


VEGA chicken 2 má  možnost plynulé 
změny barvy světla (teploty 
chromatičnosti) a intenzity světla

Profilové svítidlo VEGA Chicken2 je speciálně vyvinuto 
pro vytvoření ideálních, předem definovaných podmínek 
pro podporu růstu kuřat a místa snůšky vajec. Možnost 
pravidelné změny barvy vyzařovaného světla, zlepšuje 
podmínky jejich růstu a rovněž pozitivně ovlivňuje četnost 
snůšky vajec a její místo.
Hlavní výhodou je plynulá změna světla z teplého (3000 K) 
na studené (až 6000 K).
Ovládání a regulace svítidla se může provádět pomocí tlačítka 
nebo i centrálně.

Varianty a parametry svítidla VEGA Chicken2
     typ    profilové oválné svítidlo
     použití    svítidlo pro drůbežárny     
     IP    65           
     základní barva svítidla  eloxovaný hliník      
     délka/šířka/výška (mm)  1300/95/75 
     barvy světla   teplá/studená
     (3000K/6000K)          
     difuzor    polomatný          
     upevnění   přisazené  lankové  trubkové                
     světelný výkon/příkon  3000lm/35W, AC 230V  8000lm/80W, AC 230V

Výhody svítidla VEGA Chicken2

- Dlouhá životnost díky patentově chráněným modulům.
- Díky použití LED modulů, speciálně vyvinutých firmou BohemiaLED, dosahuje životnost LED diod min 50.000 hodin, což odpovídá
nepřetržitému svícení po dobu téměř 6 let!
- Věrnost podání barev:
   - neutrální bílá, Ra > 85    teplá bílá, Ra > 80
   - studená bílá, Ra > 80    kombinovaná studená a teplá bílá (MIX), Ra > 80
- Neruší blikáním - svítidla neunavují oči blikáním tak jako zářivková svítidla s tlumivkou.
- Okamžitý start  - svítidla BohemiaLED se rozsvítí plným výkonem do jedné sekundy. Jejich vlastnosti je tedy předurčují   i do prostor, 
kde dochází k častému rozsvěcování a zhasínání, životnost se přitom nesnižuje.
- Odolnost proti nízkým teplotám - je možné používat při velmi nízkých teplotách, a to až do -20 °C.
- Životní prostředí – naše výrobky neobsahují rtuť ani jiné těžké kovy a jsou tedy šetrné k životnímu prostředí. BohemiaLED moduly použité 
ve svítidle nevyzařují zbytečně teplo, což se projeví až 10x nížší spotřebou elektrické energie oproti klasické žárovce.
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Varianty a parametry svítidla LUNA
     typ    vestavné kruhové svítidlo
     použití    chodby, sociální zázemí, schodiště (sádrokartonové a minerální stropy a podhledy)
     základní barva svítidla  bílá   výběr barev
     IP    44            
     délka/šířka/výška (mm)  200/80    
     barvy světla   teplá   neutrální  studená  mix           
    (3000K)  (4000K)  (6000K)  (3000 - 6000K)           
     difuzor    polomatný  matný  pyramidový         
     upevnění   zapuštěné               
     světelný výkon/příkon  1000lm/9,9W, AC 230V 2000lm/18,7W, AC 230V 
       (pouze s neutrální barvou světla) 

     hmotnost (kg)   0,6
     ovládání

LUNA je vestavné svítidlo určené                  
do sádrokartonu, minerálních podhledů 
a materiálů, do kterých je možné 
svítidlo zapustit.

Svítidlo je vhodné pro osvětlení chodeb, schodišť, 
sociálního zázemí a menších prostor.  Lze ho kombinovat 
i s integrovaným senzorem pohybu, který rozsvítí svítidlo 
po zjištění pohybu. Toho se dá využít při osvětlení schodišť 
a chodeb obytných nebo průmyslových prostor.  Svítidlo 
umožňuje i vzájemnou komunikaci a lze rozsvítit i více 
světel najednou.

Výhody svítidla LUNA

- Dlouhá životnost svítidla, dosažená pomocí vlastní výroby a patentovaným LED modulům.
- Záruční doba 5 let, podložená vlastním vývojem LED modulů, zaručujících životnost LED diod minimálně 50 000 hodin,

což je nepřetržité svícení po dobu téměř 6 let.
- Věrnost podání barev (CRi) : neutrální bílá Ra>85  + studená, teplá, kombinovaná MIX>80
- Neruší blikáním a neunavuje oči.
- Okamžitý start svítidla v plném výkonu. Tato vlastnost umožňuje použití i v podmínkách, 

kde dochází k častému rozsvěcení a zhášení a nemá žádný vliv na životnost svítidla.
- Pracovní teplota -20° až +40° 
- Ochrana životního prostředí, protože neobsahuje rtuť ani jiné těžké kovy.
- Úspora elektrické energie, protože nevyzařuje zbytečné teplo a to se projeví nižším celkovým příkonem svítidla.


