
NOVÁ GENERÁCIA OSVETLENIA
 PRE HYDINOVÉ CHOVY



Chov hydiny vyžaduje špeciálne osvetlenie. Zrak 
vtákov sa líši od zraku ľudí. Preto svetelné 
zariadenia určené pre ľudské oko nemôžu 
vytvárať primerané prostredie pre vtáky.

Systém osvetlenia jedinečným spôsobom vytvára 
a reprodukuje prirodzené svetelné podmienky s 
dôkladnou pozornosťou zameranou na denné 
rytmy, presnou simuláciou východu a západu 
slnka a farbou, spektrom, farebnou teplotou a 
frekvenciou svetla.

Sme pevne presvedčení, že vtáky odplatia 
starostlivosť, ktorá sa im dostáva v každom 
segmente riadenia, od výživy cez vetranie až po 
osvetlenie. Kladieme veľký dôraz na nízke 
prevádzkové náklady a čo najdlhšiu životnosť. 
Pri navrhovaní a výrobe našich systémov vždy 
starostlivo zvážime vyššie uvedené faktory.

Naša filozofia
VETIS je slovenská firma špecializovaná na 
riešenia poľnohospodárskeho osvetlenia. Našou 
hlavnou činnosťou, okrem špeciálneho 
poradenstva v tejto oblasti  je aj navrhovanie, 
výroba a kompletná implementácia svetelných 
technológií pre hydinové farmy.

Našou filozofiou je, že namiesto  poskytovania 
svetelných zdrojov poskytujeme aj kompletné 
svetelné riešenia šité na mieru danému plemenu 
a riadiacej technológii.

Nami vyvinuté technologické riešenia 
poľnohospodárskeho osvetlenia môžu byť 
použité vo všetkých oblastiach chovu hydiny, od 
chovných fariem starých rodičov využívajúcich 
technológiu správy hlbokých podstielok až po 
komerčné 12-vrstvové klietkové chovy.





Naše služby

Výroba

Poradenstvo

Dizajn

Implementácia



Hlavné vlastnosti našich systémov

Systém osvetlenia jedinečným spôsobom replikuje a vytvára prirodzené svetelné podmienky, pričom sa 
stará o rytmus zmeny dennej doby a presne simuluje východ a západ slnka. Takto je zabezpečené 
prebúdzanie a odpočinok vtákov bez stresu. 

svetový unikát

NAŠE SLNEČNÉ SIMULÁCIE SUNRISE 
prebieha presne rovnakým spôsobom ako príroda



Zrak vtákov sa líši od zraku ľudí. Preto 
svetelné zariadenia určené pre ľudské oko 
nemôžu vytvárať primerané prostredie pre 
vtáky. V intenzívnych hydinárňach uzavretého 
systému by sa mali vytvárať svetelné 
podmienky čo najbližšie k prirodzenému svetlu.

Naše systémy poskytujú  vysokofrekvenčné 
svetlo. Optimálne svetelné podmienky majú 
veľmi priaznivý vplyv na výrobu.

V porovnaní s tradičnými žiarovkami, je možné 
dosiahnuť úsporu energie až 90%. Pomocou 
optiky možno svetlo nasmerovať na 
požadované miesto, čím sa zabezpečí 
homogénne osvetlenie a to všetko s 
najoptimálnejšou energetickou účinnosťou.

V hydinových farmách môže zastarané 
osvetlenie predstavovať až 60% celkovej 
spotreby energie. Naproti tomu najmodernejšia 
technológia LED je najefektívnejším a 
najmenej ekologickým riešením.

VYSOKOFREKVENČNÉ SVETLO
pre zvieratá bez stresu

ÚSPORA ENERGIE
ušetrite na účte za elektrinu 

až 90% +-



Kladieme veľký dôraz na čo najdlhšiu 
životnosť. Pri použití materiálov, komponentov 
a technológií sa inštalujú a používajú najnovšie 
a najmodernejšie jednotky.

Vďaka homogénnemu osvetleniu v celej 
využiteľnej oblasti je pre všetky vtáky 
jednoduchšie nájsť kŕmidlá. Môže sa znížiť 
úmrtnosť, zlepšiť využitie krmiva a dosiahnuť 
jednotnejšie stádo.

Počet vajec na podstielku je možné v 
maštaľoch výrazne znížiť pomocou technológie 
hlbokej podstielky. V prípade technológie 
klietkového ustajnenia, aj na najnižších 
úrovniach, kladú vajcia optimálnej veľkosti, 
hmotnosti a počtu vďaka použitiu odlišnej 
optiky.

5-ROČNÁ ZÁRUKA
dlhý život

HOMOGÉNNE OSVETLENIE
Aby sme dosiahli, používame inú optiku



Naše referencie



        Poschodové maštale klietkového systému



Chovné domy s hlbokým podstielkovým systémom





Brojlery / chovné domy s hlbokým podstielkovým systémom



Prvýkrát som počul o tomto systéme osvetlenia maštali na odbornej konferencii. Tiež som chcel 
vidieť výhody osobne, a tak som navštívil maštaľ, kde už roky funguje ten systém. To, čo som 
videl na mieste, ma tak presvedčilo, že som vedel, že to tiež potrebujem. Teraz moje zvieratá 
produkujú pod LED osvetlením a plánujem to nainštalovať aj do svojich ďalších maštalí.

Majiteľ farmy György Klazsik



AGROLEDSPOT OVLÁDAČLED AGROLIGHTCOMPUTER PCSOFTWARE

dilaco lighting

agrolightcomputer

www.dilacolighting.com

Štruktúra našich systémov
Najoptimálnejšie osvetlenie hydinární je možné dosiahnuť spoločnou prevádzkou a systematizáciou jednotlivých prvkov 
uvedených nižšie.

Pred výrobou našich systémov v každom prípade vyrobíme 3D simulačné modely osvetlenia pre danú 
maštal, plemeno zvierat a technológiu ustajnenia. Použitie takýchto modelov umožňuje našim systémom 
vyhovieť požiadavkám, ktoré poskytujú chovatelia.

Naše plne automatizované systémy založené na technológii LED boli vyvinuté špeciálne pre  videnie a 
detekciu vtákov. Tento vysokofrekvenčný systém je vhodný pre všetky plemená ustajnenia . Poskytuje 
homogénne osvetlenie aj vo viacpodlažných maštaloch voľného typu. 





AGROLIGHTCOMPUTER
Špeciálny AgroLightComputer ktorý dokáže 
spracovať 6 svetelných sekcií súčasne a 
vykonávať najkomplexnejšie svetelné úlohy. 
Nainštalovaný so svetelnými programami 
špecifikovanými chovateľmi a je vhodný aj na 
vytváranie jednotlivých programov. V závislosti na 
úrovni vývoja zvierat je možné kedykoľvek počas 
výrobného cyklu upraviť vlastnosti svetelného 
programu.

Je mimoriadne užívateľsky prívetivý a dokáže 
ukladať programy šité na mieru po celú dobu 
výroby. Dodáva sa so softvérom Windows Pc, 
ktorý Vám umožňuje vytvárať programy aj mimo 
maštali. Systém komunikuje s digitálnym 
stmievačom LED pomocou protokolu DMX-512.

AGROLEDSPOT
Svietidlo založené na technológii High Power 
LED, špeciálne navrhnuté pre použitie v 
priemyselných podmienkach. Vďaka špeciálnej 
optike je možné dosiahnuť homogénne 
osvetlenie aj vo viacpodlažných maštaloch.

Batéria chránená IP67 je tiež odolná voči 
prachu, toxickým plynom a tlakovému čisteniu 
vodou. Úspora energie a mimoriadne dlhá 
životnosť.



OVLÁDAČLED
Špeciálny stmievač LED, ktorý implementuje 
skutočnú reguláciu jasu v rozsahu 0-100%, a to 
všetko v 100 000 malých krokoch. Simulácia 
východu a západu slnka prebieha jedinečným 
spôsobom na svete presne rovnakým spôsobom 
ako príroda. Takto je zabezpečené prebúdzanie 
a odpočinok vtákov bez stresu. 

Poskytuje v stodole dokonale vysokofrekvenčné 
svetlo bez blesku. Spínacia frekvencia je 400 000 
Hz. 

NAMONTOVANÁSPÍNACIASKRINKA
Pre rýchlu inštaláciu na mieste je kompletné 
ovládanie dodávané vopred namontované v 
spínacej skrini IP55. Elektrikár na mieste je  
schopný uviesť systém do prevádzky v extrémne 
krátkom čase.
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