 212 297 19 41

etre

Adet Metre

Adet
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Floresan Aydınlatma Çözümleri
Floresan Aydınlatma Çözümleri

TavLEDLED
DimArmatür
Edilebilir LED Armatür
TavLED Dim Edilebilir

Özellikleri

Özellikleri
GÖVDE

GÖVDE

DİFÜZÖR

DİFÜZÖ

REFLEKTÖR

REFLEKT

Statik toz
boyalı alüminyum gövde
Statik toz boyalı alüminyum
gövde

Difüze
Difüze özelliği arttırılmıș
buzluözelliği
cam arttırılmıș buzlu cam

yansıtma
katsayısı yüksek reflektör
Ișık yansıtma katsayısıIșık
yüksek
reflektör

LED

LED

MONTAJ

MONTA

BAĞLANTI

BAĞLAN

8 W güç tüketimi olan84000K
W güçCOB
tüketimi
LED olan 4000K COB LED

Kablo tavasına,
Kablo tavasına, çelik halata,
makas çelik halata, makas
kirișlerine,
kirișlerine, duvara ya da
tavana duvara ya da tavana
IP67 koruması
Sistemin tamamı IP67Sistemin
korumasıtamamı
olan konnektörler
ile olan konnektörler ile
bağlanmaktadır.
Konnektörlere
bağlı
bulunan kablo seti sayesinde
bağlanmaktadır. Konnektörlere
bağlı bulunan
kablo seti
sayesinde
kablo-klemens
bağlantısına çok
gerek
duyulmaksızın çok hızlı
hiçbir kablo-klemens hiçbir
bağlantısına
gerek duyulmaksızın
hızlı
kurulum olanağı sağlamaktadır.
kurulum olanağı sağlamaktadır.
Kümes hayvanları
yetiștiriciliği
kullanımına
Kümes hayvanları yetiștiriciliği
kullanımına
özel tasarlanmıș
bir özel tasarlanmıș bir
kirli, tozlurahatlıkla
ve nemli ortamlarda rahatlıkla
ürün olduğundan kirli,ürün
tozluolduğundan
ve nemli ortamlarda
kullanılabilir.
Farklı
renközelliği
dalga boyları
verme özelliği sayesinde
kullanılabilir. Farklı renk
dalga boyları
verme
sayesinde
kanatlı hayvanların
gelișimine
fayda sağlayan bir üründür.
kanatlı hayvanların gelișimine
fayda sağlayan
bir üründür.

KULLANIM
ALANLARI

KULLA
ALANL

ANA KULLANIM ANA KUL
ALANL
ALANLARI
Yumurtalık, broiler ve damızlık
Yumurtalık,
kümesler
broiler ve damızlık kümesler

14
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TavLED
Kümes Yerleșim
Aydınlatma
Yerleșim Planı
avLED Kümes
Aydınlatma
Planı
18m

18m

90 m

2.25 m

90 m

4.5 m2.25 m

18 m

18 m

4.5 m

90 m

8 Watt
1000 lümenlik
TavLED ıșık kaynağı için geçerlidir.
8 Watt 1000 lümenlik TavLED
ıșık kaynağı
için geçerlidir.
Tavan
Tavan yüksekliği 2.6 m olarak
baz yüksekliği
alınmıștır. 2.6 m olarak baz alınmıștır.
15
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AKSESUARLAR
AKSESUARLA
PANOLAR
PANOLA

TavLED Armatür
Sürücü
Panosu
TavLED
Armatür
Sürücü Pan

Kümes ebatlarına göre
değișim
gösteren
8 adetten
adete8 adetten 32 a
Kümes
ebatlarına
göre sürücü
değișimkutuları
gösteren
sürücü 32
kutuları

kadar LED armatüre
güç LED
sağlayabilmektedir.
Sürücüler dali sistemle
kumanda
kadar
armatüre güç sağlayabilmektedir.
Sürücüler
dali sistemle kum

edilebilmekte ve buedilebilmekte
sayede istenilen
ayarına
imkan ıșık
sağlanmaktadır.
ve buıșık
sayede
istenilen
ayarına imkan sağlanmak

Sürücülerin tamamıSürücülerin
IP65 korumalı
olupIP65
suya,korumalı
neme veolup
tozasuya,
karșıneme
korumalıdır.
tamamı
ve toza karșı korum
Sürücülerin LED armatürlerle
ve
șebeke
ile
olan
bağlantıları
IP65
konnektörlerle
Sürücülerin LED armatürlerle ve șebeke ile olan bağlantıları IP65 konnektö

sağlanmaktadır. Sürücüler
50.000 saat
ömürlüdür.
sağlanmaktadır.
Sürücüler
50.000 saat ömür

T5 Lineer Armatür
ve TavLED
PanolarıDim Pano
T5 Lineer
ArmatürDim
ve TavLED

Dali protokolü ile her
ıșık kaynağının
șiddetini
lineer bir șiddetini
șekilde düșürüp
Dalitürlü
protokolü
ile her türlü
ıșık kaynağının
lineer bir șekilde düș

yükseltmeye yarayan
kontrol panolarıdır.
yükseltmeye
yarayan kontrol panol

1x28 Watt ve TavLED
Dimve
Pano
1x28 Watt
TavLED Dim P

Pano üzerinde yer Pano
alan basit
bir vidalı
düğme
șiddetinin
üzerinde
yer alan
basitistenilen
bir vidalııșık
düğme
istenilen ıșık șidd

ayarlanabilmesini sağlar.
Bu, tavuk gelișiminde
ıșık
ayarlanabilmesini
sağlar. Bu, belirli
tavuk zamanlarda
gelișiminde istenilen
belirli zamanlarda
istenile

șiddeti değerini kolaylıkla
elde etmeye
yaramaktadır.
șiddeti değerini
kolaylıkla
elde etmeye yaramak

2x28 Watt ve TavLED
Dimve
Pano
2x28 Watt
TavLED Dim P

İki farklı ıșık renginiİkitek
kaynaktan
kumanda
ederek farklı
renk spektlerinin
farklı
ıșık rengini
tek kaynaktan
kumanda
ederek farklıelde
renk spektlerinin

edilmesini sağlar. Ürün
2x28 Watt
T5Ürün
armatürlerde
farklı renk ileve iki farklı re
edilmesini
sağlar.
2x28 WattveT5ikiarmatürlerde

tasarlanmıș LED armatürlerde
Bu ürün sayesinde
ıșıkürün
rengisayesinde
ve șiddetiıșık rengi ve ș
tasarlanmıș kullanılır.
LED armatürlerde
kullanılır. Bu

alçaltılıp, yükseltilebilir.
alçaltılıp, yükseltil

16
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Aksesuarlar

Panolar

Aksesuarlar

Panolar

8 Watt, 2x28
Watt
ve TavLED
Dokunmatik
Kontrol Panosu
1x28
Watt,
2x28 Watt
ve TavLEDLCD
Dokunmatik
LCD Kontrol Panosu

kontrol ünitesiDali
olarak
kullanılan
kontroldokunmatik
panosu pekkontrol
çok aydınlatma
kontrol
ünitesidokunmatik
olarak kullanılan
panosu pek çok aydınlatma
una tek bir yerden
erișim
sunabilmektedir.
grubuna tek bir yerden erișim sunabilmektedir.

er grup için farklıHer
aydınlatma
Ürüne yazılım ve donanım
ilaveleri
grup için farklı aydınlatma
Ürüne yazılım
ve donanım ilaveleri
enaryolarını farklısenaryolarını
zaman
bağlantısı
ile yapılabilir.
farklı zamanuzaktan bilgisayar uzaktan
bilgisayar
bağlantısı ile yapılabilir.
limlerinde uygulamaya
olanakuygulamaya Böylece
aydınlatma
durumuaydınlatma durumu
dilimlerinde
olanak bir çiftliğinBöylece
bir çiftliğin
erir.
kilometrelerce uzaktan
gözlemlenebilir
verir.
kilometrelerce
uzaktan gözlemlenebilir
ve gerektiği durumlarda
uzaktan
müdahaleuzaktan müdahale
ve gerektiği
durumlarda
roiler kümeslerinde
45 günlük
Broiler
kümeslerinde 45 günlük
edilebilir.
edilebilir.
ydınlatma seviyelerini
otomatik
aydınlatma
seviyelerini otomatik
arak uygulayabilmektedir.
Ilk
TekIlkbir kontrol panosu
ile onlarca
olarak uygulayabilmektedir.
Tek bir
kontrol panosu ile onlarca
5 gün 40 lüx, 15-30.
gün40
25lüx,
lüx 15-30. günkümesin
15 gün
25 lüx farklı senaryoları
kümesinkolaylıkla
farklı senaryoları kolaylıkla
e 30. gün ile kesim
kumanda edilebilir.kumanda edilebilir.
vearalığındaki
30. gün ile kesim aralığındaki
5 lüxü otomatik olarak
ayarlar.
15 lüxü
otomatik olarak ayarlar.
beslenen
her türlü beslenen her türlü
Dali balast
ve sürücülerle
öylece konuyu bakıcı
Böylece konuyu bakıcı Dali balast ve sürücülerle
aydınlatma
(çevre
aydınlatması
v.s.)
aynı
aydınlatma
(çevre
aydınlatması v.s.) aynı
isiyatifinden çıkarmaktadır.
inisiyatifinden çıkarmaktadır.
șekilde tek merkezden
kumanda
edilebilir.
șekilde tek merkezden kumanda edilebilir.
roiler kümeslerinde
uygulanmakta
Broiler
kümeslerinde uygulanmakta
Broiler kümesin
içerisindeki
armatürleri
Broiler kümesin
içerisindeki armatürleri
an gün içerisindeolan
güngün
doğumu
ve gün doğumu
içerisinde
ve
gruplara
ayırarak
kümes
içerisinde
kısım
gruplara
ayırarak
kümes içerisinde kısım
ün batımı senaryolarını
%1’den
gün batımı
senaryolarını %1’den
kısım aydınlatma yapılabilir.
Böylelikle
civciv Böylelikle civciv
kısım aydınlatma
yapılabilir.
%100’e kadar lineer
bir șekilde
%100’e
kadar lineer bir șekilde
büyütme
zamanında
ilave
aydınlatma
büyütme
zamanında
ilave aydınlatma
tenilen adet ve sürelerde
istenilen adet ve sürelerde
hattına
gerek
duymaksızın
mevcut
hatlarla
hattına
gerek
duymaksızın
mevcut hatlarla
apabilmektedir. yapabilmektedir.
tasarruf sağlanır. tasarruf sağlanır.
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AKSESUARLAR
AKSESUARLAR
T5 LİNEER
ARMATÜR
T5 LİNEER
ARMATÜR
LAMBALARI
LAMBALAR

18
18
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Aksesuarlar

Aksesuarlar

T5 Lineer Armatür
Lambaları
T5 Lineer
Armatür Lambaları

ndart Lamba
Standart Lamba

FAYDALARI

FAYDALARI

• Sistemlerde küçülme sağlar
ve armatür
• Sistemlerde
küçülme sağlar ve armatür
t TL-D lambalardan
%40 daha
• Mevcut
TL-D ince
lambalardan %40 daha ince
tasarımında maksimum tasarımında
özgürlük verir.
maksimum özgürlük verir.

W'a kadar yüksek
ampul
verimi
• 92
lm/W'a
kadar yüksek ampul verimi
• Modül sistemlerine kolay
uyan ampul
• Modül
sistemlerine kolay uyan ampul
uzunlukları
uzunlukları
k verimli 3-band•ﬂoresan
Yüksek kaplama
verimli 3-band ﬂoresan kaplama
plama ile birlikte) (ön kaplama ile birlikte)
• TL-D ampullerle kıyaslandığında
en yüksek
• TL-D ampullerle
kıyaslandığında en yüksek
verim
ve
doğrusal
aydınlatma
ile
enerji
verim
ve
doğrusal
aydınlatma ile enerji
cıva miktarı • Düșük cıva miktarı
tasarrufu
tasarrufu
onik balastlar ve •dim
etme için
uygun tasarım
Elektronik
balastlar
ve dim etme için uygun tasarım
• Mükemmel lümen elde•edimi
ile neredeyse
Mükemmel
lümen elde edimi ile neredeyse
en +50°C'ye kadar
ateșlenebilme
• -15°'den
+50°C'ye kadar ateșlenebilme
sabit lümen seviyesi sabit lümen seviyesi

Vital Lamba
BIO Vital Lamba

FAYDALARI
ayvanlarının ihtiyaç
duyduğu
doğal ıșığı
Kümes
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Aksesuarlar

Aksesuarlar

T5 Lineer
Armatür Lambaları
T5 Lineer Armatür
Lambaları

FAYDALARI

Ömürlü Lamba
Uzun
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FAYDALARI
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Koruma Sınıfları
KorumaIPXY
Sınıfları

Cisimlere
Suya Karșı Koruma
simlere XKarșı
KorumaKarșı Koruma
Y Suya KarșıY Koruma

rumasız

0

Korumasız

0

Korumasız

0

Korumasız

1 korumalı
Damlayan suya karșı korumalı
1 katı cisimlere
50 mm’den
katı cisimlere
korumalı suya karșı
1 karșıDamlayan
mm’den büyük
karșıbüyük
korumalı
2 eğik damlayan
15º’lik açıya
kadar
damlayan suya karșı korumalı
2 katı cisimlere
12 mm’den
katı cisimlere
korumalı
2 karșı15º’lik
açıya kadar
suya
karșıeğik
korumalı
mm’den büyük
karșıbüyük
korumalı

3 püsküren
60º’lik
açıya
kadar
püsküren suya karșı korumalı
3 katı cisimlere
2.5 mm’den
katı cisimlere
korumalı
3 karșı60º’lik
açıya kadar
suya
karșı
korumalı
5 mm’den büyük
karșıbüyük
korumalı

4 korumalı
Sıçrayan suya karșı korumalı
4 katı cisimlere
1.0 mm’den
katı cisimlere
korumalısuya karșı
4 karșıSıçrayan
0 mm’den büyük
karșıbüyük
korumalı

5
za karșı korumalı

z geçirmez

6

Toza karșı korumalı

5

5 karșı korumalı
Su püskürtmesine karșı korumalı
Su püskürtmesine

Toz geçirmez

6

6
Șiddetli
deniz dalgalarına karșı korumalı
Șiddetli deniz dalgalarına
karșı korumalı

7

Suya
daldırmanın
Suya daldırmanın7 etkilerine
karșı
korumalı etkilerine karșı korumalı

8

8
Su altında
bırakılmaya karșı korumalı
Su altında bırakılmaya
karșı
korumalı

Tüm
ürünlerde
Alman
markası BAG'nin
sürücü
ve markası
elektronik
balastları, Alman markası Narva'nın
de Alman markası
BAG'nin
sürücü
ve elektronik
balastları,
Alman
Narva'nın
lambaları
ve Amerikan
markası
Bridgelux'ın COB LED’leri kullanılmaktadır.
Amerikan markası
Bridgelux'ın
COB LEDleri
kullanılmaktadır.
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Er Elektronik

Sanayi ve Ticaret A.Ș.

Türkiye Ana Bayii
Ortakpark Bilișim Kağıtçılık Kimyasal
San. İç ve Dıș Tic. Ltd. Ști.
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Erenler, Sakarya

+90 212 297 19 41
+90 212 238 74 21
info@erelektronik.com
www.erelektronik.com

+90 264 777 16 36
+90 264 211 55 91
info@ortakpark.com
www.ortakpark.com

