
Ainutkertainen LED- valaistusjärjestelmä, 
joka on suunniteltu lehmille 
CL6000/CL9000

•  Uutta, patentoitua teknologiaa
•  Vähentää energiankulutusta 
 jopa 75 %
•  Lisää maidontuotantoa 



Hyvin kirkas idea
DeLaval LED-valot
CL6000/CL9000
Ei ole mikään salaisuus, että antamalla 
lypsylehmille enemmän valoa, 
kasvatetaan niiden tuotosta. Mutta jos 
lisäämme siihen korkeammat energia- 
kustannukset, on hyötyjä hankala nähdä. 
Onneksi DeLaval on keksinyt tähän 
kirkkaan ratkaisun.
Lehmät eivät havaitse valoa samalla 
tavalla kuin ihmiset. Ne näkevät eri osat 
valon spektristä kuin ihminen. Kun on 
tehty mahdolliseksi poistaa valosta se 
mitä lehmät eivät pysty hyödyntämään, 
DeLaval on luonut täysin uudenlaisen 
LED- valaistusjärjestelmän, jonka avulla 
pystytään tuottamaan kaikki hyödyt 
lisääntyneestä valaistuksesta - mutta 
paljon pienemmillä kustannuksilla. 

Ensimmäinen valaistusjärjestelmä, 
joka on suunniteltu lehmille 
- sekä tuottajille
LED- valaistuksessa maitotilalla ei ole 
mitään uutta. Nämä järjestelmät on 
vain suunniteltu toimimaan esimerkiksi 
tehtaissa - ei korkealla navetan 
katossa. Jotta näillä järjestelmillä 
voidaan saavuttaa oikea valon määrä 
lehmän silmien tasolla, tarvitaan paljon 
energiaa. 

DeLavalin patentoitu LED- valaistus 
ehmille tarjoaa erilaisen lähestymis-
tavan. Se tarjoaa 3 erilaista valoa:

 

Nämä tasot voidaan manuaalisesti tai 
automaattisesti ohjata, jotta saadaan 
oikea määrä oikeanlaista valoa oikeaan 
aikaan. Työskentelyyn tarkoitettu valo 
on kirkas, joka mahdollistaa turvallisen 
ja tehokkaan työskentelyn ja eläinten 
tarkkailun päästä sorkkiin asti. Mutta 
kun lehmät ovat keskenään, lehmät eivät 
tarvitse kaikkea tuota valoa - ne eivät voi 
edes nähdä suurintaa osaa siitä. Lehmille 
tarkoitettu valo on valoa, jota lehmät 
todella tarvitsevat ja voivat hyödyntää. 

Vähentää energiankulutusta jopa 75 %
Useat tutkimukset ovat osoittaneet, 
että maitotuotos kasvaa, kun lehmille 
on tarjolla 16 tuntia valoa päivässä. 
Mutta tutkimalla varsinaisia syitä tähän 
lisäykseen - muutokset hormonitasoissa 
- DeLaval havaitsi, että sama vaikutus 
voidaan saavuttaa käyttämällä paljon 
vähemmän energiaa, yksinkertaisesti 
vain poistamalla valo, jota lehmät eivät 
pysty havaitsemaan. Tulos on selvä. 
Lehmien tuotos nousee entisestään 
pidemmällä valaistusjaksolla, mutta sen 
saavuttamiseksi tarvitaan jopa 75% 
vähemmän energiaa.

Näe pimeässä
Jäljelle jäävät 8 tuntia lehmien täytyy 
levätä. Yövalojen asetus mahdollistaa 
matalan tason valaistuksen, pienellä 
energiamäärällä, mutta auttaa silti 
suorittamaan eläinten tarkastuksen niitä 
häiritsemättä.

Aseta navettasi valokeilaan
DeLaval cow LED- järjestelmä tuottaa 
valoa äärimmäisellä tarkkuudella. 
Ensinnäkin, et tarvitse niin paljoa 
valaisimia navettaasi. Valo jakautuu 

tasaisesti koko alueelle aina reunoihin 
asti - joten tarvitset vähemmän 
valaisimia. Se myös muodostaa selvät 
rajat alueille mitkä haluat valaista ja mitä 
et. Tämä auttaa sinua välttämään yli-
valaistusta navetassasi ja vähentämään 
valosaastetta ympäristöösi.

Valoa karjalle
- Lehmien silmille

Valoa työskentelyyn
- Hoitajan silmille

Yövalo
- Turvalliseen 
työskentelyyn ja 
tarkkailuun yöaikaan

Suunniteltu vain sinua varten
Oma DeLaval- edustajasi voi 
tehdä ammattimaisen valaistuksen 
suunnittelun, mikä auttaa löytämään 
optimaalisen valaistusratkaisun juuri 
sinun navettaasi. Kuten kaikissa 
DeLaval- ratkaisuissa et saa vain 
hyvää tuotetta, vaan hyödyt myös 
osaamisestamme.

• 5 riviä LED-nauhoja
• Max. asennuskorkeus: 9 m

• 4 riviä LED-nauhoja
• Max. asennuskorkeus: 6 m

DeLaval CL6000

DeLaval CL9000



Ota navettasi hallintaan
Et voi itse päättää milloin aurinko 
nousee ja laskee- tai mikä päivä 
aurinko paistaa. Mutta voit hallita miten 
navetassasi siihen reagoidaan. DeLaval 
BSC navetan järjestelmäohjaimeen voit 
yhdistää useita hallittavia järjestelmiä 
- LED- valoista ilmanvaihtoon 
ja lannanpoistoon. Se tekee 
automaattisesti samanlaiset päätökset 
niin kuin sinäkin -vaikka et itse ole 
navetalla. Tämä on erinomaista lehmien 
hyvinvoinninkin näkölkulmasta.

Sinä tunnet navettasi paremmin kuin 
kukaan muu. 
Yksinkertaisesti syötät vain tiedot mitä 
haluat järjestelmän tekevän eri tilanteissa 
- ja DeLaval BSC hoitaa loput. Se valvoo 
jatkuvasti navetan olosuhteita ja säätää 
järjestelmiä sopivaksi. Tämä tarkoittaa, 
että et koskaan tuhlaa energiaa sellaisiin 
järjestelmiin, jotka eivät ole toiminnassa.

DeLaval BSC antaa navettasi 
järjestelmille mahdollisuuden sopeutua
olosuhteisiin. Kun ympäröivä valon
määrä kasvaa, DeLaval BSC himmentää 
automaattisesti navettasi valaistusta - ja 

päinvastoin. Tämä tarkoittaa, että voit 
saavuttaa optimaalisen 16 h valon ja 
8 h pimeämmän jakson tuhlaamatta 
energiaa.

Investoi huomiseen
Energiakustannusten vähentäminen 
on entistä tärkeämpää jokaisella 
tilalla - ja yhä enemmän tähän myös 
tarjotaan apua mm. valtion taholta. 
Järkevillä investoinneilla, kuten DeLaval 
LED- valaistuksella voi vähentää 
energiakustannuksia ja nostaa maito-
tuotosta joka ikinen päivä. Tämä tuo 
lisää suuria säästöjä vuosien aikana.

Perinteinen Kaasupurkausvalo DeLaval LED CL6000/9000

Valaistusjärjestelmällä

+7 - 10%

-25%

jopa -75%

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

Ilman valaistusjärjestelmää

Maitotuotos

Valoteho

Energiankulutus

Vähentää 
energian
k u l u t u s t a 
jopa
75%
 

DeLaval BatWing- teknologia

DeLaval LED-valot muodostavat 

yhdessä LED- nauhojen ja 

ylimääräisten optisten linssien 

avulla "lepakonsiipi"- kuvion, joka 

muodostaa yhtenäisen isomman 

valaistun alueen verrattuna 

tavalliseen valaisimeen

DeLaval BSC

DeLaval BatWing

Perinteinen valaistus



Ota navettasi hallintaan
DeLaval BSC navetan järjestelmäohjain

Viilennyspuhaltimet

Lannan pumppaus

Lannanpoisto

Ilmanvaihtopaneelit

Tuuliverhot

Valaistus

www.delaval.fi

Lisätietoja 

Oy DeLaval Ab

Meijeritie 4

00370 Helsinki

Puh. 0207 568 201

Fax 0207 568 260

finland.info@delaval.com

www.delaval.fi
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