
LED-belysning anpassad för både kor 
och lantbrukare 
DeLaval LED-lampa CL6000/CL9000

•  Patenterad ny teknologi
• Minskar energiförbrukningen 
   upp till 75%
• Ökar mjölkproduktionen



En mycket ljus idé
DeLaval LED-lampa 
CL6000/CL9000
Det är ingen hemlighet att kornas 
mjölkproduktion ökar med mer ljus.
Men med ökade energikostnader 
minskar lönsamheten och fördelarna  
kan vara svåra att se. Lyckligtvis har  
DeLaval kommit på en ljus idé.

Kor ser inte ljus på samma sätt som vi 
gör. De ser bara en del av ljusspektrat. 
Genom att stänga av det ljus som 
korna inte kan se, så har DeLaval 
skapat ett revolutionerande LED- 
system som ger alla fördelar med ökad 
ljusexponering - till en mycket lägre 
kostnad.

Det första LED-systemet för både 
kor och lantbrukare
System med LED-lampor i stallar är 
inget nytt. Men de flesta LED-system 
som finns idag är anpassade för 
verkstäder – inte för stallar som har 
högt i tak. 

DeLavals patenterad LED-system 
har ett annat tillvägagångssätt. 
Belysningen lyser i tre olika nivåer: 

 

De olika ljusnivåerna kan kontrolleras 
manuellt eller automatiskt för att 
anpassa belysningen efter behovet. 
Arbetsbelysningen använder hela 
ljusspektrat vilket gör att lantbrukaren 
kan arbeta på ett säkert sätt. Men 
är korna själva i stallet behövs inte 
arbetsbelysningen eftersom korna ändå 
inte kan tillgodogöra sig den typen av 
ljus. Belysning för besättningen lyser 
bara med det ljus som korna behöver 
och du sparar på så sätt onödiga 
kostnader.

Minska energiförbrukningen upp till 
75%
Studier har visat att mjölkproduktionen 
ökar om korna exponeras i dagsljus i 
16 timmar per dag. Genom att studera 
den aktuella orsaken till ökningen av 
mjölkproduktionen – vilket är minskning 
av hormonnivåer – så har DeLaval 
lyckats identifiera att samma effekt kan 
uppnås med mindre energiförbrukning, 
bara genom att reducera det ljus som 
korna inte kan se. Resultet är glasklart. 
Kornas mjölkmängd ökar med längre 
ljusexponering. LED lampor kan 
dessutom minska energikostnaden  
med upp till 75%.

Se i mörkret
De återstående 8 timmarna, behöver 
korna vila. Nattbelysningen lyser svagt 
med låg energiförbrukning och nattens 
rutiner kan fortgå utan att störa korna.

Sätt ditt stall i blickfånget
DeLaval LED-system levererar ljus 
med extrem precision. Du behöver 
inte sätta upp lampor där ljuset 
lappar över varanda för att täcka 
området. Belysningen lyser jämnt 

utmed lampans belysningsarea – så 
färre lampor behövs. Den ger också 
skarpa linjer mellan ytor där det ska 
vara upplyst och där det inte ska vara 
upplyst.

Belysning för 
besättningen 
– för kornas ögon

Arbetsbelysning 
– för lantbrukarens ögon

Nattbelysning 
– för att kunna sköta 
arbete på natten på ett 
säkert sätt

Planering bara för dig
Din DeLaval-säljare gör en professionell 
utvärdering av belysningen för att 
få den så optimal som möjligt i ditt 
stall. Precis som all annan DeLaval 
utrustning, får du inte bara en bra 
produkt utan också fördelarna med vår 
kunskap.

• 5 rader LED-lampor
• Max installationshöjd:  
   9 meter

• 4 rader LED-lampor 
• Max installationshöjd:
   6 meter

DeLaval CL6000

DeLaval CL9000



Ta kontroll över ditt stall
LED-belysningen kan styras manuellt 
eller automatiskt. Automatiken finns i 
två utföranden: 

1. Med ljussensor och tidur
2. Med BSC, som även kan styra andra  
    system.

Du kan inte styra över när solen går 
upp eller ner - eller vilka dagar solen 
lyser. Men du kan styra över hur ditt 
stall reagerar. DeLaval styrenhet för 
stallmiljö, BSC låter dig styra alla dina 
stallsystem från en enda kontrollenhet 

– från din LED-belysning till ventilation 
och utgödslingssystem. 

Du kan ditt stall bättre än någon annan. 
Ställ bara in vad du vill att systemet 
ska göra i olika situationer och DeLaval 
BSC sköter resten. Genom att bara köra 
systemet när det behövs kan du minska 
din energiförbrukning.
Det är något som alla tjänar på eftersom 
du minskar miljöpåverkan samtidigt som 
du minskar dina egna kostnader.

DeLaval BSC är intelligent och du
kan ställa in systemen att reagera 

på förhållandena i ditt stall. När den 
omgivande ljusnivån ökar, minskar 
DeLaval BSC automatiskt belysningen 
– och vice versa. Det innebär att du kan 
uppnå den optimala 16-8 cykeln utan 
att slösa energi. 

Investera i morgondagen
Att minska energikostnaderna är 
en prioritet på varje gård. Smarta 
investeringar, som DeLaval LED, kan 
minska energikostnaderna. Detta gör 
att du kan spara pengar.

Standard Högintensiva  
utbytbara lampor

DeLaval LED CL6000/9000

Med ljusanordning

+7 till 10%

-25%

Upp till -75%

~ 60-80 Lux ~ 120-150 Lux
180 Lux

Utan ljusanordning

Mjölkning

Ljusstyrka

Energiförbrukning

Minskar 
energi- 
förbrukningen 
upp till 
75%

DeLaval BatWing belysnings- 

teknologi

DeLaval LED-lampor kombinerar  

LED och tillhörande optiska linser 

för att uppnå en “bat wing”  

belysning, vilket skapar en ljus-

spridning på ett större område.

DeLaval BSC

Med DeLaval BatWing

Med standardbelysning
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Ta kontroll över ditt stall
DeLaval styrenhet för stallmiljö, BSC

Stallfläktar

Kylfläktar

Gödselpump

Utgödsling i rännor 
och gångar

Ventilationspaneler

Ventilations-  
gardiner

Belysning


