
Belysning af æglæggere – varm hvid til rød belysning
af: Rune Nielsen



LED farvebelysning til æglæggere:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

Hvem er vi: 

• RN Solutions – stiftet i 2013 af Rune Nielsen

• 25 års landbrugserfaring

• 9 års erfaring indenfor salg, udvikling og produktion af LED belysning specialudviklet til landbrug

• Salg af landbrugsbelysningskoncepter i over 20 lande

• Eget kontor med dansk personale i Kina

• Delvist ejet datterselskab – NewRoniX, der producerer intelligente lysstyringer

• Fra 2021 global distributør af Once – by Signify´s lysprogram specieludviklet til landbrug

• Komplement til RN Solutions unikke ”hvide” lys

• Speciel fokus på ”farvelys” – optimering af produktionen via belysning

• ONCE – by Signify

• Ejet af Signify, Europas største og ældste producent af belysning (det tidligere Philips Lighting)

• Signify opkøbte i 2019 det amerikanske ONCE og tyske ILOX - producenter af LED belysning og lys-
styringer til primært stalde

• Once og ILOX har siden 2008 investeret stort i udvikling, test og afprøvninger af LED farvelys til stalde, 
særligt til fjerkræ og er er verdensførende på dette felt



LED farvebelysning til æglæggere:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

Vigtige krav: 

• Specieludviklet ”lys-recept” – en patenteret revolution

• ”Varmt” farvespektrum – ved dæmpning ændres farven til rødt (kombineret med blå og grønne dioder)

• Anvendes hos æglæggere og hønniker fra uge 17

• Dæmpbart 0-100 % 

• Flicker free

• Solopgang / solnedgang funktion

• Tåler vask (IP 66/69) 

• Tåler desinfektion og ammoniak 

• God spredning /regelmæssighed på gulv

• Hver række skal være individuel dæmpbar

• Plug’N play

• God garanti på LED armaturer og kabler

• LED - store driftsbesparelser pr. kWh ift. alm. lyskilder, samt store Co2 besparelser

• Produkter og koncept er fuldt ud udviklet og afprøvet i det ”virkelige liv” og forsøg, der dokumenterer resultaterne



LED farvebelysning til æglæggere – dokumenterede forsøg 
viser:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

Rødt lys er vigtigt for reproduktionens udvikling

1. Visuel opfattelse via øjet
Evnen til at reagere på deres omgivelser

2. Ikke-visuel påvirkning gennem kraniet
Receptorer i hjernen udløser biologiske processer, såsom oprettelsen af 
melatonin*

* Kilde: Gwinner , E., Brandstätter , R., 2001. “Complex bird clocks.” Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 356, 1801 1810.
** Kilde: Hartwig, H.G., Veen, T. van, 1979. “Spectral characteristics of visible radiation penetrating into the brain and stim ulating
extraretinal photoreceptors.” J. Comp. Physiol . 130, 277 282. 

Rødt lys trænger bedst ind i fuglens 
hypothalamus (hormonproduktion)**



LED farvebelysning til æglæggere – hvad får man med vores 
system:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

• Specieludviklet ”lys-recept” – en patenteret revolution

• Hvide dioder med specielle dioder: rød, blå, grønne dioder

• Reducerer stres – naturlig solopgang - solnedgang

• Stærkere høns i produktionsstarten giver større æg hos hønniker – mere ensartet æg totalt

• Nedsætter antal ”gulvæg”

• Dæmp-til-rødt giver roligere høns – blod ses ikke – mindre hakkende

• Behovsbestemt belysning



LED farvebelysning til æglæggere – efterprøvede 
resultater:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

"Hvidt" lys Multi spektrum farvet lys

Produktionsstart Fotostimulering efter lysintensitet 
Forbedret fotostimulering med rødt spektrum 

(højere boost)

Døgnrytme Dagslængde og intensistet
Forbedret døgnrytme på grund af rødt spektrum 

(flere æg)

Vægt på æg Normal vægt på æg Større høns i produktionsstarten - giver større æg

Ægkvalitet (gulvæg)
Jævn lysfordeling og lysintensitet modvirker 

gulvæg

Brug af farveindstillinger for at yderligere stimulere 

redebesøg

Bedre læg
Optimalt spektrum og flicker fri lys medfører 

god produktion og mindre stress

Generelt lavere stressniveauer pga. optimalt 

farvespektrum medfører lavere dødlighed og øget 

dyrevelfærd

Adfærd Mulighed for dæmpning gør høns roligere
Mindre aggression på grund af lave stressniveauer                                                    

Rødt lys modvirker fjerhakning (kan ikke se blod)



”DIM-to-red” farve spektrum ændrer sig ved dæmpning:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

Hvid: 40-100% dæmpning Rød: 0- 40% dæmpning 



LED farvebelysning til æglæggere – hvilke produkter anbefaler vi:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

Silox T8 LED rør ”hvid med dim-to-red”: 

• Unik udviklet lys-recept – specieludviklet og patenteret ”dæmp-til-rød”

• 3000 Kelvin (varm hvid) med røde dioder ved dæmpning

• Dæmpbar 0-100 % 

• TRIAC dæmpbar med EPU1500 dæmper

• Flicker free

• God spredning af lys (høj regelmæssighed)

• Nem installation – plug’N play

• LED dioder – stor drifts og Co2 besparelse (høj lumen/w.) 

• Levetid – 50.000 timer L70

• 3 års fuld garanti 

• Monteres i min. IP65 godkendt staldarmatur

• Afprøvet hos førende ægproducenter i Europa og USA i de seneste år



LED farvebelysning til æglæggere – hvilke produkter anbefaler vi:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

Tulex Tube ”hvid med dim-to-red”: 

• Unik udviklet lys-recept – specieludviklet og patenteret ”dæmp-til-rød”

• 3000 Kelvin (varm hvid) med røde dioder ved dæmpning

• Dæmpbar 0-100 % 

• Flicker free

• God spredning af lys (høj regelmæssighed)

• Nem installation – plug’N play – serieforbundet

• LED dioder – stor drifts og Co2 besparelse (høj lumen/w.) 

• 48 VDC – 18 lys pr. styreenhed (1 x SPU48)

• Levetid – 50.000 timer L70

• 3 års fuld garanti 

• Monteres på rustfri pianotråd

• Afprøvet hos førende kyllingeproducenter i Europa og USA i de seneste år



LED farvebelysning til æglæggere – TULEX består af:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

Hvad består et Tulex farve lyssystem af:

• Lysstyring: typisk fra eksisterende ventilation/foderstyring: 0-10 V signal:

• Max. 18 stk. TULEX armaturer pr. ONCE SPU-48 styreenhed

ONCE STYREENHED SPU-48 VDC 350 W. (input signal: 0-10 V.) IP66                                               ONCE TULEX-HO TUBE LIGHT-20W.- 1200 mm. – 2100 lm. – dim-to-red                                                                                    TSC-16 TULEX clips x 3 stk. pr. lys  + evt. wire med tilbehør

ONCE TPC-4000 MM. TULEX startkabel P&P7                                                                                  TEC-TULEX systemkabel P&P7: 300 / 1200 / 3000 / 4000 / 4500 mm.                                TPS-16 TULEX endeprop



LED farvebelysning til æglæggere – vi hjælper med 
projekteringen:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

Færdig og komplet løsning:

Vi hjælper med:

• Projektering

• Lysberegning

• Placering af lys

• Placering af styreenheder

• Rådgiver om det rette lysprogram

• Vi tilbyder komplet løsning inkl.: lysstyring, styreenheder, LED armaturer, mellemkabler, wire og beslagprogram (komplet)

• Vi rådgiver omkring eksisterende input signal fra eksisterende lysstyring (0-10 V.)

• Findes der ingen eksisterende lysstyring, kan vi levere ONCE eller NewRoniX lysstyring

• Vi tilbyder den nære rådgivning og erfaring – og kan trække på verdens største netværk indenfor fjerkræbelysning 
(Signify/ONCE/ILOX)

Med andre ord – vi hjælper dig hele vejen – fra tilbud til færdigt projekt



LED farvebelysning til kyllinger – kontaktoplysninger:

FORTROLIG - disse oplysninger er RN Solutions ejendom, og må ikke deles uden RN Solutions´ tilladelse

Vi hjælper dig hele vejen – fra tilbud til færdigt projekt


