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SISTEM DE ILUMINARE
Există diferite tipuri de ferme de porci, care se pot specializa într-un tip de sistem de creștere sau pot găzdui mai multe 
faze în producția de porci. Fiecare fază are propriile sale nevoi specifice și, în consecință, fiecare fază își pune propria 
cerere în ceea ce privește echipamentul și gestionarea porcilor.

Iluminat pentru hale de porci
Aspectele multiple de gestionare, cum ar fi clima și furajele, sunt luate în 
considerare într-o fermă de porci. Cu toate acestea, iluminatul, deși 
poate face o diferență semnificativă, este adesea trecut cu vederea. 
Fiecare cameră este prevăzută cu lumină puternică și naturală, cu un 
cost energetic mai mic, cu efecte pozitive asupra performanței.

Porktec oferă diferite sisteme de iluminare:
Iluminarea pornită / oprită Iluminare reglabilă controlată de computer central

Instalare foarte ușoară: conectare plug and play
Aprobat pentru biosecuritate, proiectat pentru o 
curățare ușoară
Culoare deschisă specifică porcului pentru 
comportamentul dorit
Potrivit pentru curățarea la presiune înaltă
Nu poate fi redus

Rezistent la umiditate, rezistent la praf, rezistent 
la impact
Reglabil, ritm optim zi / noapte
Fără pâlpâire
Testat optim pentru fum și acizi de amoniac 
pentru medii industriale și hambare

TUBUL LED PORNIT / OPRIT
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Temperatura culorii
Durata medie de viață 
așteptată

20 W
100 - 240
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