
Zeus
Listwa LED do szerokiego zakresu zastosowań 

– innowacyjne rozwiązanie o wysokiej efektywności energetycznej –

NOWOŚĆ
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Zeus – listwa LED najwyższej jakości

USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazylia: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rosja: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Azja: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chiny: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Niemcy: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Ważne zalety
4 Technika LED –> długotrwała   
 oszczędność energii do 50 %;

4 Poziom ściemniania od 0 do 100 %;

4 Brak migotania także przy niskim  
 natężeniu światła;

4 Szerokie spektrum od ciepłej bieli  
 po chłodną biel, płynna regulacja;

4 Dwukanałowe listwy LED –> np.  
 do symulacji świtu i zmierzchu;

4 Budowa modułowa –> zasilacz  
 sieciowy, sterownik LED i element  
 świetlny LED;

4 Długa żywotność –> 50 000 godzin,  
 niski koszt konserwacji; 

4 Wytrzymała obudowa aluminiowa  
 –> stopień ochrony IP 65;

4 Zewnętrzny element chłodzący –>  
 optymalne odprowadzanie ciepła;

4 Dyfuzor (opcjonalnie) –> w celu  
 zminimalizowania efektu oślepienia  
 szczególnie w przypadku niskich  
 sufitów;

4 Uniwersalny montaż na ścianie,  
 suficie lub rurze.

Idealnie dostosowana koncepcja oświet
leniowa w kurniku w znacznym stopniu 
przyczynia się do osiągnięcia sukcesu w 
hodowli. Innowacyjna listwa LED Zeus w 
idealny sposób zapewnia równomierne 

oświetlenie kurnika. Big Dutchman pro
ponując swoim klientom dwukanałowe 
listwy LED Zeus oferuje im wyłącznie 
markowy produkt (OSRAM) najwyższej 
jakości. Technika LED oraz szerokie 

spektrum umożliwiają różnorodny 
zakres zastosowania. Oszczędność 
energii do 50% w stosunku do zwykłych 
wodoodpornych lamp to niepodważalny 
argument, nieprawdaż?

Technische Daten
• Moc W maks. 32,5
• Wejście V, Hz 90  264, 50/60
• Wydajność świetlna  lm 3500
• Temperatura °C 20 bis +45
• Częstotliwość Hz 16000
• Temperatura barwy K 2700  4000
• Kąt promieniowania  ° 120
• Wymiary mm 438 x 121 x 83
• Waga kg 3,5
• Stopień ochrony IP 65 (opcjonalnie IP 67)

Listwa LED Zeus opcjonalnie jest 
dostępna z różnymi panelami LED, które 
samemu można wymienić w kurniku 
także w późniejszym czasie. 
Dostępne są następujące połączenia 
barw: 
 ciepła biel z zimną bielą (standard)
 ciepła biel z czerwienią 
 ciepła biel z barwą niebieską

Oświetlenie ciepła biel

Oświetlenie czerwone z dyfuzorem i stopniem ochrony IP 67

Wiele sposobów zamontowania

Oświetlenie chłodna biel
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