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ØGET PRODUKTIVITET OG ET BEDRE ARBEJDSMILJØ MED
HOLDBARE OG EFFEKTIVE LED BELYSNINGSLØSNINGER TIL
LANDBRUG OG AGROINDUSTRI
Historie
RN Solutions blev etableret i 2013 af Rune Qvist Nielsen, som har en baggrund inden for landbrug.
Med inspiration fra andre europæiske svineproduktioner, kombineret med indsigt fra sin egen svineproduktion,
udviklede han et holdbart LED belysningskoncept, der gav både markante energibesparelser, øget produktivitet
blandt søer og et godt arbejdsmiljø.
Produktsortimentet tæller i dag en bred vifte af holdbare og effektive LED belysningsløsninger til såvel landbrug
som industri. Produkterne sælges i mere end 20 lande over hele verden.

Kvalitetssikring via egen produktudvikling og -design
RN Solutions har eget kontor i Asien med dansk personale, som står for kvalitetskontrol og produktion.
De fabrikker, som RN Solutions samarbejder med, er alle ISO9001 certificeret og bliver løbende kontrolleret af
RN Solutions' eget personale.
Gennem egenproduktion, og tæt samarbejde med fabrikkerne, sikres kvalitetskontrollen fra den første ide til det
færdige produkt. Samtidig giver det kunderne en garanti for, at de altid har adgang til stik, kabler mv., som passer
til tidligere produktmodeller.
Ideer til nye produkter, samt design og udvikling, foregår i RN Solutions’ danske afdeling.

Nyt samarbejde I 2021
RN Solutions har i foråret 2021 indgået et samarbejde med Signify, tidligere Philips Lighting, og herunder ONCE®
by Signify. ONCE® by Signify er Signifys brand for innovativt LED lys til dyr. ONCE® by Signify har siden 2008
investeret stort i udvikling, test og afprøvning af farvelys til stalde.
ONCE® by Signify fokuserer på LED lysløsninger til de forskellige dyrearter og de specifikke produktionstyper.
De har gjort farvet lys til en videnskab, hvilket har medført bedre dyrevelfærd med mindre stress og forbedret
produktivitet - alt i alt en mere effektiv produktion. Samtidig er alle produkterne fra ONCE® by Signify
energieffektive og designet i langtidsholdbart materiale, som kan holde til det hårde staldmiljø.
RN SOLUTIONS TILBYDER:
Høj kvalitet på alle produkter - specialudviklet til hårde miljøer såsom stalde
Specialister i LED belysning til landbrug og agroindustri 	

		
✓ 25 års landbrugserfaring

		
✓ Salg til nogle af de største landbrug i over 25 lande

		
✓ Kender behovene ved alle dyregrupper - svin, kvæg, fjerkræ og heste
Belysningsrådgivning uden forpligtelser
Unikke, innovative og prisbelønnede løsninger - fast installation eller Plug 'N PlayTM
Den bedste service - personlig service er en selvfølge
Kundetilpassede tilbud og Dialux lysberegning inden for 48 timer (på hverdage)
5-10 års garanti på alt LED belysning
Egen produktudvikling og produktion - dansk afdeling i Asien
Dag til dag levering ved bestilling inden kl. 12
Certificering i henhold til internationale standarder
Global distributør af LED belysning fra ONCE® by Signify
Bæredygtigt - reducerer både CO2 og er energieffektiv
RN SOLUTIONS | SIDE 5
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VI HAR FOKUS PÅ
FN'S VERDENSMÅL
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Bæredygtige belysningsløsninger
Godt for både miljø og økonomi
Miljø, økonomi og dyrevelfærd kan og skal gå hånd i hånd
RN Solutions har fra starten fokuseret på at levere bæredygtige LED belysningsløsninger, som samtidig er den
bedste løsning for produktivitet og dyrevelfærd. Med miljø og dyrevelfærd for øje, har RN Solutions skabt LED
belysning, som også giver en økonomisk gevinst for dig som kunde.
RN Solutions' priseffektive LED belysningsløsninger udmærker sig ved at have en lang holdbarhed og en
energireduktion på 50-80 %. To vigtige faktorer i forhold til både miljø og økonomi.
En lang holdbarhed betyder, at LED belysningen, ud over den generelle lange levetid, er skabt til at kunne holde
til det hårde stald- og industrimiljø, hvor belysningen blandt andet kan blive udsat for diverse gasser, herunder
ammoniak, støv og højtryksrensning, hvorfor du ikke skal udskifte din belysning så ofte.
Du vil opleve en økonomisk fordel med LED belysningens energieffektivitet. Det lave energiforbrug ved brug af
LED belysning medfører endvidere en reduktion i CO2-udledning.
RN Solutions giver derudover mulighed for at få en gratis Dialux Lysberegning, som vil give et præcist overblik
over, hvor meget lys der er behov for i det enkelte lokale. Med denne beregning vil det således være muligt at
installere det rette antal lyskilder, og derved undgå at skabe et overforbrug.
Samarbejdspartnere med samme bæredygtige fokus
RN Solutions' samarbejdspartnere, ONCE® by Signify og NewRoniX, har ligeledes fokus på bæredygtige løsninger.
Begge samarbejdspartnere leverer produkter, som giver dig en reduktion i energiforbrug og CO2-udledning.
NewRoniX er specialiseret i lysstyring. Ved installation af deres lysstyring vil der automatisk ske en reduktion på
50% af energiforbruget. Se mere på side 89-91.
Alle lys produkterne fra ONCE® by Signify er LED, hvilket har en tydelig effekt på energiforbruget og
CO2-regnskabet. Endvidere er ONCE® by Signify's produkter også langtidsholdbare, da de har en lang levetid og
er bygget til at holde til det hårde miljø i en stald. Derudover medfører ONCE® by Signify's "lys recepter" bedre
dyrevelfærd samtidig med en forbedring i produktionen. Se mere på side 18-19 og 28-37.

RN Solutions fokuserer på
					
FN'S VERDENSMÅL
VERDENSMÅLENE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING, DER TILSAMMEN SKAL SÆTTE OS PÅ
KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG FREMTID, HVOR INGEN LADES I STIKKEN
FN's Verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i 2015. Verdensmålene
er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden, som udover de 17 mål består af 169 delmål.
Verdensmålene trådte i kraft i 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for
både jorden og mennesker. Målene vil én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden, og de vil i langt højere
grad fokusere på bæredygtighed.
Verdensmålene forpligter blandt andet alle FN's 193 medlemslande til en mere bæredygtig økonomisk vækst.
Den nye dagsorden anerkender således, at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare
udviklingsresultater. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er globale. Og det samme er konsekvenserne.
Derfor er vi nødt til at løse udfordringer i fællesskab.
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Dialux Lysberegning
Få en gratis, professionel og komplet Dialux Lysberegning, som hjælper dig
til at finde den bedst mulige løsning
Vi kan lave en beregning til alle former for lokaler og projekter
Det er vigtigt for os hos RN Solutions, at vores kunder får den bedste service, hvorfor vi tilbyder en komplet
Dialux Lysberegning. Lysberegningen indeholder fyldestgørende dokumentation, samt et komplet og
uforpligtende tilbud, så du præcist ved, hvad du skal bruge.
Lysberegningen bliver beregnet ud fra målene på din bygning, stald, projekt, mv. På den måde får du den mest
optimale løsning til netop dit behov.
I den tilhørende dokumentation vil der være en beskrivelse af de armaturer vi anbefaler, samt hvor mange
armaturer/lamper der skal til for at opnå den mest optimale belysning af området. Her vil du ydermere kunne se
mængden af lux, montagehøjde, vedligeholdelsesfaktor m.m.
MED EN DIALUX LYSBEREGNING FRA RN SOLUTIONS FÅR DU:
Et personligt og præcist overblik - vi tager konkret udgangspunkt i dine lokaler eller dit projekt
Detaljeret oversigt over lysniveauet (lux) i hele bygningen
	
Liste over de anbefalede armaturer inklusiv produktdata
Beskrivelse af placeringen af armaturer, herunder montagehøjde
Et komplet og uforpligtende tilbud, som er tilpasset dig
Alt i alt - den rette belysning på rette sted

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvad vi kan gøre for dit projekt
e-mail: info@rnsolutions.dk eller telefon: +45 9838 5995.
Vi er altid klar til en uforpligtende samtale.

Vi skal kun bruge

✓ Målene på bygningerne og 		
lokalerne

✓ Oplysning om formål og

produktionstype i lokalerne

		

✓ Oplysning om den fortrukne 		
mængde lux

Så får du en Dialux Lysberegning
inden for 48 timer (på hverdage)
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Økonomiberegning
Få en gratis beregning af den samlede besparelse ved udskiftning til
LED belysning
Et overblik over de økonomiske gevinster ved en udskiftning af din nuværende belysning
Med en generel økonomiberegning får du en klar oversigt over, hvilke besparelser du vil opnå ved at udskifte dit
nuværende lys til LED belysning fra RN Solutions. Beregningen indeholder oplysning om din årlige besparelse i
kWh og kr., din CO2 reduktion, samt den simple tilbagebetalingstid.
Du vil dermed få et fyldestgørende overblik over, hvordan LED belysning fra RN Solutions vil ændre dine
omkostninger ved belysning af dine bygninger. Den simple tilbagebetalingstid oplyser dig om, hvor hurtigt
investeringen i forbindelse med udskiftningen af dit nuværende lys, til LED belysning fra RN Solutions, vil være
tilbagebetalt.
Den generelle økonomiberegning kan udregnes for alle LED lys fra RN Solutions. Derudover er der for nyligt
blevet tilføjet muligheden for at få en generel økonomiberegning inklusiv NewRoniX lysstyring. Således vil det
også fremgå af beregningen, hvilken yderligere besparelse der kan opnåes ved installation af lysstyring fra
NewRoniX.
Nedenfor ses et eksempel på en generel økonomiberegning for et typisk landbrug.
Beregning af driftsbesparelserne ved anvendelse af RN Solutions' LED lyskoncepter
Med udgangspunkt i den generelle økonomiberegning, har RN Solutions lavet en videreudvikling, således at der
også kan laves beregninger af vores LED lyskoncepter.
Det er således muligt at få beregnet fortjenesten, tilbagebetalingstiden og totalinvestering m.m. ved installering
af BRUNST-LYSTM. Se mere på side 17.
Det er endvidere muligt at få beregnet besparelsen på foder m.m. ved installering af JungLite GreenTM. Se mere
på side 31.

Nedenfor ses et eksempel på en generel økonomiberegning for et typisk landbrug, hvor de nuværende
90 lysstofrør bliver udskiftet 1 ti 1 med LED armaturer.

RN Solutions tilbyder bl.a.
disse økonomiberegninger

✓ Generel
✓ Generel inkl. NRX lysstyring
✓ BRUNST-LYSTM
✓ JungLite GreenTM
✓ Dim-to-Red®
Der kan udregnes for alle
LED lys fra RN Solutions
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TESTET

IP69K
G

OD

KEND
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RNS PLUG 'N PLAYTM-SYSTEM
Nem installation med vores priseffektive RNS Plug 'N Play™-system, som kan monteres
og installeres af alle
Systemet består af LED armaturer med dertilhørende RNS Plug 'N Play™ kabler.
RN Solutions' RNS Plug 'N Play™-system er CE-godkendt og stikkene kan monteres og installeres af alle. Det er
også muligt at montere i en samledåse, men dette må kun udføres af en elinstallatør.
RNS Plug 'N Play™-stik er alle sammenstøbte, således at de kan tåle fugt og ammoniak. Derudover er stikkene
vandtætte og med O-ring. De fleste kabler fra RN Solutions fås med eller uden gnaversikring, i forskellige længder
og pga. den lave vægt er de også ideelle til montering på wire eller i loftet.
RNS Plug 'N Play™ kablerne fåes i 3G 1,5 mm2 eller 5G 2,5 mm2 . Alle kabler er også godkendt til fast installation.
Fast installation må kun udføres af en elinstallatør.
MED RN SOLUTIONS' SPECIALUDVIKLEDE RNS PLUG 'N PLAYTM FÅR DU:
Nem installation - RNS Plug 'N Play™-system kan nemt monteres og installeres af alle
	
Sammenstøbte stik
	
Stik med eller uden gnaversikring
	
Alle RNS Plug 'N Play™ er vandtætte og IP69K godkendt
	
Kan modstå fugt, støv, salt og ammoniak
3G 1,5 mm2 - til fast installation eller systemarmatur
	
5G 2,5 mm2 - til fast installation eller systemarmatur

TESTET

IP69K
G

OD

KEND

T

IP69K-klassificeringen er den højeste beskyttelse der findes.
Total beskyttelse mod indtrængning af støv og tåler højtryksrensning med høje temperaturer,
hvilket gør produkter med denne certificering ideelle til brug under forhold, hvor udstyr skal
rengøres og desinficeres omhyggeligt.
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I Tylstrup i Vendsyssel har Henrik og
Michael Basso opnået en besparelse
på 18.000 kr./år i én stald med en
investering på 21.500 kr. Udpakning
og montering af belysningen i
stalden tog sammenlagt 2,5 time.

SVIN

ØG PRODUKTIVITETEN I DIN
SVINEPRODUKTION MED
LED BELYSNING

SVIN

VI ANBEFALER DISSE PRODUKTER:
RNS Plug 'N Play™:
	FARM-LIGHT 		
MODULAR-LIGHT 		
FAST INSTALLATION:
PHANTOM BUILT-IN
VIKING LED ARMATUR
	RNS STALDARMATUR
NIGHTHAWK 1 og 2
SPANDELAMPER:
STEALTH LED
SPANDELAMPE 		

▷ side 52-53
▷ side 54-55
▷ side 56-57
▷ side 58-59
▷ side 60-61
▷ side 68-71

▷ side 64-65

LYSSTYRING OG LYSDÆMPER:
NRX 5231W, PRO BOX
▷ side 90-91
NRX 12111W, SMART BOX ▷ side 92

TRIAC DÆMPER		
0-10 V POTENTIOMETER
SIDE 14 | RN SOLUTIONS

▷ side 93
▷ side 95

SVIN

SVINESTALD
Bedre dyrevelfærd og øget produktivitet med den rette belysning
Opnå bedre velfærd for dyr og mennesker med LED staldbelysning fra RN Solutions. Belysningen lever op til
dyrlæger og førende internationale rådgiveres anbefalinger.
Med det korrekte lys i svinestalden vil søerne agere, som var det forår hele året rundt, og på den måde kan de
sæsonmæssige udsving reduceres.
MED RN SOLUTIONS' SPECIALUDVIKLEDE LYSKONCEPTER TIL SVINESTALDE FÅR DU:
	
Optimal belysning (200-400 lux) via staldarmaturer monteret direkte over søernes hoveder
Nem installation - enten med RN Solutions' priseffektive RNS Plug 'N Play™-løsning med nem og hurtig
montering, eller med RN Solutions' armaturer til fast installation med PUSH-IN klemmer
	
Markant besparelse på elregningen - typisk 50-80% om året afhængigt af den nuværende belysning
	
Langtidsholdbar og robust løsning

✓ Minimum 5 års garanti på produkterne
		
✓ Minimum 50.000 timers levetid
		
✓ Alt udstyr er vandtæt og tåler desinfektion og støv
		
✓ Alt udstyr har en special coating mod ammoniak

TESTET

IP69K
G

OD

KEND

T

På Allindemaglegården på
Sjælland har Kim Kjær
Knudsen opnået en
besparelse på 25.000 kr./år,
da han byggede en ny
energivenlig stald.
Merprisen for LED belysning
var minimal, blandt andet på
grund af den hurtige montering
af RNS Plug 'N Play™
systemarmaturerne.
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BRUNST-LYS™
Forbedrer reproduktionen i løbe-/kontrolstalde ved den rigtige placering af staldbelysning
Med den rette belysning af søerne opnår man bedre brunst og dermed forebygger man omløbere, kastninger og
tomme søer. Ofte ser man også en forøget kuldstørrelse.
Med vores BRUNST-LYSTM vil armaturerne blive monteret direkte over søernes hoveder, således at søerne bliver
belyst med 200-400 lux. Dette medfører, at søerne vil agere som var det sommer året rundt, og du vil derfor
opnå forbedringer som:
	
Flere søer som kommer i brunst
	2-5% højere faringsprocent
	0,3-1 ekstra gris pr. kuld
Investeringen er tilbagebetalt på ca. 3 måneder

Lys på loft

Lys i kip

BRUNST-LYSTM

Den rigtige mængde lys
+ Den rigtige placering af lyset
= Effektivt lys

BRUNST-LYS™-KONCEPTET BESTÅR AF:
	
FARM-LIGHT 		

▷ side 52-53

eller

MODULAR-LIGHT 		
TILBEHØR:
BRUNST-LYSTM Beslag
BRUNST-LYSTM Halmhæk
RNS PLUG 'N PLAYTM
STIK 3 KABLER		

SIDE 16 | RN SOLUTIONS

▷ side 54-55
▷ side 84-85
▷ side 84-85
▷ side 80

SVIN

ØKONOMIBEREGNING AF BRUNST-LYS™

Hos RN Solutions ønsker vi, at du skal have det fulde overblik over, hvilken fortjeneste du kan opnå ved at
installere BRUNST-LYSTM i din stald. Vi laver derfor en gratis og uforpligtende økonomiberegning*.
Eksempel på en udregning af 5 ugers opstaldning i en løbe-/kontrolstald:

*Beregningsmodellen er lavet i samarbejde med SvineXperten
TESTET

IP69K
G

OD

KEND

T

Beregningen giver dig blandt
andet et overblik over

✓ Antal ekstra solgte grise pr. so
✓ Fortjeneste
✓ Tilbagebetalingstid
✓ Totalinvesteringen
✓ Årlig energibesparelse
(individuelt, afhængig af
nuværende forhold)

RN SOLUTIONS | SIDE 17

SVIN

DIM-TO-RED®
Farvet LED belysning specielt designet til svin
Dim-to-Red® er et kombinationslys, som består af dioder af hvidt lys og dioder af andre farver.
Ved dæmpning til under 40% vil lyset alene være rødt.
Grise oplever rødt lys som mørke
Forkert belysning kan have en negativ effekt på svinenes sundhed, produktionen og den generelle dyrevelfærd.
Svin ser lys meget mere dæmpet end mennesker. Deres syn er dikromatisk, hvilket betyder, at de kun kan
adskille to farver - grøn og blå. Svins øjne er samtidig mindst følsom over for den røde farve, som de nærmest
ikke ser. Derfor oplever grisene det røde lys fra Dim-to-Red® som mørke.
Dim-to-Red® nedbringer stress, forbedrer dyrevelfærden og stimulerer reproduktionen
Dim-to-Red® lyset genskaber svinenes naturlige miljø, hvor den ekstreme ændring i lys elimineres ved at simulere
en naturlig solopgang og solnedgang. Ekstreme ændringer i lys ved tænd og sluk, har en negativ effekt på
dyrenes stressniveau og generelle velfærd. Ved anvendelse af Dim-to-Red® lyset, som giver en jævn belysning,
bliver stressmarkører minimeret og dyrevelfærden forbedret.
Derudover fremmer simuleringen af en døgnrytme dannelsen af melatonin. Når der ikke kommer hvidt lys ind i
øjet, dannes der mere melatonin. Melatonin hjælper med at regulere døgnrytmen og hormonerne i kroppen, og
er samtidig en stærk antioxidant, som er med til at styrke immunforsvaret og den generelle sundhed.
Forskning viser, at en dagslængde på 12 til 16 timer efterfulgt af mindst 8 timers natteperiode er mest gavnligt
for svin, mens det er bedst med en 15 til 16 timers dagslængde i løbestalde. I smågrisestalde og slagtesvinestalde
anbefales der komplet mørke i 8 timer med 30 minutters solopgang/solnedgang simulation for at reducere
stress, som kan fremkomme ved en brat ændring i lyset. Der er lovkrav om, at svinene skal have en dagslængde
på mindst 8 timer og en natteperiode på mindst 8 timer.
Det røde lys hjælper ved nattearbejde
Forskning viser endvidere, at nattelys også kan også forstyrre den hormonelle cyklus hos svinene. Det er
tydeligt, at selv dæmpet hvidt natlys har en negativ effekt på svinene, hvorfor der alene bør anvendes rødt lys
i mørkeperioderne. Dette gør, at Dim-to-Red® er yderst anvendelig i farestalde, således at man ikke behøver at
tænde det hvide lys under natteovervågning og nattearbejde.

DIM TO RED®-KONCEPTET BESTÅR AF:
TULEX LED ARMATUR

▷ side 74-75

eller

SILOX LED RØR T8		

▷ side 78-79

*SILOX LED RØR T8 skal monteres i min. IP65 		
godkendt armaturhus
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Dim-to-Red® har blandt andet en positiv effekt på mindskning af halebid og
dødelighed, samt optimering af ornens sædproduktion
Klar forbedring af kvaliteten og kvantiteten af ornens sædproduktion
Forskning viser, at ornens sædproduktion er sæsonbestemt og relateret til lyset i dyrets omgivelser, som
regulerer niveauet af melatonin. Der er et direkte link mellem melatonindannelsen og sædproduktion, og
manipulering af dagslængden kan være et effektivt værktøj i forhold til forbedring af sædproduktionen.
Melatonin har en tydelig effekt på kvaliteten og kvantiteten af ornens sæd.
Endvidere viser studierne, at orner er mest produktive i efterår/vinter og mindst produktive i forår/sommer.
Det medfører at lysprogrammer med faldende dagslængde giver de bedste inseminationsdoser.
Dim-to-Red® teknologien gør det muligt for armaturerne at dæmpe til fuldt rødt lys, som grise opfatter som
mørke. Dette muliggør solopgangs- og solnedgangsfunktionalitet som reducerer stress. Det bidrager også med
rødt servicelys, der gør det muligt for arbejdere at have løbende adgang til anlægget uden at forstyrre eller
afbryde grisenes søvncyklus.
VED ANVENDELSE AF LYSKONCEPTET DIM-TO-RED® FÅR DU:
	Behovsbestemt belysning, som forbedrer dyrevelfærden
	Mindre stress blandt grisene
✓ Øget reproduktion
✓ Mindsker halebid
✓ Lavere dødelighed blandt pattegrise - færre pattegrise bliver lagt ihjel af soen
✓ Forbedret immunitet og lavere dødelighed
	Lys, som er ideelt til nattearbejde - da svin oplever det røde lys som mørke
	Flicker free lys og 0-100% dæmpbart
	
LED dioder giver et lavt energiforbrug - markant besparelse på elregningen og CO2 regnskabet
	Robust langtidsholdbar løsning
✓ 50.000 timers levetid
✓ Build For Your Barn® - kan holde til støv, højtrykrensning og diverse gasser, herunder ammoniak*

ONCE®

Ejet af Signify,
Europas største og ældste
producent af belysning
(tidligere Philips Lighting).
ONCE® har siden 2008
investeret stort i udvikling,
test og afprøvning af LED
farvelys til stalde.
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I Sønderholm ved Aalborg har Ewald
Kristensen, Sydgaarden, opnået
en besparelse på 25.000 kr./år.
Installationen er tilbagebetalt i løbet
af 2,5 år.
Samtidigt er lyset i staldene
blevet bedre, og der er mindre
vedligeholdelse.

KVÆG

ØG PRODUKTIVITETEN I DIN
KVÆGPRODUKTION MED LED LYS

KVÆG

KVÆG- OG MALKESTALD
RN Solutions' LED staldarmaturer og spandelamper er konstrueret til staldmiljøer.
Med armaturenes og lampernes special coating, er de vandtætte og meget rengøringsvenlige, da de kan
højtryksrenses. Derudover tåler de store mængder af støv.
MED RN SOLUTIONS' SPECIALUDVIKLEDE LYSKONCEPTER TIL KVÆG- OG MALKESTALDE FÅR DU:
	
Optimal belysning med staldarmaturer eller spandelamper
Nem installation – enten med RN Solutions' priseffektive RNS Plug'N Play™-løsning, der nemt kan monteres
af landmanden selv eller af en elinstallatør, eller med RN Solutions' armaturer til fast installation med
PUSH-IN klemmer
	
Markant besparelse på elregningen - typisk 50-80% om året afhængigt af den nuværende belysning
	
Langtidsholdbar og robust løsning
✓ Minimum 5 års garanti på produkterne
		
✓ Minimum 50.000 timers levetid
		
✓ Alt udstyr er vandtæt, tåler desinfektion, støv og har en special coating mod ammoniak

TESTET

IP69K
G

VI ANBEFALER DISSE PRODUKTER:
RNS Plug 'N Play™:
	FARM-LIGHT 		
MODULAR-LIGHT 		
FAST INSTALLATION:
PHANTOM BUILT-IN
VIKING LED ARMATUR
	RNS STALDARMATUR
NIGHTHAWK 1 og 2
SPANDELAMPER:
STEALTH LED
SPANDELAMPER 		

▷ side 52-53
▷ side 54-55
▷ side 56-57
▷ side 58-59
▷ side 60-61
▷ side 68-71

▷ side 64-65

LYSSTYRING OG LYSDÆMPER:
NRX 5231W, PRO BOX
▷ side 90-91
NRX 12111W, SMART BOX ▷ side 92

TRIAC DÆMPER		
0-10 V POTENTIOMETER
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▷ side 93
▷ side 95

OD

KEND

T

KVÆG

MILKING-LIGHT™
Malkestalden er den stald, hvor der bliver arbejdet flest timer
om året på en malkekvægsbedrift. Derfor skal arbejdsmiljøet
være i orden. Lys og vedligeholdelse er i den forbindelse en
vigtig faktor.

MILKING-LIGHT™-KONCEPTET
BESTÅR AF:
	
FARM-LIGHT 		
MODULAR-LIGHT 		

	
RN Solutions' staldarmaturer er godt sikret mod
elektronisk støj (EMC) og påvirker ikke antenner,
øremærkescannere m.m.
	
En let og økonomisk opgradering af en ældre
malkestald, som tilbagebetales på kort tid, grundet den
lange levetid og det lave elforbrug

▷ side 52-53

eller

TILBEHØR:
RNS PLUG 'N PLAYTM
STIK 3 KABLER 		

▷ side 54-55

▷ side 80

Bedre dyrevelfærd
Bedre arbejdsmiljø for dine ansatte

TESTET

MPBAR
DÆ

IP69K
G

OD

KEND

T

D

Æ M BAR
P

Hos Virkelyst Landbrug har
Gregers Kristensen monteret ny
LED belysning fra RN Solutions.
”2 timer tog det at montere selv i
malkestalden, og det har givet et
væsentligt bedre arbejdsmiljø”,
fortæller Gregers.
”Fin opdatering til en ældre
malkestald. Nu kan vi vaske
alt det vi vil på armaturerne”,
tilføjer han.
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Rokkedahl i Nibe har fået
installeret Nature Dynamics Dome.
Trådløs LED farvebelysning, som
styres via App.
Jesper Toft udtaler:
- Vi har fået markedets smarteste
løsning. Farveindstillingerne kan
nemt skiftes i Appen, alt efter
kyllingernes behov.
Dette er virkelig fremtidens løsning.

FJERKRÆ

ØG PRODUKTIVITETEN I DIN
FJERKRÆPRODUKTION
MED LED BELYSNING

FJERKRÆ

VI ANBEFALER DISSE PRODUKTER:
RNS Plug 'N Play™:
FARM-LIGHT DÆMPBAR
MODULAR-LIGHT

NIGHTHAWK 2		
ONCE® BY SIGNIFY:
TULEX RUMBELYSNING
TULEXmETAGESYSTEM
SILOX LED ARMATUR
NATURE DYNAMICS
DOME 			
FAST INSTALLATION:
VIKING LED ARMATUR

▷ side 52-53
▷ side 54-55
▷ side 70-71
▷ side 74-75
▷ side 76-77
▷ side 78-79
▷ side 78-79
▷ side 58-59

LYSSTYRING OG LYSDÆMPER:
NRX 5231W, PRO BOX
▷ side 90-91
NRX 12111W, SMART BOX ▷ side 92

TRIAC DÆMPER		
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▷ side 93

FJERKRÆ

FJERKRÆHUSE
Forbedre produktionen og opnå bedre velfærd for dyr og mennesker
- samtidigt med at du sparer penge
Fjerkræ kræver lys, som både kan dæmpes og er absolut flicker free.
RN Solutions' dæmpbare LED armaturer med hvidt lys, FARM-LIGHT, er udviklet specielt til fjerkræ,
hvor dæmpning uden flimmer har været hovedfokus. Derudover er de lavet til staldmiljøer, hvorfor de
tåler ammoniak, støv og kan højtrykrenses. En indbygget transformer i hvert armatur giver nem montage,
driftssikkerhed og samtidig en priseffektiv løsning.
Med NRX lysstyring kan du via din smartphone indstille en døgnrytme i din stald. Det sikrer bedre trivsel
og lavere elforbrug.
MED RN SOLUTIONS' SPECIALUDVIKLEDE LYSKONCEPTER TIL FJERKRÆ FÅR DU:
Optimal belysning med staldarmaturer, specielt udviklet til fjerkræ og med indbygget og beskyttet driver
Nem installation – RN Solutions' priseffektive RNS Plug 'N Play™-løsning til nem og hurtig montering    
	
Markant besparelse på elregningen - typisk 50-80% om året afhængigt af den nuværende belysning
	
Robust langtidsholdbar løsning
✓ 5 års garanti på produkterne
		
✓ 50.000 timers levetid
		
✓ Alt udstyr er vandtæt, tåler desinfektion, støv og har en special coating mod ammoniak

TESTET

IP69K
G

OD

KEND

T

Hos Dueholm Æg ved
Skanderborg har familien
Poulsen etableret dæmpbar
LED belysning fra RN Solutions.
Alle lyskilder og kabler er fra
RNS Plug 'N Play™
- Enkelt og hurtigt at montere.
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FJERKRÆ

JUNGLITE GREENTM - JUNGLE LIGHT
Farvet LED lys specielt designet til slagtekyllinger og levekyllinger til og med uge 16.
JungLite GreenTM er en specialudviklet og patenteret fuldspektrum "lysrecept", som genskaber
kyllingernes naturlige leveområde, hvilket er i den asiatiske jungle. De grønne dioder
genskaber den tryghed, som junglebladene skabte for kyllingerne, når kyllingerne skulle
søge ly for rovdyrene i junglen - deraf navnet Jungle Light. Samtidig eliminerer JungLite GreenTM den ekstreme
ændring i lys, når lyset tændes og slukkes, ved at simulere en naturlig solopgang og solnedgang. Dette medfører,
at kyllingerne bliver udsat for mindre stressende indput, at der er en lavere dødelighed og at kyllingernes
immunforsvar forbedres. Derved bliver de også lettere at arbejde med for landmanden.
JungLite GreenTM er testet på det internationalt meget anerkendte Wageningen Universitet i Holland, samt de
førende amerikanske universiteter, Texas A&M og Stephen F. Austin. Gennem forsøgene er det blevet tydeligt, at
kyllinger har en farvepræference, som varierer alt efter deres alder og at kyllinger har skiftende adfærdsmønstre
relateret til lyset. Derfor anbefales det grønne lys fra JungLite GreenTM til slagtekyllinger og levekyllinger til og med
uge 16, mens det røde lys fra Dim-to-Red® anbefales til æglæggere og opdræt fra uge 17. Se mere om det røde
lys fra Dim-to-Red® på side 32-33.
3-5% mindre foderforbrug og 3-5% større vækst!
JungLite GreenTM anbefales til slagtekyllinger og levekyllinger til og med uge 16, da det grønne lys bl.a. har en
tydelig effekt på kyllingens vækst.
Ved at udsætte kyllingerne for det blå lys, som findes i JungLite GreenTM, bliver kyllingernes udviklingsmæssige
behov mødt på hvert vækststadie. Det blå lys har en tydelig effekt på vækst og seksuel udvikling ved en naturlig
forhøjelse af hormoner i kroppen, som hjælper kyllingen med at danne mere muskelmasse senere i vækstfasen.
Studier viser, at slagtekyllinger, som har været belyst med JungLite GreenTM i hele deres leveperiode, har en
forøgelse på 3-5% i slagtevægt. Derudover er det blå lys i JungLite GreenTM med til at berolige kyllingerne og
sænke blodtrykket og glukoseniveauet hos kyllingerne.

Studier viser en tydelig nedgang i foderforbrug hos slagtekyllinger, som er belyst med JungLite GreenTM.

JUNGLITE GREEN™ - PRODUKTER:
TULEX RUMBELYSNING

▷ side 74-75

eller

SILOX LED RØR T8 *

▷ side 78-79

eller

NATURE DYNAMICS
DOME			

▷ side 72-73

* SILOX LED RØR T8 skal monteres i min. IP65 		
godkendt armaturhus
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JungLite GreenTM - LED lys giver bedre dyrevelfærd og lavere foderforbrug!
Du får resultater med JungLite GreenTM til slagtekyllinger
	
3-5% mindre foderforbrug.**
	
3-5% øget slagtevægt.**
	Mere ensartet slagtevægt
Mindre stress - medfører forbedret immunitet og lavere dødelighed
Bedre flok præstationer
Stærkere knoglestruktur
Øget dyrevelfærd ved genskabelse af kyllingernes naturlige leveområde og regulering af døgnrytme
Anbefalede lysforhold til kyllinger (0-16 uger) - som opnås med JungLite GreenTM
	
Fuld spektrum (dvs. alle lysfarver) - patenteret "lysrecept" baseret på forskning
	
Lys indstillet efter en døgnrytme
	
Jævn belysning - opnås ved special linser i Junglite GreenTM
Optimal lysintensitet
	Behovsbestemt belysning - specialudviklet "lysrecept" til slagtekyllinger og levekyllinger (0-16 uger)
	
Flicker free lys og 0-100% dæmpbart
Junglite GreenTM - En robust langtidsholdbar løsning
✓ LED dioder giver et lavt energiforbrug - markant besparelse på elregningen og CO2 regnskabet
✓ 50.000 timers levetid
✓ Build For Your Barn® - kan holde til støv, højtryksrensning og diverse gasser, herunder ammoniak.
**Læs mere om det anbefalede lysprogram, samt vores økonomiberegning af dine konkrete besparelser på side 28-31.

ONCE®

Ejet af Signify,
Europas største og ældste
producent af belysning
(tidligere Philips Lighting).
ONCE® har siden 2008
investeret stort i udvikling,
test og afprøvning af LED
farvelys til stalde.
Oversigt over ændring af lysstyrken i sammenhæng med kyllingens alder
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FJERKRÆ

Med JungLite GreenTM ændres lysstyrken
gennem kyllingernes leveperiode og skaber
dokumenterede resultater
JungLite GreenTM er i de seneste år blevet afprøvet hos
kyllingeproducenter i Europa og USA, hvor der har været synlige
resultater.
JungLite GreenTM følger et bestemt lysprogram, som regulerer
lysfarven og -mængden afhængigt af kyllingernes alder.
I den første uge bruges 100 % volumen (50 lux og fuld spektrum).
Det hvide lys med en dyb rød farve og en dagslængde på 20 timer
opmunterer kyllingerne til at finde mad og vand, hvilket forbedrer
tidlig vækst og reducerer dødeligheden.
Derefter dæmpes lyset til 40 % eller mindre for at nå 25 lux i
ugerne 2 og 3. Her kommer det grønne/blå spektrum frem, hvilket
reducerer bevægelse og aggression blandt kyllingerne samtidig
med, at det fremmer hurtigere tilvækst. Ud over en dæmpning af
lyset, så reduceres dagslængden, hvilket simulerer efterår/vinter,
som signalerer for kyllingerne, at de skal vokse og ikke begynde at
lægge æg.
Fra uge 4 dæmpes lyset til 15 lux og fra uge 14 til uge 16 reduceres
det til 10 lux og en dagslængde på kun 8 timer.
Ud over de angivne dagslængder, så anbefales det at anvende
JungLite GreenTM's solopgang og solnedgang simulation på 30
minutter.
Se udviklingen på billederne til venstre og i skemaet nedenfor.

Claus De Place Bjørn fra
Basselund Kyllingefarm har fået
installeret JungLite GreenTM på
sin kyllingefarm.
Claus udtaler:
"Det giver et godt, ensartet lys
og jeg ser meget frem til at
følge resultaterne af de nye
installationer."
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ØKONOMIBEREGNING AF JUNGLITE GREEN™
Hos RN Solutions ønsker vi, at du skal have det fulde overblik over, hvilken besparelse du kan opnå ved at
installere JungLite GreenTM i dit fjerkræhus. Vi laver derfor en gratis og uforpligtende økonomiberegning.
Beregningen og besparelsen
er bl.a. afhængigt af antal
fjerkræ, størrelse og
foderforbrug. Investeringen
tjener sig selv hjem på under
1 år. Alle besparelser derefter
er ren indtjening.
Derudover kan der opnås en
ekstra gevinst gennem lavere
sygdom og dødelighed, fordi
lyset er mindre stressende.
Dette er dog meget sværere
at sætte præcise tal på.
Armaturerne er lavet til at
holde i mange år, og det er
også med til give afkast af din
investering.
* Wageningen University er
Hollands største universitet
og verdens førende indenfor
fødevarer, landbrug og
levemiljøer med forskere fra
hele verden.

Foderøkonomi, beregning - JungLite Green

Baseret på forskning af Kuijpers Kip og grundige tests hos Wageningen University & Research*

Slagtealder
Foderomk. DKK pr. kg kylling
Foderforbrug pr. kg. tilvækst
Kyllingehusstørrelse i m²
Antal hold pr. år
Antal kyllinger pr. hold
Total antal kyllinger pr. år
Kyllinger slagtevægt

35
2,50
1,40
2.000
9
40.000
360.000

dage
DKK
pr. 1 kg kød
m²
hold
stk.
stk.

Hvidt lys
1,9 Kg

FODERFORBRUG
Ved type af lys:

JungLite Green
1,9 kg

100 %

97 %

Foderforbr. kg foder pr. kg tilvækst
(i levende kg kød)

1,44 Kg

1,40 Kg

Total foderforbrug pr. kylling (kg)

2,74 Kg

2,65 kg

Total antal kyllinger (pr år)

360.000 stk.

360.000 stk.

Total vægt af kyllinger (pr år)

684.000 kg

684.000 kg

Totalt foderforbrug (pr år)

984.960 kg

955.411 kg

Foderbesparelse ved brug af JungLite Green
Foderomkostninger pr. kg

Reducerede foderomkostninger
pr. år

3 % forbedring

29.549 kg
2,50 DKK

2,50 DKK

73.872,00 DKK

(Betingelserne kan variere pr. hold og pr. bygning - denne beregning er vejledende)

Du er meget velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende beregning til dit fjerkræhus
e-mail: info@rnsolutions.dk eller telefon: +45 9838 5995.

Beregningen giver dig
et overblik over din
foderbesparelse i kg
ved anvendelse af
ONCE® JungLite GreenTM,
samt den
samlede reducering af
foderomkostninger i
kr. pr. år.
Oversigt over ændring af lysstyrken i sammenhæng med kyllingens alder
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DIM-TO-RED®
Farvet LED belysning specielt designet til æglæggere og opdræt fra uge 17
Dim-to-Red® er en specialudviklet og patenteret "lysrecept" til æglæggere og opdræt.
Det er et kombinationslys, som består af dioder af hvidt lys og dioder af andre farver. Ved dæmpning til under
40% vil lyset alene være rødt.
Fjerkræ har et meget anderledes syn end mennesker og opfatter bl.a. rødt lys mere intenst. Forskning viser,
at rødt lys bl.a. er med til at øge produktionen af melatonin i fjerkrækroppen. Det naturlige hormon melatonin
bliver dannet i en del af hjernen, som har forbindelse til øjnene. Når der ikke kommer hvidt lys ind i øjet, dannes
der mere melatonin. Melatonin hjælper med at regulere døgnrytmen, samt hormonerne i kroppen, herunder
væksthormon og kønshormonerne. Dermed fremmer det røde lys hønens naturlige kønsmodning og gør den
hurtigere klar til parring og til at lægge æg. Det medfører højere produktivitet for æglæggere.
Melatonin er også en stærk antioxidant, som er med til at styrke immunforsvaret. Dermed forbedrer det røde lys
immunforsvaret ved hønsene. Dermed bliver hønerne mere robuste og sundere.
OPNÅ BEDRE DYREVELFÆRD
Hønens naturlige farvepræference i den kønsmodne alder er at søge mod rødt lys. Dim-to-Red® medvirker
derved til at simulere hønsenes naturlige miljø i det fri.
Dim-to-Red® recepten giver fuldt dynamiske døgnrytmer ved at simulere en naturlig solopgang og solnedgang
og eliminerer dermed ekstreme ændringer i lyset, som langsomt og automatisk fases ind/ud. Dermed bliver
hønsene udsat for mindre stressende input, og med et bedre immunforsvar, så giver det lavere dødelighed
hos hønsene. Høns under Dim-to-Red® lys er mere rolige, mindre tilbøjelige til at flyve og mærkbart mindre
aggressive.
Modvirker kannibalisme og aggressive høner
Det røde lys har også en tydelig effekt i forhold til at undgå kannibalisme og at hønsene hakker på hinanden. Ud
over, at hønsene er mindre aggressive under det røde lys, så medfører det røde lys også, at hønsene ikke kan se
sår og/eller blod på de andre høns, og dermed stopper de med at hakke på hinanden, når lyset dæmpes til rødt.

DIM TO RED®-KONCEPTET BESTÅR AF:
TULEX RUMBELYSNING
TULEX ETAGESYSTEM
SILOX LED RØR T8

▷ side 74-75
▷ side 76-77

▷ side 78-79

*SILOX LED RØR T8 skal monteres i min. IP65 		
godkendt armaturhus
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Med Dim-to-Red® skabes dokumenterede forbedringer af produktionen
Dim-to-Red® er efterprøvet ved førende producenter og har skabt tydelige resultater.
Æglæggere får markant højere produktivitet
Mindskningen af stress ved anvendelse af Dim-to-Red® har en tydelig effekt på produktionen. Forsøg viser, at
produktionen af æg stiger op til 8% med ca. 28,6 æg mere pr. høne over en 70 ugers æglægningscyklus.
Forskning har vist, at anvendelse af Dim-to-Red® er med til at mindske mængden af gulvæg, og giver en mere
ensartet størrelse på æggene, nedbringer foderforbrug pr. lagt æg, samt fremmer daglig æglægning.
Opdræt fra uge 17
Forskning har vist, at det røde lys er med til at skabe en øget tilvækst på kortere tid, hvor der samtidig opnåes en
stærkere høne med forbedret immunitet og lavere dødelighed.
VED ANVENDELSE AF DIM-TO-RED® TIL ÆGLÆGGERE OG OPDRÆT FRA UGE 17 FÅR DU:
	Behovsbestemt belysning - specialudviklet "lysrecept" til æglæggere og opdræt
	
Flicker free lys og 0-100% dæmpbart
	Mindre aggressive høns - tydelig minimering af kannibalisme, høns som hakker på hinanden og fjerpilning
	Øget reproduktion og vækst
Optimering af æglægning og mere ensartet størrelse på æggene
	Forbedret immunitet og lavere dødelighed
	Øget dyrevelfærd - opnå sundere høner og mindsket stress ved genskabelse af hønsenes naturlige
leveområde og regulering af døgnrytme
	
LED dioder giver et lavt energiforbrug - markant besparelse på elregningen og CO2 regnskabet
	
Langtidsholdbar og robust løsning
✓ 50.000 timers levetid
✓ Build For Your Barn® - kan holde til støv, højtrykrensning og diverse gasser, herunder ammoniak

ONCE®

Ejet af Signify,
Europas største og ældste
producent af belysning
(tidligere Philips Lighting).
ONCE® har siden 2008
investeret stort i udvikling,
test og afprøvning af LED
farvelys til stalde.
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NATURE DYNAMICS
FREMTIDENS LYSSYSTEM TIL FJERKRÆ

Her får du et forskningsbaseret lyssystem, som løbende kan opdateres. Nature Dynamics til fjerkræ kan forbedre
og optimere produktionen på både produktivitet og dyrevelfærd med JungLite Green® (se side 28).
Kyllinger er lyssensitive og styres af lyset
Nature Dynamics fra ONCE® by Signify har sit udspring i naturens rytme og dynamik, som styres af solens lys.
Systemet benytter alle de nyeste og bedste teknologier til at give dig maksimal fleksibilitet og hurtig tilpasning
med fokus på de behov, som du har for dine kyllinger. Kernen i systemet er receptstyringen og den trådløse
teknologi i lamperne. Med Nature Dynamics får du fuldt dynamiske døgnrytmer, som er tilpasset til at følge
kyllingens vækst. Du bringer kort sagt naturens egen dynamik ind i fjerkræhuset.
DET OPTIMALE LYS – fås på recept
Under lysrecepten med JungLite Green®, er kyllingerne mere afslappede og mindre stressede, og ser endda
bedre, da deres øjne bedre opfatter lyset. Du får alle sundhedseffekterne af at benytte JungLite Green®
lysrecepten, samt bedre produktivitet med mulighed for 3 % højere slagtevægt. Med systemet får du også
mulighed for nem og hurtig tilpasning i lysrecepten til dit specifikke behov.
Et lyssystem, som er klar til fremtiden
Løsningen kan løbende opgraderes til nyeste software og udbygges med nye produkter, f.eks. kommer der
diverse nye produkter i 2023: temperaturføler, fugtighedsføler, vægte m.m. Det eneste man skal gøre, er at
tilkoble 230V og opdatere App’en. Målet er at kunne koble systemet online til skyen og få algoritmerne til at
arbejde for dig, så du får kunstig intelligens, som kan bruges til at automatisere og optimere alle målbare forhold
og processer omkring kyllingerne (*se grafikken nedenfor).
Vil du gå en fremtid i møde med bedre indtjening, bedre dyrevelfærd, maksimal frihed og fleksibilitet, godt
arbejdsmiljø, samt en holdbar kvalitetsbelysning - så er det denne løsning, du skal gå med.

NATURE DYNAMICS BESTÅR AF:
NATURE DYNAMICS DOME

▷ side 72-73

INTERACT AGRICULTURE APP

▷ side 35

Nature Dynamics Vision ▷
Zigbee gateway forbindes online til skyen, hvor
alle variable data i kyllingehuset kan fremgå.
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NATURE DYNAMICS - frihed gennem automatiseret styring via App
Lamperne kan styres trådløst gennem en App på din mobile enhed (eller en staldcomputer via
0-10V.). App'en downloades fra Apple's App Store eller Google Play, og første opsætning laves
sammen med installatøren, som også sætter eventuelle ønskede lysgrupper op - hvilket gøres
præcist på den ønskede måde. Derefter er der fuld frihed til selv at styre lyssystemet og aktivere de
lysrecepter, som du ønsker.
Individuel tilpasning kan gøres løbende
Hvert trin i kyllingeholdets udvikling er optimeret mht. dagslængde, intensitet
og lysfarve (spektrum) gennem en lysrecept, som downloades. Med den
forskningsbaserede lysrecept fra ONCE® slipper du for at gætte på hvordan det
mest optimale vækstlys er sammensat. Dog har du naturligvis mulighed for at
ændre lysrecepten individuelt til præcis den recept du ønsker, f.eks. om du vil
tilføje udklækningslys, kun fantasien sætter grænserne. Lamperne opdateres
trådløst af systemets gateway hvert 3. minut til din valgte lysrecept.
Når behovet opstår, kan f.eks. det blå månelys til indfangning aktiveres i den
valgte lysgruppe. Bagefter kan JungLite Green recepten nemt genoptages.
Specialudviklet lys til fjerkræ med stor fleksibilitet
Dim-to-Blue natte- og indfangningslys (monokromatisk blå månelys)
Hvidt varmt / koldt lys
Rødt lys til forebyggelse af fjerhakning/pilning
Dim-to-Red er under udvikling og lanceres snarest til æglæggere
JungLite Green® lysrecept med dokumenterede resultater
Systemet er komplet Flicker free og dæmpbar til 0%
Lamperne har optimal spredning, 5 års garanti og tåler vask, desinfektion, støv og ammoniak
Under installation oprettes eventuelle lysgrupper helt uafhængigt af rækker. Se grafik ▷
Systemet kan løbende opdateres, opgraderes og tilpasses
Kontakt os for en uforpligtende beregning til dit fjerkræhus. Spørgsmål er også altid velkomne. Vi fortæller gerne
mere om teknologiens muligheder.
E-mail: info@RNSolutions.dk eller Telefon: +45 9838 5995

Claus Wöste – Tyskland

"Nature Dynamics har virkelig
vist sig som en kæmpe
forbedring. Kyllingerne fordeler
sig godt og viser meget gunstig
adfærd. Sundheden er nu
væsentligt bedre, da vi har
meget lav dødelighed og
frasortering, ved opdræt af
slagtekyllinger under denne
belysning.”
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LED farvet belysning til etagesystem
LED FARVETEKNOLOGI MED PRODUKTIONSFORBEDRING,
TIL ÆGLÆGGERE OG OPDRÆT
Undgå gulvæg og hakning, ved at belyse etagesystemet med farvet lys. På den måde kan
hønsenes adfærd og bevægelsesmønster reguleres.
Undgå gulvæg
Det er videnskabeligt dokumenteret at høns foretrækker at opholde sig i rødt lys og undgår blåligt lys.
Ved at belyse etagerne med rødt lys (Dim-to-Red®) og gulvet med blåligt lys (Dim-to-Blue®), vil hønsene naturligt
søge op i etagerne for at lægge æg.
Dim-to-Red® er et kombinationslys, som består af dioder af hvidt lys og dioder af andre farver. Ved dæmpning til
under 40% vil lyset alene være rødt.
Forskning har vist, at anvendelse af Dim-to-Red®, ud over at minimere mængden af gulvæg, også giver en mere
ensartet størrelse på æggene samt fremmer daglig æglægning.
Modvirker kannibalisme og aggressive høner
Det røde lys har en beroligende effekt på høns samt en tydelig effekt i forhold til at undgå kannibalisme og at
hønsene hakker på hinanden.
Ud over, at hønsene er mindre aggressive under det røde lys, så medfører det røde lys også, at hønsene ikke kan
se sår og/eller blod på de andre høns, og dermed stopper de med at hakke på hinanden, når de opholder sig i
rødt lys.

ETAGELYS-KONCEPTET BESTÅR AF:

TULEX ETAGESYSTEM

▷ side 76-77

(Farve LED lys samt hvidt LED lys)
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Med den korrekte kombination af Dim-to-Red® og Dim-to-Blue® i etagesystemer
skabes dokumenterede forbedringer af produktionen
VED ANVENDELSE AF DIM-TO-RED® OG DIM-TO-BLUE® TIL ETAGESYTEM FÅR DU:
Adfærdsregulerende belysning - specialudviklet til æglæggere og opdræt
Undgå gulvæg
	Mindre aggressive høns - tydelig minimering af kannibalisme, høns som hakker på hinanden og fjerpilning
Optimering af æglægning og mere ensartet størrelse på æggene
Øget dyrevelfærd - opnå sundere høner og mindsket stress
	Flicker free
0-100% dæmpbart
	Plug'N Play - nem og sikker installation
	Specielle linser - giver god lysfordeling
	LED dioder giver et lavt energiforbrug - markant besparelse på elregningen og CO2 regnskabet
	Langtidsholdbar og robust løsning
✓ 50.000 timers levetid
✓ Build For Your Barn® - kan holde til støv, højtrykrensning og diverse gasser, herunder ammoniak.*

ONCE®

Ejet af Signify,
Europas største og ældste
producent af belysning
(tidligere Philips Lighting).
ONCE® har siden 2008
investeret stort i udvikling,
test og afprøvning af LED
farvelys til stalde.
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Hovhedegård Hestecenter fik i
2018 installeret LED belysning
fra RN Solutions i alle deres
bokse og stalde.
LED belysningen har blandt
andet medført, at alle områder
er godt oplyst, så hestene
har det bedst mulige miljø,
og de ansatte har et godt
arbejdsmiljø.

HESTE

OPNÅ BEDRE TRIVSEL FOR
DINE HESTE MED LED BELYSNING

HESTE

HESTESTALD OG RIDEHAL
Opnå bedre trivsel for dine heste
LED belysning, som ikke blænder og er flicker free kan sikre en optimal belysning og et godt miljø for dine heste.
I både hestestalde og ridehuse stilles der krav til lysfordelingen, hvorfor det er vigtigt med den rigtige placering
og den rette mængde lux.
Ved orienteringslys, hvor hestene skal kunne se hinanden og orientere sig om deres omgivelser, bør
udgangspunktet være på mindst 50 lux. Lysstyrken for tilsynslys bør være mindst 100 lux, og på steder, hvor der
skal arbejdes med hesten, f.eks. når smeden kommer, bør der være mindst 200 lux.
En stald er også en arbejdsplads. Derfor er et godt orienteringslys, der lyser i alle områder, med til at sikre et
sikkert og behageligt arbejdsmiljø.
Belysningen bør følge en døgnrytme
Alt afhængigt af de daglige rutiner i de forskellige hestehold, som f.eks. rideskoler, stutterier, væddeløbsstalde
m.m, bør det tilstræbes, at belysningen følger en døgnrytme, som sikrer hestene en tilstrækkelig
aktivitetsperiode samt hvileperiode.
Som udgangspunkt bør dagslængden ikke være kortere end otte timer og natteperioden bør ikke være kortere
end seks timer.
Bedre undervisning og velfærd for både rytter og hest med den rette LED belysning
I ridehallen er det også vigtigt med et godt orienteringslys for både hest og rytter.
Heste er sensitive og opmærksomme dyr, derfor er det vigtigt, at alle områder er godt oplyst, så der ikke er
blænding eller skygger, som kan skræmme hesten unødigt. Dette er også med til at sikre rytteren en god
oplevelse.

VI ANBEFALER DISSE PRODUKTER:
RNS Plug 'N Play™:
FARM-LIGHT 		
MODULAR-LIGHT 		
FAST INSTALLATION:
PHANTOM BUILT-IN
VIKING LED ARMATUR
	RNS STALDARMATUR
SPANDELAMPER:
STEALTH LED
SPANDELAMPER		

▷ side 52-53
▷ side 54-55
▷ side 56-57
▷ side 58-59
▷ side 60-61

▷ side 74-75

LYSSTYRING OG LYSDÆMPER:
NRX 5231W, PRO BOX
▷ side 90-91
NRX 12111W, SMART BOX ▷ side 92

TRIAC DÆMPER		
0-10 V POTENTIOMETER
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▷ side 93
▷ side 95

HESTE

Lystyring fra NewRoniX hjælper dig med at opnå en jævn døgnrytme for din hest
Lysstyring fra NewRoniX kan nemt installeres og styres på App via din smartphone.
Lysstyringen kan indstilles således at lyset følger en bestemt døgnrytme, som du bestemmer. Ved at bruge
lysstyringen vil lyset altid dæmpes op / ned på samme tid. Den jævne døgnrytme er vigtig for hestens trivsel.
Ud over at skabe bedre velfærd for din hest, vil du samtidig se et lavere elforbrug, idet du ved anvendelse af
lysstyring sparer 50% strøm ud over den besparelse du vil opnå ved at installere LED belysning.
Du kan også nemt styre lyset i din ridehal, hvor du f.eks. kan indstille lyset til at slukke i intervaller, som passer til
brugen af hallen. Derudover kan du hurtigt tænde og slukke for lyset via App'en.
MED RN SOLUTIONS' SPECIALUDVIKLEDE LYSKONCEPTER TIL HESTE FÅR DU:
Belysning, der ikke blænder eller flimrer – dermed sikres et godt miljø for hesten
Dæmpbar LED belysning med god lysstyring – for at give hesten en god døgnrytme
Nem installation – RN Solutions' priseffektive RNS Plug 'N Play™-løsning med nem og hurtig montering.                                    
	
Markant besparelse på elregningen – typisk 50-80% om året afhængigt af den nuværende belysning
	
Langtidsholdbar og robust løsning
✓ Minimum 5 års garanti på produkterne
		
✓ Minimum 50.000 timers levetid
		
✓ Alt udstyr er vandtæt, tåler desinfektion, støv og har en special coating mod ammoniak
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Washpower A/S i Glyngøre har
udskiftet eksisterende belysning med
LED produkter fra RN Solutions.
Jakob og Glenn udtaler: "Vi er meget
tilfredse med den positive effekt,
som den rette belysning har for et
godt arbejdsmiljø, samtidig med at
vi sparer energi."

INDUSTRI

ØKONOMISK BESPARELSE OG BEDRE
ARBEJDSMILJØ MED LED BELYSNING

INDUSTRI

VI ANBEFALER DISSE PRODUKTER:
RNS Plug 'N Play™:
	FARM-LIGHT 		
MODULAR-LIGHT 		
FAST INSTALLATION:
PHANTOM BUILT-IN
VIKING LED ARMATUR
	RNS STALDARMATUR
NIGHTHAWK 1 og 2
SPANDELAMPER:
STEALTH LED
SPANDELAMPER 		

▷ side 52-53
▷ side 54-55
▷ side 56-57
▷ side 58-59
▷ side 60-61
▷ side 68-71

▷ side 64-67

LYSSTYRING OG LYSDÆMPER:
NRX 5231W, PRO BOX
▷ side 90-91
NRX 12111W, SMART BOX ▷ side 92

TRIAC DÆMPER		
0-10 V POTENTIOMETER
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▷ side 93
▷ side 95

INDUSTRI

INDUSTRI
God belysning er en vigtig faktor for et godt og sikkert arbejdsmiljø
Gode lysforhold har en positiv effekt på det generelle velbefindende med øget sikkerhed, produktivitet og
arbejdsglæde til følge. Lyskvaliteten påvirker arbejdets præcision og hastighed, og hvis lyset er for dårligt, kan det
forårsage bl.a. arbejdsulykker, reduceret trafiksikkerhed, træthed, hovedpine og relaterede smerter.  Placering
af lyset er vigtig og dette kan efterprøves i en lysberegning. Vi laver gratis en professionel og komplet Dialux
Lysberegning - se mere på side 8.
RN Solutions' armaturer til industri er lavet til et hårdt miljø og er rengøringsvenlige, tåler højtryksrensning og
mange typer kemikalier. Desuden kan alle RN Solutions' armaturer og spandelamper tåle store mængder støv.
Derfor er de det oplagte valg til fødevareindustri, foderstoffer og andre industrier med høje krav til sikkerhed,
rengøring og holdbarhed.
Alle produkter er sikret mod elektronisk støj (EMC-støj) og påvirker ikke diverse elektronisk udstyr. Yderligere kan
der spares 50-80% strøm og tilsvarende mængde CO2 ved udskiftning til RN Solutions' LED belysning.
RN Solutions har designet en STEALTH EX LED SPANDELAMPE, som er EX godkendt til zone 2 & zone 22
RN Solutions kan levere LED armaturer til ethvert projekt. Kontakt: info@RNSolutions.dk eller +45 9838 5995.
MED RN SOLUTIONS' SPECIALUDVIKLEDE LYSKONCEPTER TIL INDUSTRI FÅR DU:
Nem installation – RN Solutions' priseffektive RNS Plug 'N Play™-løsning med nem og hurtig montering
Armaturer til fast installation med PUSH-IN klemmer
	
Markant besparelse på elregningen – typisk 50-80% om året afhængigt af den nuværende belysning
	
Langtidsholdbar og robust løsning
✓ Minimum 5 års garanti på produkterne
		
✓ Minimum 50.000 timers levetid
		
✓ Alt udstyr er vandtæt, ”anti corrosive” beskyttet og kan udsættes for salt, ammoniak, støv,
		
rengøringsmidler, diverse gasser, visse syrer m.m.

		

TESTET

IP69K
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KEND

T

Træpilleproducent Ekman
Danmark udskiftede i 2021
deres metalhalogenlamper med
vores Stealth LED spandelampe.
En strømbesparelse på 66%.
Direktør Ronnie Kristensen,
fortæller:
"Jeg er super glad for det nye,
forbedrede lys i lagerhallen.
Forløbet har været effektivt - og
med et super flot slutresultat" ”
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René Thomasbjerg fra Lars
Pedersen & Søn A/S udtaler:
"RN Solutions' byggeplads
belysning gav os det bedste
lys vi har prøvet. Jævn
fordeling af lys, uden at
blænde og kaste skygger.
Samtidig er det flexibelt,
holdbart og nemt at sætte
op. Vi kan nemt flytte det fra
plads til plads"

BYGGEPLADS

EFFEKTIVT ARBEJDE
KRÆVER ET GODT LYS

BYGGEPLADS

VI ANBEFALER DISSE PRODUKTER:
RNS Plug 'N Play™:
FARM-LIGHT		
MODULAR-LIGHT		

▷ side 52-53
▷ side 54-55

			
BESLAG:
BESLAG TIL MONTERING
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▷ side 87

BYGGEPLADS

BYGGEPLADS
God belysning er vigtigt for et effektivt og sikkert arbejde
Et godt lys på byggepladsen giver et optimalt arbejdsmiljø og resultat. RNS BYGGEPLADSBELYSNING blænder
ikke, og kaster langt færre skygger end traditionelle projektører. RN Solutions leverer alle nødvendige varer.
Lysforhold har stor betydning for sikkerhed og effektivitet i arbejdet. Lyskvaliteten påvirker arbejdets præcision
og hastighed, og hvis arbejdslyset er for dårligt, kan det øge risiko for bl.a. arbejdsulykker og fejl i arbejdet.
Nemt og fleksibelt system
RNS BYGGEPLADSBELYSNING består af letvægts LED armaturer med tilhørende beslag, som let forbindes via
Plug 'N Play™-stik. Det er hurtigt og nemt at arbejde med. ALLE MÅ OPSÆTTE SAMT NEDTAGE LYSET.
MED RN SOLUTIONS' SPECIALUDVIKLEDE LYSKONCEPT TIL BYGGEPLADS FÅR DU:

Slagfast,
vandtæt og holdbart - IP69K godkendt, med højeste niveau af fugtsikring. Tåler frost ned til -30o.
Rammen er i aluminium og coveret er slagfast
Optimalt arbejdslys med hurtig og nem opsætning / nedtagning
✓ Kan anvendes overalt - projekt efter projekt
	Markant besparelse på elregningen - typisk 50-80 % om året afhængigt af den nuværende belysning
Langtidsholdbar og robust løsning
✓ 5 års garanti på produkterne
		
✓ Minimum 70.000 timers levetid
		
✓ Alt udstyr er vandtæt og har en special coating mod ammoniak. Tåler støv og højtryksrensning

TESTET

IP69K

For yderligere info og tilbud kontakt:
E: info@RNSolutions.dk eller T: +45 9838 5995
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PRODUKTER
LED BELYSNING
FARM-LIGHT

52-53

MODULAR-LIGHT

54-55

PHANTOM BUILT-IN

56-57

VIKING LED ARMATUR

58-59

RNS STALDARMATUR

60-61

HERCULES LED RØR T8

62-63

STEALTH LED SPANDELAMPE

64-65

STEALTH EX SPANDELAMPE

66-67

NIGHTHAWK 1

68-69

NIGHTHAWK 2

70-71

NATURE DYNAMICS DOME

72-73

TULEX LED ARMATUR - RUMBELYSNING

74-75

TULEX LED ARMATUR - ETAGESYSTEM

76-77

SILOX LED RØR T8

78-79

TILBEHØR
RNS Plug 'N PlayTM STIK 3 KABLER

80

RNS Plug 'N PlayTM STIK 5 KABLER

81

TILBEHØR - BESLAG, OPHÆNG, STIK M.M.

82

TILBEHØR - BOLTE, MØTRIKER, SKRUER M.M.

83

BRUNST-LYSTM - BESLAG OG HALMHÆK

84-85

WIRE- OG LOFTMONTAGE

86

BESLAG TIL MONTERING

87

LYSSTYRING OG LYSDÆMPER
ØKONOMIBEREGNING AF LYSSTYRING

89

NRX 5231W PRO BOX OG LUX SENSOR

90-91

NRX 12111W SMART BOX

92

TRIAC DÆMPER

93

SPU-48 TRANSFORMER

94

0-10 V POTENTIOMETER

95
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Stærkt og vandtæt letvægtsarmatur.
LED armaturerne kan nemt
monteres i loftet, og er med den
meget lave vægt, ligeledes perfekte
til wire-montering eller montering på
inventar, som f.eks. BRUNST-LYS™
eller MILKING-LIGHT™.

FARM-LIGHT
PLUG 'N PLAYTM

Med RNS Plug 'N Play™-system kan
op til 60 FARM-LIGHT armaturer
serieforbindes (<1500W).
Nem rengøring og godt arbejdslys.
Velegnet til belysning af bl.a. fjerkræ,
da FARM-LIGHT ikke flimrer ved
dæmpning.
Armaturene kan dæmpes og
styres f.eks. via NRX 5231W
(side 90-91).

RNS PLUG 'N PLAYTM STIK 3 KABLER ▷ side 80 TILBEHØR ▷ side 80-87
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FARM-LIGHT

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

PLUG 'N PLAYTM

TESTET

IP69K
G

OD

KEND

T

IP
69K
	LED industri- og staldarmatur med
RNS Plug 'N Play™

Spænding

100 – 265 V

Nominel levetid

70.000 timer/L70

IP69K godkendt - højeste certificering af tæthed
Tåler vask, desinfektion, højtryksrens m.v.

Driver

RNS

Lumen/Watt

150

Opbygget i stærkt vandtæt rør i PMMA (akryl)

LED og DRIVER udskiftelig

NEJ

Gennemfortrådet

JA – 3G 1,5 mm²

Skærm materiale

PMMA

Frekvens

50/60 Hz

	Mellemkabler er med gnaverbeskyttelse

CRI / Ra

>80

	Findes som dæmpbar (TRIAC)

LED dioder

EPISTAR SMD 5050

MacAdam step (SDCM)

3

Dæmpbar

JA/NEJ - findes som dæmpbar

Forbindelse

RNS Plug 'N Play™ stik 3

Armaturhus materiale

PMMA

	LED dioderne er special coatede, og driveren er
silikone forseglet, for lang holdbarhed

	Flicker free - bl.a. velegnet til fjerkræ
Let og økonomisk - giver nyt og bedre lys, i
områder med fugt, ammoniak, støv, gasser m.m.
Varenr.

Watt

Længde

Kelvin (farve)

Lumen

Spredning

Dæmpbar

Dimension
LxØ

Netto
vægt

Max antal i
serie

AF150425P

25 W

1500 mm

4000 K

3750 lm

120º

NEJ

1610 x 30 mm

0,554 kg

60

AF150625P

25 W

1500 mm

6000 K

3750 lm

120º

NEJ

1610 x 30 mm

0,554 kg

60

AFDV150325P

25 W

1500 mm

2700 K

3750 lm

140º

JA - TRIAC

1610 x 30 mm

0,586 kg

60

AFDV150425P

25 W

1500 mm

4000 K

3750 lm

140º

JA - TRIAC

1610 x 30 mm

0,586 kg

60

AFDV150625P

25 W

1500 mm

6000 K

3750 lm

140º

JA - TRIAC

1610 x 30 mm

0,586 kg

60

AFD150336P

36 W

1500 mm

2700 K

5400 lm

120º

JA - TRIAC

1610 x 30 mm

0,558 kg

40

AFD150436P

36 W

1500 mm

4000 K

5400 lm

120º

JA - TRIAC

1610 x 30 mm

0,558 kg

40

AFD150636P

36 W

1500 mm

6000 K

5400 lm

120º

JA - TRIAC

1610 x 30 mm

0,558 kg

40

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid
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Slagfast og alsidigt LED armatur af
bedste kvalitet og holdbarhed med
højeste certificering (IK10 og IP69K).

MODULAR-LIGHT

PLUG 'N PLAYTM

Armaturene kan let monteres i
loftet, og er med den meget lave
vægt, ligeledes perfekte til wiremontering eller montering på
inventar, f.eks. til BRUNST-LYS™.
Med RNS Plug 'N Play™-system kan
op til 80 MODULAR-LIGHT
armaturer serieforbindes (<1500W).
Armaturene kan dæmpes og
styres f.eks. via NRX 5231W
(side 90-91).

L1

L2

1200mm

1245mm

1198mm

1500mm

1574mm

1527mm

1900mm

1930mm

1883mm

2400mm

2320mm

2273mm

3000mm

2920mm

2873mm

RNS PLUG 'N PLAYTM STIK 3 KABLER ▷ side 80 TILBEHØR ▷ side 80-87
SIDE 54 | RN SOLUTIONS

MODULAR-LIGHT

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

PLUG 'N PLAYTM

TESTET

IP69K
G

OD

KEND

T

IP
69K
	Alsidigt LED industri- og staldarmatur med
RNS Plug 'N Play™

Spænding

100 – 265 V

Nominel levetid

70.000 timer/L70

Driver

RNS

Lumen/Watt

150

LED og DRIVER udskiftelig

JA

Gennemfortrådet

JA – 3G 1,5 mm²

Skærm materiale

PMMA

	Mellemkabler er med gnaverbeskyttelse

Frekvens

50/60 Hz

	Flicker free - velegnet lys til alle dyr & arbejdsmiljøer

CRI / Ra

>80

LED dioder

EPISTAR SMD 5050

MacAdam step (SDCM)

3

Dæmpbar

JA - TRIAC

Forbindelse

RNS Plug 'N Play™ stik 3

Armaturhus materiale

Aluminium

	IP69K godkendt - højeste certificering af tæthed
Tåler støv, vask, højtryksrens mv.
	LED dioderne er special coatede, og driveren er
silikoneforseglet, for lang holdbarhed. Tåler ammoniak

	Dæmpbar (TRIAC)
	Frostsikret - tåler ned til -30º
Slagfast (IK10) - i en stærk aluminiumsprofil

Varenr.

Watt

Længde

Kelvin
(farve)

Lumen

Spredning

Dæmpbar

Dimension
LxBxH

Netto
vægt

Max antal i
serie

AMD120418P

18 W

1200 mm

4000 K

2700 lm

120º

JA

1245 x 43 x 45,2 mm

0,670 kg

80

AMD120618P

18 W

1200 mm

6000 K

2700 lm

120º

JA

1245 x 43 x 45,2 mm

0,670 kg

80

AMD150425P

25 W

1500 mm

4000 K

3750 lm

120º

JA

1574 x 43 x 45,2 mm

0,836 kg

60

AMD150625P

25 W

1500 mm

6000 K

3750 lm

120º

JA

1574 x 43 x 45,2 mm

0,836 kg

60

AMDV150436P

36 W

1500 mm

4000 K

5400 lm

140º

JA

1574 x 43 x 45,2 mm

0,900 kg

40

AMDV150636P

36 W

1500 mm

6000 K

5400 lm

140º

JA

1574 x 43 x 45,2 mm

0,900 kg

40

AMD190630P

30 W

1900 mm

6000 K

4500 lm

120º

JA

1930 x 43 x 45,2 mm

1,014 kg

50

AMD240636P

36 W

2400 mm

6000 K

5400 lm

120º

JA

2320 x 43 x 45,2 mm

1,196 kg

40

AMD300436P

36 W

3000 mm

4000 K

5400 lm

120º

JA

2920 x 43 x 45,2 mm

1,542 kg

40

AMD300636P

36 W

3000 mm

6000 K

5400 lm

120º

JA

2920 x 43 x 45,2 mm

1,542 kg

40

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid
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Ny og innovativ måde at
indbygge et stald- og industri
belysningsarmatur i loftet.

PHANTOM
BUILT-IN 60/60
PLUG 'N PLAYTM / FAST INSTALLATION

PHANTOM armaturene kan let
monteres i loftet og passer i f.eks.
troldtektloft, da dimensionerne
er tilpasset størrelsen på en halv
plade (595 x 595 mm).
Minimal støv ansamling.
Minimerer vasketid og påvirker
ikke ventilations luftstrømme.
5 års garanti - også i stalde
(driveren skal monteres over
armaturet eller i loftsrummet).

MINIMERER VASKETID
PÅVIRKER IKKE
LUFTSTRØMME FRA
VENTILATION
RNS PLUG 'N PLAYTM STIK 3 KABLER ▷ side 80 TILBEHØR ▷ side 80-87
SIDE 56 | RN SOLUTIONS

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

	LED staldarmatur i absolut bedste kvalitet til
industri, staldmiljø og fødevareindustri
	IP67 godkendt og opbygget i en stærk ramme af
aluminium. Støvtæt og tåler vask / vandstråler
	LED-dioderne og driver er korrosionsbeskyttet
Tåler ammoniak
Vælg mellem 0-10V dæmpbar (fast installation)
eller TRIAC dæmpbar med RNS Plug 'N Play™
	Flicker free med TRIAC - dæmpbar som standard
Det flade design påvirker ikke luftstrømme
Minimal vasketid & ingen støv ansamling

PHANTOM
BUILT-IN 60/60
PLUG 'N PLAYTM / FAST INSTALLATION

Spænding

200 - 240 V

Nominel levetid

50.000 timer/L80

Driver

RNS

Lumen/Watt

150

LED og DRIVER udskiftelig

JA

Indbygningsbar i loft

JA

Skærm materiale

Anti-Ammonia PP

Frekvens

50/60 Hz

CRI / Ra

>85

LED dioder

EPISTAR SMD 2835

MacAdam step (SDCM)

4

Dæmpbar

JA - 0-10 V eller TRIAC

Forbindelse

Fast installation eller
RNS Plug 'N Play™ stik 3

Armaturhus ramme

Aluminium

Varenr.

Produkt

Watt

Kelvin (farve)

Lumen

Spredning

Dimension (mm)
LxBxD

Netto vægt

ASBD6060436P

PHANTOM BUILT-IN

36 W

4000 K

5400 lm

120º

Ramme: 650 x 650
Bag: 595 x 595 x 23

2,120 kg

ASBD6060636P

PHANTOM BUILT-IN

36 W

6000 K

5400 lm

120º

Ramme: 650 x 650
Bag: 595 x 595 x 23

2,120 kg

DSBD361F

Driver 0-10 V
til fast installation (IP65)

36 W

440 x 100 x 50
(bortset fra ledning)

0,680 kg

DSBD36TP

Driver TRIAC (IP65)
til RNS Plug 'N Play™ stik 3

36 W

440 x 100 x 50
(bortset fra ledning)

0,700 kg

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid

RN SOLUTIONS | SIDE 57

Ideel til nybyggeri, samt
udskiftning 1 til 1 af eksisterende
armaturer, idet de har samme
mål.

VIKING
LED ARMATUR

FAST INSTALLATION

VIKING LED ARMATUR
kan let monteres i loftet med
rustfri stål beslag og PUSH-IN
klemmeterminaler.
Installation skal udføres af en
elinstallatør.

EKSTRAORDINÆR KVALITET!
ARMATURHUS I HOLDBAR
ABS-PLASTIK OG
RUSTFRI STÅLBESLAG

TILBEHØR ▷ side 80-87
SIDE 58 | RN SOLUTIONS

VIKING
LED ARMATUR

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

FAST INSTALLATION

	LED industri- og staldarmatur

Spænding

100 – 277 V

Nominel levetid

50.000 timer/L70

Driver

WeledPower

Lumen/Watt

130

LED og DRIVER udskiftelig

JA

Gennemfortrådet

JA - 5 x 2,5 mm2

Skærm materiale

PC

Frekvens

50/60 Hz

CRI / Ra

>80

LED dioder

San'an

MacAdam step (SDCM)

3

Dæmpbar

JA - 0-10 V

Dæmpbar 0-10 V

Forbindelse

5 x 2 x 2,5 mm2 PUSH-IN
klemmer

Justerbar driver 28 - 45W / 40 - 58W

Armaturhus materiale

ABS + A2 rustfrie clips

	Ekstraordinær kvalitet - armaturhus i holdbar
ABS-plastik og rustfri stålbeslag
	Armaturet er korrosionsbeskyttet
Tåler ammoniak, vask og støv mv.
	Let udskiftelig LED og DRIVER
	
Rengøringsvenlig (IP66) og velegnet til industri,
landbrug, fødevare- og foderindustri
Flicker free - ingen flimmer, godt arbejdsmiljø

Varenr.

Watt

Produkt

Kelvin (farve)

Lumen

Spredning

Dimension
LxBxH

Netto vægt

ABD1204361F

28 - 45W

VIKING LED ARMATUR
1200 mm

4000 K

3640 5850 lm

120º

1200 x 123 x 87 mm

2,420 kg

ABD1206361F

28 - 45W

VIKING LED ARMATUR
1200 mm

5700 K

3640 5850 lm

120º

1200 x 123 x 87 mm

2,420 kg

ABD1504501F

40 - 58W

VIKING LED ARMATUR
1500 mm

4000 K

5200 7540 lm

120º

1500 x 123 x 87 mm

3,020 kg

ABD1506501F

40 - 58W

VIKING LED ARMATUR
1500 mm

5700 K

5200 7540 lm

120º

1500 x 123 x 87 mm

3,020 kg

ABDC15061F

50W

VIKING LED PANEL+COVER
1500 mm

5700 K

6500 lm

120º

1500 x 123 x 48 mm

1,660 kg

ABDDR501F

50W

BOKE LED DRIVER ONLY 50W
0-10V DIM.

285 x 32 x 22 mm

0,220 kg
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RNS STALDARMATUR kan let
monteres i loftet med rustfri clips
og PUSH-IN klemmeterminaler.
Installation skal udføres af en
elektriker.

RNS
STALDARMATUR

FAST INSTALLATION TIL LED RØR

Ideel til nybyggeri, samt
udskiftning 1 til 1 af eksisterende
armaturer, da de har samme
mål.
Til T8 LED rør, fx Hercules eller
Silox.
Vandtæt og kan vaskes (IP65).

 FÅES I TO MODELLER
TIL ET ELLER TO T8 LED RØR

SILOX ▷ side 78-79 HERCULES T8 LED RØR ▷ side 62-63 TILBEHØR ▷ side 80-87
SIDE 60 | RN SOLUTIONS

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

	LED industri- og staldarmatur til T8 LED rør
Robust armaturhus lavet i polyester (IK08)
Vandtæt (IP65) - Tåler fugt, vandstråler og vask
Armaturet kan fåes til et eller to lysrør
(enkelt eller dobbelt)
	
Rengøringsvenlig og velegnet til industri, landbrug
og fødevareindustri (IP65)

RNS
STALDARMATUR

FAST INSTALLATION TIL LED RØR

Spænding

220 – 240 V

Garanti

5 år

Gennemfortrådet

JA - 5G 2,5 mm2

Skærm Materiale

Polyester

Driftstemperatur

Fra -20º C til + 40º C

Armaturhus materiale

Polyester + rustfri montageclips

Terminal

5 x 2 x 2,5 mm2 PUSH-IN
klemme

Frekvens

50 Hz

Leveres med clips i rustfrit stål
- hurtig installation med PUSH-IN klemmer

Varenr.

Længde

Dimension
LxHxB

Netto vægt

Antal T8 lysrør

AFL11200

1200 mm

1260 x 108 x 96 mm

1,850 kg

1 (enkelt)

AFL11500

1500 mm

1560 x 108 x 96 mm

2,050 kg

1 (enkelt)

AFL21200

1200 mm

1260 x 108 x 140 mm

2,250 kg

2 (dobbelt)

AFL21500

1500 mm

1560 x 108 x 140 mm

2,450 kg

2 (dobbelt)

Normalt ikke lagervare - forvent derfor længere leveringstid
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HERCULES LED RØR T8 er et LED
rør i absolut bedste kvalitet til
industri- og staldmiljøer.

HERCULES
LED RØR T8
200 lm/W

200 lm/W
Nem eftermontering i
eksisterende T8 lyskilder med
EM-forkobling eller installation
direkte på 230 V netspænding.
10 års garanti - gælder også
staldmiljø*

UNIKT DESIGN
EKSTREM YDEEVNE
10 ÅRS GARANTI

RNS STALDARMATUR ▷ side 60-61 TILBEHØR ▷ side 80-87
SIDE 62 | RN SOLUTIONS

HERCULES
LED RØR T8

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

200 lm/W

Velegnet til industri, landbrug og
fødevareindustri
LED dioderne er korrosions beskyttet
Tåler ammoniak
	Ekstrem ydeevne, 200 lm/W og 100.000 timers
levetid på dioderne
	Flicker free
Manuel dæmpningsknap: -33%
	Med rotérbare sokler
	10 års garanti - gælder også staldmiljø*

Spænding

200 – 240 V.

Nominel levetid

100.000 timer/L80

Driver

RNS

Lumen/Watt

200

LED og DRIVER udskiftelig

NEJ

Sokkel

G13, rotérbar

Skærm materiale

Polycarbonat

Frekvens

50/60 Hz

CRI / Ra

>80

LED dioder

EPISTAR SMD 2835

MacAdam step (SDCM)

4

Dæmpbar

NEJ

Forbindelse

Single-end power input med
LED starter

					
Varenr.

Watt

Længde

Kelvin (farve)

Lumen

Spredning

Dimension
LxØ

Nettovægt

TH120415P

10/15W

1200 mm

4000 K

2000/3000 lm

140º

1198 x 25,4 mm

0,290 kg

TH120615P

10/15W

1200 mm

6000 K

2000/3000 lm

140º

1198 x 25,4 mm

0,290 kg

TH150424P

16/24W

1500 mm

4000 K

3200/4800 lm

140º

1498 x 25,4 mm

0,350 kg

TH150624P

16/24W

1500 mm

6000 K

3200/4800 lm

140º

1498 x 25,4 mm

0,350 kg

*Rørene skal monteres i min. IP65 godkendt armaturhus for at opretholde garanti
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Som den eneste og stærkeste
på markedet, er STEALTH LED
SPANDELAMPEN IP69K godkendt
og lavet i et unikt design uden
køleribber.
Dermed opstår der ikke problemer
med støvansamlinger og
overophedning.

STEALTH LED
SPANDELAMPE

PLUG 'N PLAYTM / FAST INSTALLATION

Samtidig tåler lampen vand,
højtryksrensning, store mængder
støv og ammoniak.
En enkel og priseffektiv
spandelampe til hårde miljøer med
god lysspredning.
Både som fast installation eller
Plug 'N PlayTM

STÆRKESTE
LED SPANDELAMPE
PÅ MARKEDET
IP69K GODKENDT
RNS PLUG 'N PLAY STIK 5 KABLER ▷ side 81 TILBEHØR ▷ side 80-87
SIDE 64 | RN SOLUTIONS

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

STEALTH LED
SPANDELAMPE

PLUG 'N PLAYTM / FAST INSTALLATION

TESTET

IP69K
G

OD

KEND

T

IP
69K
	LED spandelampe til industri og staldmiljø

Spænding

100 – 277 V

	Markedets stærkeste LED spandelampe

Nominel levetid

50.000 timer/L70

Driver

MEANWELL

Lumen/Watt

150

LED og DRIVER udskiftelig

Kun driver

Linser

Glas cover, anti-corrosive

Armaturhus farve

Grå

Frekvens

50/60 Hz

CRI / Ra

>80

LED dioder

PHILIPS SMD 3030

MacAdam step (SDCM)

3

	Hårdfør - Tåler store mængder støv og fugt
	LED dioderne er korrosions beskyttet
Tåler ammoniak
Velegnet til industri, landbrug og fødevare
Slagfast og oplagt til steder med evt trafik
	Vandtæt, IP69K godkendt - Tåler højtryksrens
Kraftigt, varmeafledende aluminiumshus

Dæmpbar

JA - 0-10 V (+/- styrekabel)

Fås med justerbar farvegrad 4000 / 5000 / 5700 K

Forbindelse

Dæmpbar 0-10 V og flickerfree

150 cm - RNS Plug 'N Play stik
5 1,50 mm² kabel

Armaturhus materiale

Aluminium

Varenr.

Watt

Kelvin (farve)

Lumen

Spredning

Dimension Ø

Netto vægt

BHB1004120DP

100 W

4000 K

15000 lm

120º

435 mm

7,100 kg

BHB1006120DP

100 W

5700 K

15000 lm

120º

435 mm

7,100 kg

BHB1504120DP

150 W

4000 K

22500 lm

120º

435 mm

7,100 kg

BHB1506120DP

150 W

5700 K

22500 lm

120º

435 mm

7,100 kg

BHB2004120DP

200 W

4000 K

30000 lm

120º

435 mm

7,100 kg

BHB2006120DP

200 W

5700 K

30000 lm

120º

435 mm

7,100 kg

BHB150C120DP

150 W

Justerbar 4000 / 5000 / 5700 K

22500 lm

120º

435 mm

7,100 kg

BHB200C120DP

200 W

Justerbar 4000 / 5000 / 5700 K

30000 lm

120º

435 mm

7,100 kg

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid
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STEALTH EX LED SPANDELAMPEN
er, som den oprindelige STEALTH
LED SPANDELAMPE, lavet i et unikt
design uden køleribber. Dermed
opstår der ikke problemer med
støvansamlinger og overophedning.

STEALTH EX LED
SPANDELAMPE

FAST INSTALLATION

STEALTH EX LED SPANDELAMPE
skiller sig ud, da den er godkendt
til zone 2-22. Samtidig tåler lampen
vand, højtryksrensning, store
mængder støv og ammoniak.
En enkel og priseffektiv
spandelampe med god
lysspredning til hårde miljøer.

NYHED!
EXPLOSION PROOF
GODKENDT TIL ZONE 2-22

							
SIDE 66 | RN SOLUTIONS

TILBEHØR ▷ side 80-87

STEALTH EX LED
SPANDELAMPE

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

FAST INSTALLATION

TESTET

IP68
G

ÅR

OD

KEND

T

IP
68
	LED spandelampe til industri og staldmiljø

Spænding

100 – 277 V

	EX er godkendt til zone 2-22*

Nominel levetid

50.000 timer/L70

Driver

MEANWELL

Lumen/Watt

150

LED og DRIVER udskiftelig

Kun driver

Linser

Glas cover, anti-corrosive

Armaturhus farve

Grå

Frekvens

50/60 Hz

CRI / Ra

>80

LED dioder

PHILIPS SMD 3030

MacAdam step (SDCM)

3

Markedets stærkeste LED spandelampe
	LED dioderne er korrosions beskyttet og
driveren er indbygget i armaturhuset
Velegnet til industri, landbrug og 			
agroindustri, f.eks. foderstoffer
	Tåler store mængder støv og fugt
	Vandtæt - IP68 godkendt

Dæmpbar

JA - 0-10 V (+/- styrekabel)

Kraftigt, varmeafledende aluminiumshus

Forbindelse

150 cm - 5G 1,50 mm² kabel

Flickerfree og 0-10 V dæmpbar som standard

Armaturhus materiale

Aluminium

Varenr.
Varenr.

Watt
Watt

Kelvin (farve)

BHBEX2004120D
BHBEX2004120D

200 W
200 W

4000 K

Kelvin (farve)
Lumen
4000 K
30000 lm

BHBEX200C120D
200 W
Justerbar 4000 / 5000 / 5700 K
Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid

Lumen
Spredning
30000 lm
120º
30000 lm

Spredning
Dimension Ø
Netto vægt
Dimension Ø
Netto vægt
120º
435 mm

435 mm

7,100 kg
7,100 kg

120º

435 mm

7,100 kg

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid
* EX code (Ex II 3D Ex tc IIIB TX Dc)

* Zone
EX CODE
(Ex II 3D
Exder
tc IIIB
TXnormal
Dc) drift sandsynligvis ikke forekommer en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft med
*
2: Område,
hvor
under
brandfarlig gas, damp eller tåge og, hvis den opstår vil det kun være i kort tid.

* Zone 2: Område, hvor der under normal drift sandsynligvis ikke forekommer en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding

afZone
luft med
brandfarlig
damp
eller tåge og,
hvis
dennormale
opstår vil
det kun være
i kort tid.
*
22: Områder,
hvor gas,
det ikke
er sandsynligt,
at der
under
driftsforhold
forekommer
en eksplosiv atmosfære i form af en sky af
brændbart støv i luft, men hvis den forekommer, vil den kun bestå kortvarigt.

* Zone 22: Områder, hvor det ikke er sandsynligt, at der under normale driftsforhold forekommer en eksplosiv atmosfære i form
af en sky af brændbart støv i luft, men hvis den forekommer, vil den kun bestå kortvarigt.
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Grundet lampens holdbare
design er NIGHTHAWK 1 især
egnet til smågrisehuler eller til
montering på inventar, maskiner,
under udhæng eller lignende.

NIGHTHAWK 1

FAST INSTALLATION

Samtidig tåler NIGHTHAWK 1
vand, højtryksrensning, store
mængder støv og ammoniak,
da den er opbygget i et stærkt
vandtæt ABS kabinet.

INNOVATIVT DESIGN
STÆRK OG ALSIDIG
TIL FAST INSTALLATION

TILBEHØR ▷ side 80-87
SIDE 68 | RN SOLUTIONS

NIGHTHAWK 1

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

FAST INSTALLATION

TESTET

IP69K
G

OD

KEND

T

IP
69K
Spænding

220 - 240 V

Nominel levetid

70.000 timer/L70

Driver

RNS

Lumen/Watt

120

LED og DRIVER udskiftelig

NEJ

Gennemfortrådet

NEJ

Skærm materiale

PMMA

Frekvens

50/60 Hz

CRI / Ra

>80

LED dioder

San'an

	150 cm gummikabel er inkluderet

MacAdam step (SDCM)

4

Dæmpbar

NEJ

	Nem installation - 230 V direkte med indbygget
driver

Forbindelse

150 cm kabel - 3G 0,75 mm2
(inkl.)

Armaturhus materiale

ABS-plast, grå

	LED industri- og staldlampe
Opbygget i et stærkt ABS kabinet (IK10)
	LED dioderne er special coatede for lang
holdbarhed - Tåler ammoniak
Vandtæt, godkendt til højtryksrens (IP69K)
	Ideel til udhæng eller f.eks. i smågrisehuler

Varenr.

Watt

Kelvin (farve)

Lumen

Spredning

Dimension Ø

Netto vægt

NH0043120F

4W

2700 K

480 lm

120º

139 mm

0,270 kg

NH0044120F

4W

4000 K

480 lm

120º

139 mm

0,270 kg

NH0046120F

4W

6000 K

480 lm

120º

139 mm

0,270 kg

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid
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NIGHTHAWK 2 er velegnet
til generel staldbelysning,
men særligt hos fjerkræ, da
lampen er dæmpbar, flicker
free, giver god spredning og
er nem at montere med RNS
Plug 'N PlayTM.

NIGHTHAWK 2
PLUG 'N PLAYTM

Samtidig tåler NIGHTHAWK 2
vand, højtryksrensning, store
mængder støv og ammoniak,
da den er opbygget i et
stærkt vandtæt ABS kabinet.

NYT DESIGN
STÆRK OG ALSIDIG
VELEGNET TIL FJERKRÆ
all datas in mm

RNS PLUG 'N PLAYTM STIK 3 KABLER ▷ side 80 TILBEHØR ▷ side 80-87
SIDE 70 | RN SOLUTIONS

NIGHTHAWK 2

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

PLUG 'N PLAYTM

TESTET

IP69K
G

OD

KEND

T

IP
69K
	LED industri- og staldlampe
Opbygget i et stærkt ABS kabinet (IK10)
	LED dioderne er special coatede for lang
holdbarhed - Tåler ammoniak
Nem installation med RNS Plug 'N PlayTM
230 V direkte og indbygget driver
Vandtæt, godkendt til højtryksrens (IP69K)
Nem at rengøre
	Flickerfree - ideel til fjerkræ
	Dæmpbar med TRIAC

Spænding

220 - 240 V

Nominel levetid

70.000 timer/L70

Driver

RNS

Lumen/Watt

140

LED og DRIVER udskiftelig

NEJ

Gennemfortrådet

NEJ

Skærm materiale

PMMA

Frekvens

50/60 Hz

CRI / Ra

>80

LED dioder

San'an

MacAdam step (SDCM)

4

Dæmpbar

JA - TRIAC

Forbindelse

RNS Plug 'N Play stik 3

Armaturhus materiale

ABS-plast, sort

Varenr.

Watt

Kelvin (farve)

Lumen

Spredning

Dimension Ø

Netto vægt

Max antal i serie

NH0123150P

12 W

2700 K

1680 lm

150º

139 mm

0,270 kg

58

NH0124150P

12 W

4000 K

1680 lm

150º

139 mm

0,270 kg

58

NH0126150P

12 W

6000 K

1680 lm

150º

139 mm

0,270 kg

58

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid
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NY TEKNOLOGI

- FREMTIDENS LØSNING MED APP
NATURE DYNAMICS DOME er
særligt velegnet til slagtekyllinger
og levekyllinger (0-16 uger),
da lampen bl.a. har JungLite,
optimal spredning, flicker free,
fuld spektrum, og er dæmpbar.
Den styres fuldautomatisk via
lys recepter, der aktiveres med
en App på din smartphone eller
tablet. Lysrecepten ændres efter
ønske/behov og opdateres online.

NATURE DYNAMICS
DOME
TIL SLAGTEKYLLINGER

Samtidig tåler NATURE
DYNAMICS DOME desinfektion,
højtryksrensning samt støv og
ammoniak.

BRING NATURENS
LYS INDENFOR
OG FÅ BEDRE
DYREVELFÆRD OG
ØGET PRODUKTIVITET
NATURE DYNAMICS KONCEPT ▷ side 34-35
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Tekniske data: LED armatur

NATURE DYNAMICS
DOME
TIL SLAGTEKYLLINGER

IK
03

Ta
-10°

	LED staldlampe til slagtekyllinger & levekyllinger
(0-16 uger) - (æglægger lysrecept kommer senere)

Spænding

220 - 240 V

Nominel levetid

>50.000 timer/L80

Driver

Indbygget

JungLite Green øger produktiviteten
- naturens eget vækstlys

Lumen/Watt

100 lm/W

LED og DRIVER udskiftelig

JA

Solopgang & solnedgang (simulering)

Gennemfortrådet

JA

Dim-to-Blue - lys til nat og indfangning

Skærm materiale

PMMA

Frekvens

60 Hz eller 50/60 Hz

CRI / Ra

>80

LED dioder

Philips

MacAdam step (SDCM)

4

Dæmpbar

JA - Zigbee controller PMW

Forbindelse

Click connectorer indgår

Armaturhus materiale

PC-plast, hvid

Fuldautomatisk styring via individuelle lys recepter

230 V direkte og indbygget driver
Nem at rengøre & vandtæt (IP66)
LED dioderne er special coatede for lang
holdbarhed
	Flickerfree - ideel til fjerkræ
Styring via App - dæmpning, farve, recepter mv.
Systemet kan løbende udvides/opdateres online
Varenr.

Watt

Kelvin (farve)

Lumen

Spredning

Dimension Ø |
Højde (inkl fatning)

Netto vægt
(inkl fatning)

Max antal
pr gateway

RNS1000000828

12 W

Fra 2700K til 6500K
Fuld spektrum (alle farver)

1200 lm

185º

Ø146mm | H129mm

0,390 kg

180

Varenr.

Navn (tilbehør)

Beskrivelse

RNS1000000834

Nature Dynamics Recept - Kyllinger

JungLite lys recept til kyllinger (0-16 uger) med fuldautomatisk styring,
inkl solopgang/solnedgang. Mulighed for indfangningslys (månelys).
Aktiveres og opdateres via App.

RNS1000000829

ONCE® - Gateway til Nature Dynamics
(router indgår ikke)

Nature Dynamics gateway til InterAct Agriculture, inklusiv 24V adapter.
Max 180 lamper pr gateway. Brug 1 gateway pr hus (minimum).
Placeres i vandtæt plastkabinet, max 20 meter fra det første armatur.
Temperatur -20 til +45 grader. 3 års garanti. Excl kabler til router.

RNS1000000012

ONCE® - Fatning til ND DOME, rund lampe

Fatningshus i robust og varmeresistent plast. Inkl silikone pakning,
INOX-beslag, trekantskrog, 2 forskruninger (M20 - IP68), 4 click connectors,
2 monteringsskruer 4,8*30mm, 2 dyvler (8mm)

INTERACT AGRICULTURE APP’en downloades gratis fra Apple’s App Store eller Google Play.
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Innovativ LED staldbelysning fra
ONCE®.
Farveteknologi med dokumenteret
produktionsforbedring.
Se side 18-19 og 28-33.

TULEX
LED ARMATUR

RUMBELYSNING

Med ONCE® Plug system kan op
til 18 TULEX LED ARMATURER
serieforbindes (<350W). Der kræves
én styreenhed (SPU-48) pr. 18
armaturer.
Velegnet til fjerkræ, da TULEX
ikke flimrer ved dæmpning og kan
dæmpes fra 0-100 %. Derudover
giver de unikke linser ekstra god
lysspredning.

INNOVATIVT LYS
TIL LANDBRUG

JUNGLITE GREEN™ ▷ s. 28-31 DIM-TO-RED® ▷ s. 18-19 / 32-33   WIREMONTAGE ▷ s. 86
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TULEX
LED ARMATUR

KONSTRUERET TIL LANDBRUG

RUMBELYSNING

IK IP
03 69K
LED staldarmatur med ONCE® Plug system
IP69K godkendt - tåler støv, vask, højtryksrens mv.
Opbygget i et helt vandtæt rør i PMMA/PC
	LED dioderne er special coatede, og driveren er
silikone forseglet, for lang holdbarhed. Tåler ammoniak
Særdeles velegnet til belysning af fjerkræ, idet
armaturet ikke flimrer ved dæmpning
Unikke linser - Giver ekstra god lysspredning
	Findes i tre farvegrader: 3000K til alle dyr eller:
Dim-to-Red® til Fjerkræ opdræt / Æglæggere (s. 32-33)
eller Svin (s. 18-19)
JUNGLITE GREEN & Fuld spektrum hvid (s. 28-31)
til slagtekyllinger og levekyllinger (0-16 uger)
TM

Spænding

48 VDC

Nominel levetid

50.000 timer/L70

Driver

ONCE® by Signify

Lumen/Watt

97-116

LED og DRIVER udskiftelig

NEJ

Gennemfortrådet

JA – 3G 2 mm²

Materiale

PMMA/PC

Frekvens

50/60 Hz

CRI / Ra

>80

LED dioder

ONCE® by Signify

MacAdam step (SDCM)

3

Dæmpbar

JA

Forbindelse

ONCE® Plug stik 7

Styresignal

0-10 V fra ekstern styring

Varenr.

Watt

Længde

Kelvin (farve)

Lumen

Spredning

Dimension
L x Ø (inkl. kabler)

Netto
vægt

Max antal
i serie

RNS1000000265

18 W

1200 mm

3000 K

2100 lm

145º

1900 x 16 mm

0,410 kg

18

RNS1000000763

21 W

1200 mm

3000 K + Dim-to-Red

2100 lm

145º

1900 x 16 mm

0,410 kg

18

RNS1000000718

20 W

1200 mm

JUNGLITE/FULD SPEKTRUM

2050 lm

145º

1900 x 16 mm

0,410 kg

18

Varenr.

Produkt

Signal/Materiale/Dimension

Beskrivelse

RNS1000000152

Styreenhed SPU-48 VDC 350 W - IP66

0-10 V analog/MAN/MODBUS

Op til 87 stk. TULEX armaturer

RNS1000000163

TSC-16 TULEX clips

Rustfri

3 stk. pr. TULEX armatur

RNS1000000164

TPS-16 TULEX endeprop

RNS1000000168

TPC-4000 mm TULEX startkabel

3 x 2,08 mm2

ONCE® Plug cable, stik 7

RNS1000000165

TEC-300 mm TULEX systemkabel

2

3 x 2,08 mm

ONCE® Plug cable, stik 7

RNS1000000166

TEC-1200 mm TULEX systemkabel

3 x 2,08 mm2

ONCE® Plug cable, stik 7

RNS1000000167

TEC-3000 mm TULEX systemkabel

2

3 x 2,08 mm

ONCE® Plug cable, stik 7

RNS1000000169

TEC-4000 mm TULEX systemkabel

3 x 2,08 mm2

ONCE® Plug cable, stik 7

RNS1000000266

TEC-4500 mm TULEX systemkabel

3 x 2,08 mm

ONCE® Plug cable, stik 7

FTF325

TULEX Forsyningskabel stålflet

3 x 2,5 mm2

Sælges pr. meter

ONCE® Plug stik 7

2
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Belysning til etagesystemer.
LED farveteknologi med produktionsforbedring, til æglæggere og opdræt.

TULEX-PRO
LED ARMATUR
ETAGESYSTEM

Kontrollere hønsenes adfærd og
undgå gulvæg og hakning.
Høns foretrækker at opholde sig i
varmgult/rødt lys.
Ved at belyse etagerne med
varmgult/rødt lys og gulvet med
blåligt lys, vil hønsene søge op i
etagerne for at lægge æg. Derudover
minimeres hakning ved rødt lys, da
det gør at hønsene ikke kan se blod.
Med ONCE® Plug system kan op
til 87 TULEX LED ARMATURER
serieforbindes (<350W). Der kræves
én styreenhed (SPU-48) pr. 87
armaturer.
TULEX flimrer ikke ved dæmpning (0100 %). De unikke linser giver ekstra
god lysspredning.

REVOLUTIONERENDE
LED FARVETEKNOLOGI
TIL
ÆGLÆGGERE OG OPDRÆT

FARVETEKNOLOGI TIL ETAGESYSTEMER ▷ s. 36-37 WIREMONTAGE ▷ s. 86
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TULEX-PRO
LED ARMATUR

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

IK
03

IP
69

Ta Ta
-10° 40°

LED staldarmatur med ONCE® Plug system
IP69K godkendt - tåler ammoniak, støv, vask mv.
Opbygget i et helt vandtæt rør i PMMA/PC
	LED dioderne er special coatede, og driveren er
silikone forseglet, for lang holdbarhed
Specialudviklet til belysning af fjerkræ,			
armaturet flimrer ikke ved dæmpning (0-100%)
Unikke linser - Giver ekstra god lysspredning
	Findes i 4 lysfarver - til etagesystemer
3000K + Rød eller Amber - til belysning af etager
3000K + Blå - til belysning af gulv, under etagesystem
3000K (hvid lys) - til belysning af gulv og etager
Watt

Længde

Kelvin (farve)

4W

1890 mm

1700K, Amber-orange

RNS1000000153

4W

1890 mm

RNS1000000155

4W + 2,6W

1890 mm

RNS1000000157

4W + 2,8W

1890 mm

3000K + Blå

Varenr.
RNS1000000264

(Varm hvid +Farvelys)

ETAGESYSTEM

Spænding

48 VDC

Nominel levetid

50.000 timer/L70

Driver

ONCE® by Signify

Lumen/Watt

22-130

LED og DRIVER udskiftelig

NEJ

Gennemfortrådet

JA – 3G 2 mm²

Materiale

PMMA/PC

Frekvens

50/60 Hz

CRI / Ra

>80

LED dioder

ONCE® by Signify

MacAdam step (SDCM)

3

Dæmpbar

JA

Forbindelse

ONCE® Plug stik 7

Styresignal

0-10 V fra ekstern styring

L x Ø (inkl. kabler)

Netto
vægt

Max antal
i serie

145º

2550 x 16 mm

0,410 kg

87

520 lm

145º

2550 x 16 mm

0,410 kg

87

520 lm + 64 lm

145º

2550 x 16 mm

0,410 kg

87

145º

2550 x 16 mm

0,410 kg

87

Lumen

Spredning

440 lm

3000K
3000K + Rød

520 lm + 64 lm

(Varm hvid + Farvelys)

Dimension

Varenr.

Produkt

Signal/Materiale/Dimension

Beskrivelse

RNS1000000152

Styreenhed SPU-48 VDC 350 W - IP66

0-10 V analog/MAN/MODBUS

Op til 87 stk. TULEX armaturer

RNS1000000143

LDU Transformer 48 V 320 W (til indb.)

0-10 V analog

Kun til hvidt lys. Op til 75 stk. TULEX.

RNS1000000163

TSC-16 TULEX clips

Rustfri

3 stk. pr. TULEX armatur

RNS1000000164

TPS-16 TULEX endeprop

RNS1000000168

TPC-4000 mm TULEX startkabel

3 x 2,08 mm2

ONCE® Plug cable, stik 7

RNS1000000165

TEC-300 mm TULEX systemkabel

2

3 x 2,08 mm

ONCE® Plug cable, stik 7

RNS1000000166

TEC-1200 mm TULEX systemkabel

3 x 2,08 mm2

ONCE® Plug cable, stik 7

RNS1000000167

TEC-3000 mm TULEX systemkabel

3 x 2,08 mm

ONCE® Plug cable, stik 7

FTF325

TULEX Forsyningskabel stålflet

3 x 2,5 mm2

Sælges pr. meter

ONCE® Plug stik 7

2
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SILOX LED RØR T8 er flicker free
og udviklet til belysning af dyr som
fjerkræ eller svin.

SILOX
LED RØR T8
DÆMPBAR

Rørene er dæmpbare. Med TRIAC
styring kan LED rørene dæmpes
fra 0-100%. Simuleret solopgang/
solnedgang kan programmeres.
LED rørene har en levetid på
over 50.000 timer og findes i fire
forskellige farvegrader efter behov.
Vækstlyset JungLite Green™
optimerer produktionen af
slagtekyllinger (s. 28-31). Lysstyrken
for kyllinger er 3400 lumen.
Dim-to-Red® beroliger og optimerer
produktionen hos fjerkræ (s. 32-33)
eller svin (s. 18-19).

INNOVATIVT LYS
TIL LANDBRUG

RNS STALDARMATUR ▷ side 60-61 TRIAC DÆMPER ▷ side 93
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SILOX
LED RØR T8

KONSTRUERET TIL LANDBRUG

Dæmpbare LED rør til stalde
 års garanti* - kan anvendes i et traditionelt
3
staldarmatur til T8/G13*
	Special coatede LED dioder og silikone forseglet
driver giver lang holdbarhed. Tåler ammoniak
	Med rotérbare sokler
Flickerfree - ingen flimmer, TRIAC dæmper (s. 87)
	Findes i fire farvegrader:
1. 3000 K
2. 4000 K
3. 3000 K + Dim-to-Red® (Rød ved dæmpning)
4. JUNGLITE GREEN™ & Fuld spektrum

DÆMPBAR

Spænding

230 V

Nominel levetid

50.000 timer/L70

Driver

ONCE® by Signify

Lumen/Watt

113-129

LED og DRIVER udskiftelig

NEJ

Type forbindelse

Single-end power input

Skærm materiale

PMMA/PC

Frekvens

50/60 Hz

CRI / Ra

>80

LED dioder

ONCE® by Signify

MacAdam step (SDCM)

3

Dæmpbar

JA - TRIAC 0-100 %

Forbindelse

G13, rotérbar

Varenr.

Watt

Længde

Kelvin (farve)

Lumen

Spredning

Dæmpbar

Dimension
LxØ

Netto
vægt

Levetid

RNS1000000094

22 W

1200 mm

3000 K

2700 lm

145º

JA - TRIAC

1198 x 25 mm

0,580 kg

50.000

RNS1000000099

24 W

1500 mm

3000 K

2900 lm

145º

JA - TRIAC

1498 x 25 mm

0,700 kg

50.000

RNS1000000095

22 W

1200 mm

4000 K

2750 lm

145º

JA - TRIAC

1198 x 25 mm

0,580 kg

50.000

RNS1000000100

24 W

1500 mm

4000 K

3100 lm

145º

JA - TRIAC

1498 x 25 mm

0,700 kg

50.000

RNS1000000097

22 W

1200 mm

3000 K
+ Dim-to-Red® (Rød)

2500 lm

145º

JA - TRIAC

1198 x 25 mm

0,580 kg

50.000

RNS1000000105

22 W

1200 mm

JUNGLITE GREEN
+ Fuld spektrum

(2300 lm)
3400 plm

145º

JA - TRIAC

1198 x 25 mm

0,580 kg

50.000

*Rørene skal monteres i min. IP65 godkendt armaturhus for at opretholde 3 års garanti
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RNS PLUG 'N PLAYTM STIK 3
KABLER OG TILBEHØR

KABLER

Nem installation med vores
priseffektive RNS Plug 'N Play™
3
 G 1,5 mm2 - Til fast installation eller som systemarmatur
TESTET

Med eller uden stålflet - med certificeret antignavergummi

IP69K

Kan modstå fugt, støv, salt og ammoniak
Vandtæt, IP69K godkendt

G

OD

KEND

T

RNS PLUG 'N PLAY™ STIK 3 KABLER
Varenr.

Længde cm

Antal leder og
dimension

Udvendig
diameter

Start

Afslutning

Farve

Beskrivelse

F020P

20

3G 1,5 mm²

9,5 mm

RNS stik 3 - han

RNS stik 3 - hun

Grå

Stålflet

F050P

50

3G 1,5 mm²

9,5 mm

RNS stik 3 - han

RNS stik 3 - hun

Grå

Stålflet

F150P

150

3G 1,5 mm²

9,5 mm

RNS stik 3 - han

RNS stik 3 - hun

Grå

Stålflet

F300P

300

3G 1,5 mm²

9,5 mm

RNS stik 3 - han

RNS stik 3 - hun

Grå

Stålflet

F450P

450

3G 1,5 mm²

9,5 mm

RNS stik 3 - han

RNS stik 3 - hun

Grå

Stålflet

F600N

600

3G 1,5 mm²

9,5 mm

RNS stik 3 - han

RNS stik 3 - hun

Grå

F600P

600

3G 1,5 mm²

9,5 mm

RNS stik 3 - han

RNS stik 3 - hun

Grå

Stålflet

F150POE

150

3G 1,5 mm²

9,5 mm

Afisoleret/åben

RNS stik 3 - hun

Grå

Stålflet - startstik

F100SC

100

3G 1,5 mm²

9,5 mm

Schuko stik

RNS stik 3 - hun

Sort

Schuko startstik

FT20P

3 x 20

3G 1,5 mm2

9,5 mm

RNS stik 3 - han x 1

RNS stik 3 - hun x 2

Grå

Stålflet – T-split

TILBEHØR TIL RNS PLUG 'N PLAY™ STIK 3 KABLER
Varenr.

Produkt

Dimension

Beskrivelse

Farve

Materiale

F0041

Startdåse RNS stik 3 (IP67)

100 x 100 mm

Fra alm. kabel til RNS stik 3 - hun

Grå

PVC

D0001

Endeprop til RNS stik 3

Til RNS stik 3

Grå

PVC

W0025

RNS Kabelskinne

9-11 mm

Grå

PVC

W0057

Skrue - selvskærende

3,5 x 19 mm

IP
69K
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Fastgørelse af skinne W0025

Rustfri A2

RNS PLUG 'N PLAYTM STIK 5
KABLER OG TILBEHØR

KABLER

Nem installation med vores
priseffektive RNS Plug 'N Play™
	5G 2,5 mm2 - Til fast installation eller som systemarmatur
Kan modstå fugt, støv, salt og ammoniak
Vandtæt, IP66
Fås med eller uden stålflet

RNS PLUG 'N PLAY™ STIK 5 KABLER
Varenr.

Længde
cm

Antal leder og
dimension

Udvendig
diameter

Start

Afslutning

Farve

Beskrivelse

FSP00405100N

40

5G 1,0 mm²

10 mm

Afisoleret/åben

RNS stik 5 - hun

Sort

Startkabel

FSP0040525N

40

5G 2,5 mm²

14 mm

Afisoleret/åben

RNS stik 5 - hun

Sort

Startkabel

FSP01505100N

150

5G 1,0 mm2

10 mm

RNS stik 5 - han

RNS stik 5 - hun

Sort

Mellemkabel

FSP0040515P

40

5G 1,5 mm²

12 mm

Afisoleret/åben

RNS stik 5 - hun

Sort

Stålflet - Startkabel

FSP0040525P

40

5G 2,5 mm²

13 mm

Afisoleret/åben

RNS stik 5 - hun

Sort

Stålflet - Startkabel

FSP0150515P

150

5G 1,5 mm2

12 mm

RNS stik 5 - han

RNS stik 5 - hun

Sort

Stålflet - Mellemkabel

FSP0900525P

900

5G 2,5 mm²

13 mm

RNS stik 5 - han

RNS stik 5 - hun

Sort

Stålflet - Mellemkabel

FSP1200525P

1200

5G 2,5 mm2

13 mm

RNS stik 5 - han

RNS stik 5 - hun

Sort

Stålflet - Mellemkabel

TILBEHØR TIL RNS PLUG 'N PLAY™ STIK 5 KABLER
Varenr.

Produkt

FSE0005N

Endeprop til RNS stik 5

FSYT525N

RNS stik 5 T-stik

Dimension

100 x 50

Beskrivelse

Farve

Materiale

Til RNS stik 5

Sort

PVC

Til serieforbindelse af RNS stik 5 system

Sort

PVC
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BESLAG, OPHÆNG, STIK
OG SAMLEDÅSER

TILBEHØR

BESLAG TIL RNS PLUG 'N PLAY™ ARMATURER
Varenr.

Produkt

Dimension

Beskrivelse

Farve

Materiale

D0003

Skrue beslag

20 x 48 mm

Passer til MODULAR-LIGHT

Alu. grå

D0006

Click beslag (Ø 6 mm)

16 x 57 mm

Passer til MODULAR-LIGHT

Grå

PVC

D0007

Click beslag (Ø 6 mm)

16 x 49 mm

Passer til FARM-LIGHT

Grå

PVC

W0054

Skrue - selvskærende

5,5 x 45 mm

Aluminium

Rustfri A2

OPHÆNG TIL SPANDELAMPER
Varenr.

Produkt

Dimension

W0027

Bjælkeklemme M8

W000610SS

Øjemøtrik

W0026

Skruekrog M6

W0028

Skruebolt M10 A2

W0032

Kæde

3 mm

W0036

Universal sjækel

6 mm

50 x 45 x 20
mm

Beskrivelse

Farve

Klemme til montering på bjælke

Materiale
El galvaniseret

10 mm

Blank

Rustfri

M6 x 100 mm

Blank

Rustfri

10 x 80 mm

Skrue med gevind til Øjemøtrik
Sælges i metermål

Rustfri
Blank

Rustfri

Blank

Rustfri

STIK OG SAMLEDÅSER
Varenr.

Produkt

F0002

Startstik DK 3 ben

L+N+G

Evt. tilkøb til F150POE

Rød

F0003

Startstik Shucko

L+N+G

Evt. tilkøb til F150POE

Sort

F0004

Startstik CEE 16A

L+N+G

Evt. tilkøb til F150POE

Blå

F0042

RNS ekstra hunstik

M16

Til startdåse RNS stik 3

Grå

F0008

3-stikdåse DK m. jord

L+N+G

3 hun-udtag med jord

Grøn

F0041

Startdåse RNS stik 3

100 x 100
mm

Fra alm. kabel til RNS stik 3 - hun
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Dimension

Beskrivelse

Farve

Grå

Materiale

PVC (IP69K)

BOLTE, MØTRIKER, SKRUER,
SKRUEKROGE, SAMT DIVERSE

TILBEHØR

BOLTE OG MØTRIKER
Varenr.

Produkt

W0012

Bolt

W0013

Møtrik

W0017

Bolt

W0018

Møtrik

W000610SS

Dimension

Beskrivelse

Farve

Materiale

5 x 16 mm

Blank

Rustfri A2

M5

Blank

Rustfri A2

6 x 25 mm

Blank

Rustfri A2

M6

Blank

Rustfri A2

Øjemøtrik

10 mm

Blank

Rustfri A2

W001610SS

Øjebolt

10 mm

Blank

Rustfri A2

W0007

Firkantskive

40 x 40 mm Ø13 mm hul

Blank

Rustfri A2

W0008

Møtrik

10 mm

Blank

Rustfri A2

SKRUER OG SKRUEKROGE
Varenr.

Produkt

Dimension

Beskrivelse

Farve

Materiale

W0009

Skrue - selvskærende

4,2 x 19 mm

Blank

Rustfri A2

W0051

Skrue - selvskærende

5,5 x 16 mm

Blank

Rustfri A2

W0054

Skrue - selvskærende

5,5 x 45 mm

Blank

Rustfri A2

W0026

Skruekrog M6

M6 x 100 mm

Blank

Rustfri A2

Varenr.

Produkt

Dimension

KF0009JR

RNS Kabelbøjle

W0009

Skrue - selvskærende

FCB48

Kabelbinder - lille

Fx. til montage af kabler m.m.

FCB76

Kabelbinder - stor

Fx til montage af HALMHÆK

W0040

FISCHER injektionsmørtel

W0042

FISCHER extra blandestuds

DIVERSE
Beskrivelse

9 mm
4,2 x 19 mm

300 ml

Fastgørelse af kabelbøjle
KF0009JR. 6-kantet hoved

Farve

Materiale

Blank

Rustfri A2

Blank

Rustfri A2

Lim til f.eks. gevindstang, inkl. 1
studs
1 stk.
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TILBEHØR

BRUNST-LYS™ MONTAGE
BRUNST-LYS™ MONTAGE BESLAG
Varenr.

Produkt

B0001

S-beslag

B0005

Dimension

Beskrivelse

Materiale

25 x 80 x 350 x 150 mm

4 mm galvaniseret

S-beslag twist

25 x 80 x 505 mm

4 mm galvaniseret

B0002

Vinkelbeslag

20 x 55 x 85 mm

2 mm rustfri multivinkel

B000338

U-bøjle

38 mm

Til montering af B0001 + B0005

B000351

U-bøjle

51 mm

Til montering af B0001 + B0005

B000364

U-bøjle

64 mm

Til montering af B0001 + B0005

W0009

Skrue - selvskærende

4,2 x 19 mm

Rustfri A2

W0051

Skrue - selvskærende

5,5 x 16 mm

Rustfri A2

W0054

Skrue - selvskærende

5,5 x 45 mm

Rustfri A2

		
B0001							 B0005			B0002

TYPE A

TYPE A

TYPE B

TYPE D
TYPE C

TYPE B

BRUNST-LYS™ MONTAGE HALMHÆK
Varenr.

Produkt

D0025

RNS Halmhæk til BRUNST-LYS

FCB48

Strips - lille

Fx. til montage af kabler m.m.

FCB76

Strips - stor

Fx til montage af HALMHÆK
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Dimension
1900 mm

Beskrivelse
3 mm. varmgalvaniseret tråd. Masker 75 x 100 mm.

TILBEHØR

BRUNST-LYSTM MONTAGE
BESLAG TIL MONTERING AT RNS PLUG 'N PLAY™ ARMATURER
Varenr.

Produkt

Dim.

Beskrivelse

Farve

Materiale

D0003

Skrue beslag

20 x 48 mm

Passer til MODULAR-LIGHT

Alu. grå

D0006

Click beslag

16 x 57 mm

Passer til MODULAR-LIGHT

Grå

PVC

D0007

Click beslag

16 x 49 mm

Passer til FARM-LIGHT

Grå

PVC

W0054

Skrue - selvskærende

5,5 x 45 mm

Rustfri A2

W0012

Bolt

5 x 16 mm

Rustfri A2

W0013

Møtrik

M5

Rustfri A2

W0017

Bolt

6 x 25 mm

Rustfri A2

W0018

Møtrik

M6

Rustfri A2S

Aluminium

Vælg mellem LED-armaturerne FARM-LIGHT eller MODULAR-LIGHT - se produkterne på side 52-55
Desuden består BRUNST-LYS™-konceptet af 50 cm mellemkabler (F050P) mellem hvert armatur.
I hver række anvendes der også 1 stk. startkabel 100 cm eller 150 cm. (F100SC eller F150POE) og endeprop (D0001)
Find RNS Plug 'N Play™ stik 3 kabler på side 80

Du er meget velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende økonomiberegning:
e-mail: info@rnsolutions.dk eller telefon: +45 9838 5995
Se mere om økonomiberegning af BRUNST-LYSTM på side 16-17
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TILBEHØR

WIREMONTAGE
MONTAGE PÅ WIRE
Varenr.

Produkt

W0001

Wire

3 mm

Rustfri

W0011

Pianotråd

2 mm

Rustfri A2

W0002

Gevindstang

10 x 1000 mm

Rustfri A4

W0003

Wirestrammer

8 mm

Rustfri A2

W0004

Wirelås

4 mm

Rustfri A2

W000610SS

Øjemøtrik

10 mm

Rustfri A4

W001610SS

Øjebolt

10 x 16 mm

Rustfri A4

W0007

Firkantskive

40 x 40 mm
Ø13 mm hul

Rustfri A2

W0008

Møtrik

10 mm

Rustfri A2

W0040

FISCHER injektionsmørtel

300 ml

W0042

FISCHER extra blandestuds

W0030

Kæde
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Dimension

Beskrivelse

Materiale

Lim til f.eks. gevindstang, inkl.
1 studs
1 stk.

3 mm

Til nedstropning af wire

Varmgalvaniseret

TILBEHØR

BESLAG TIL MONTERING
MULTI VINKELBESLAG TIL MONTERING PÅ VÆG
Varenr.

Produkt

B0002

Vinkelbeslag

W0009

Skrue - selvskærende

W0051
W0054

Dimension

Beskrivelse

Materiale

Multi vinkelbeslag til eks. armatur

Rustfri

4,2 x 19 mm

Universal selvskærende skrue

Rustfri A2

Skrue - selvskærende

5,5 x 16 mm

Universal selvskærende skrue

Rustfri A2

Skrue - selvskærende

5,5 x 45 mm

Universal selvskærende skrue

Rustfri A2

20 x 55 x 85 mm

B0002 MULTI VINKELBESLAG

TYPE A

TYPE B

STILLADSBESLAG
Varenr.

Produkt

WS0080

Stilladsbeslag

Dimension
4 mm fladjern

Beskrivelse

Materiale

Drejbart multibeslag

Galvaniseret

CLICK 'N PLAY BESLAG TIL MONTERING PÅ FODERRØR, INVENTAR M.M.
Varenr.

Produkt

Dimension

Beskrivelse

Farve

Materiale

B000432

Click 'N Play*

32 mm

Passer til 32 mm rør

Sort

PVC

B000450

Click 'N Play*

50 mm

Passer til 50 mm rør

Sort

PVC

B000463

Click 'N Play*

63 mm

Passer til 63 mm rør

Sort

PVC

W0012

Bolt

W0013

Møtrik

W0017

Bolt

W0018

Møtrik

W0054
W0061

5 x 16 mm

Rustfri A2

M5

Rustfri A2

6 x 25 mm

Rustfri A2

M6

Rustfri A2

Skrue - selvskærende

5,5 x 45 mm

Rustfri A2

Skrue til loftmontering

6 x 70 mm

Rustfri A2

* Montagebeslag til armatur medfølger ikke
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MINIMER DIT STRØMFORBRUG
LYSSTYRING
OG LYSDÆMPER

MAKSIMAL BESPARELSE MED LYSSTYRING

REDUCER DIT EL- OG CO2 FORBRUG YDERLIGERE OG OPNÅ SAMTIDIG OPTIMAL BELYSNING
Gennem lysstyring og dæmpning kan lyset optimeres ved kun at bruge nøjagtigt det lys, som der er brug for. Vi
hjælper gerne med at lave en gratis og uforpligtende økonomiberegning af dit projekt, så du får overblik over den
fortjeneste, som kan opnås med en professionel lysstyring.
Eksempel på økonomiberegning af NRX 5231W PRO BOX med luxmeter:

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere info:
E-mail: info@rnsolutions.dk eller telefon: +45 9838 5995.
Vi er altid klar til en uforpligtende samtale.

Fordele ved lysstyring

✓ Automatisk tænd og sluk
✓ Fast døgnrytme
✓ Mulighed for lysdæmpning
og automatisering

✓ Lavere strømforbrug
✓ Spar tid og penge
✓ Bæredygtighed

SIDE 89 | RN SOLUTIONS

RN SOLUTIONS
SOLUTIONS || SIDE
SIDE 89
89
RN

Innovativ brugervenlig
lysstyring, nem opsætning og
avancerede funktioner

NRX 5231W
PRO BOX

Opnå optimal belysning og
spar samtidigt 50 % energi med
"smart" lysstyring.
Styr og programmér lyset med
din smartphone via Wi-Fi.
NRX 5231W kan også fungere
som Wi-Fi access point, hvis der
ikke er Wi-Fi tilgængeligt.
Med NRX 5231W har du mulighed
for at tilkoble og kontrollere op til
3 seperate lysgrupper.
Præcis og jævn dæmpning af lys.

STRØMBESPARENDE
BRUGERVENLIG
OPTIMAL BELYSNING
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FUNGERER TIL ALLE O-10 V LAMPER OG ARMATURER

NRX 5231W
PRO BOX

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

LYSSTYRING

Innovativ brugervenlig lysstyring, nem opsætning og avancerede funktioner
Opnå optimal belysning og spar samtidigt 50 % energi med "smart" lysstyring
Styr og programmér lyset med din smartphone via Wi-Fi.
NRX 5231W kan også fungere som Wi-Fi access point, hvis der ikke er Wi-Fi tilgængeligt.
Med NRX 5231W har du mulighed for at tilkoble og kontrollere op til 3 seperate lysgrupper.
Præcis og jævn dæmpning af lys.
Dagslys funktion: solopgang/solnedgang

Spænding

220–265 V

Automatisk kalibrering - opsætning på 30 sek.

Frekvens

50/60 Hz

Max output

3 x 16A

Dæmpbar

JA, 0-10 V i 2 output

Forbindelse

Fast installation:
1 input - 3 output

Armaturhus materiale

ABS

Dimension (L x B x H)

440 x 335 x 130 mm

Vægt

4,400 kg

Tilslutningsmuligheder

0-10 V / TRIAC dæmper

	Hver output gruppe er programmerbar til et
automatiseret lysskema "AUTO"
Hver output gruppe har en manuel drejeknap til
"ON", "OFF" og "AUTO"
Hver output gruppe har relæ som understøtter
ON/OFF, max 16A
To af output grupperne er 0-10 V dæmpbar
Op til 4 x LUXMETER NRX51100I kan tilkobles med
skærmet CAT5 eller CAT6 kabler
Måling af lux niveau i realtid
Avanceret algoritme til at kontrollere lysstyrken
og ON/OFF
LUXMETER NRX51100I kan tilkobles alle 3 output

Varenr.

Produkt

Signal

Belastning

NRX5231W

NRX PRO BOX-Light Controller 3 x 0-10V. lysstyring

0-10 V ANALOG / MAN / OFF

3 X 16 A

NRX51100I

NRX PRO-LUX sensor - luxmeter

Op til 4 stk. serieforbundet

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid
Se mere på NewRonix hjemmeside: www.newronix.com

RN SOLUTIONS | SIDE 91

NRX 12111W
SMART BOX

KONSTRUERET TIL LANDBRUG
OG INDUSTRI

LYSSTYRING

Innovativ brugervenlig lysstyring, nem opsætning og avancerede funktioner
Styr lyset med din smartphone via Wi-Fi. Klar til at installere direkte via App Store.
Styring af 1 lysudgang.
	Kontroller dit lys med NRX App'en "SmartLife"

Spænding

220–265 V

	Output gruppen er programmerbar til et
automatiseret lysskema "AUTO"

Frekvens

50/60 Hz

Max output

1 x 16A

Dæmpbar

JA, 0-10 V

Forbindelse

Fast installation:
1 input - 1 output

Armaturhus materiale

ABS

Dimension (L x B x H)

200 x 200 x 135 mm

Vægt

1,6 kg

Tilslutningsmuligheder

0-10 V / TRIAC dæmper

Output gruppen har en manuel drejeknap til 		
"ON", "OFF" og "AUTO"
Output gruppen har relæ som understøtter
ON/OFF, max 16A
Dæmpbar 0-10 V
Programmer din egen automatisering
Skema til at kontrollere lysstyrken og ON/OFF
Wi-Fi er nødvendigt
Understøtter "smart" funktioner, som f.eks. 		
vejr, temperatur, luxmeter, m.m.

Varenr.

Produkt

Signal

Belastning

12111W

NRX SMART BOX WiFi Lysstyring, 0-10V

0-10 V ANALOG / MAN / OFF

1 x 16A

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid
Se mere på NewRonix hjemmeside: www.newronix.com
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TRIAC DÆMPER

LYSDÆMPER

0-10 V TIL TRIAC

Konverter 0-10 V signal om til TRIAC signal (dæmpning)
TRIAC DÆMPER er en elektronisk dæmper, som dæmper 0-100% op til 1200 W/230 V.
TRIAC DÆMPER kan modtage og omforme flere forskellige signaler og har forskellige muligheder for output. Der er
bl.a. mulighed for både manuel styring og autostyring, samt Sunrise/Sundown simulation.
Derudover har TRIAC DÆMPER en indbygget elektronisk beskyttelse mod overbelastning, kortslutning og
overophedning.
TRIAC DÆMPER er designet således, at den leverer optimal power ved både 50 og 60Hz.
Spænding

230 V +/- 10 % max. 50/60 Hz

Sikring

16 A max.

Strømforbrug

3,3 W

	0-10 V signal fra lysstyring

Tilladt omgivelsestemp.

-10º C til +40º C

	AS 485 (MODBUS) signal

Terminal klemmer

0,75 to 2,5mm2

Beskyttelsesklasse

IP20

Monteringsmetode

35 mm DIN skinne

0-10 V DC Analog input

1,5 mA, velegnet for
potentiometer

RS 485 grænseflade

JA

Max LED belastning

1200 W ved LED armaturer

Dimension (L x B x H)

105 x 60 x 89 mm

Vægt

0,385 kg

	Manuel
	Analog

	Triac dæmpning
SLS: Sunrise/Sundown simulation
CE godkendt
Kan nemt blive koblet sammen med
NRX 5231W og NRX 12111W

Varenr.

Produkt

Signal

Belastning

CEPU1500

LED TRIAC DÆMPER

0-10 V ANALOG / MAN / MODBUS

1200 W ved LED armaturer
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SPU-48
TRANSFORMER

TRANSFORMER

TIL TULEX LED ARMATUR

MPBAR
DÆ

D

Ta
-10°

Æ M BAR
P

Ta
40°

48V/350W Transformer inkl. simpel lysstyring
SPU-48 er en transformer, der er egnet til at styre et (1) eller to (2) 24-48VDC kredsløb. Den har et brugervenligt
frontpanel med et grafisk display og et holdbart design.
SPU-48 er lavet i et kraftigt aluminiumshus og med 6 stk. M20/M16 kabelindgange.
Elektrisk ydeevne er optimeret med spændingsstabilisering, kortslutningsbeskyttelse og alarmkredsløb.
SPU-48 kan styres på følgende måder: manuelt på frontpanelet, analog døgnur, eksternt potentiometer eller 0-10V
analog signal fra staldcomputer eller ekstern styring.
Manuel
0-10V analog signal fra f.eks. staldcomputer
Manuel potentiometer kan tilsluttes
	Alarm ved overbelastning, kortslutning og
overophedning - Rød lampe
Flicker free
	Fuldt dæmpbar - 0-100%
Brugervenligt frontpanel med display
SLS funktion - solopgang/solnedgang
Styrer farvefordelingen i Tulex LED armaturer

Spænding

220 V - 240 V 50/60 Hz

Sikring

13 A max.

Strømforbrug

3,5 W

Tilladt omgivelsestemp.

-10º C til +40º C

Terminal klemmer

Skrueterminaler

Beskyttelsesklasse

IP65

Monteringsmetode

Vægmontering

0-10 V DC analog input

10kohm potentiometer eller
eksternt computersignal.

Max antal armaturer

190 stk. ILU-LED 48 V lamper
18 stk. TULEX 120 HO
85 stk. TULEX 180

Max LED belastning

350 W TULEX LED armaturer

Dimension (L x B x H)

300/350 x 180 x 96 mm

Vægt

3,62 kg

Varenr.

Produkt

Signal

Belastning

RNS1000000152

Transformer

0-10 V ANALOG / MAN / MODBUS

350 W ved LED armaturer
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O-10 V
POTENTIOMETER

DIMMER

MANUEL LYSDÆMPNING

Dæmp dit lys manuelt med et potentiometer 0-10 V DC
Styr f.eks. VIKING LED ARMATUR eller STEALTH LED SPANDELAMPE manuelt direkte med 0-10 V POTENTIOMETER.

	Manuel

Tilladt omgivelsestemp.

-10º C til +40º C

Terminal klemmer

0,75 to 2,5mm2

	0-10 V analog signal

Beskyttelsesklasse

IP55

Monteringsmetode

35 mm DIN skinne

Max LED belastning

100 K ohm lineær

Dimension (L x B x H)

200 x 200 x 122 mm

Vægt

0,570 kg

Simpel og effektiv dæmpning
Potentiometer
Inkl. vandtæt boks (IP55)
Klar til brug

Varenr.

Produkt

Signal

Belastning

CPOT0010M

RNS LED DÆMPER inkl. boks IP55

0-10 V MANUEL

100 K ohm lineær

Denne vare er normalt ikke lagervare - forvent ekstra leveringstid.
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IKON-BESKRIVELSE
Beskyttet mod støv. Ingen indtrængning er mulig.
Vandtæt - tåler vandstråler fra alle retninger.

Beskyttet mod støv. Ingen indtrængning er mulig.
Vandtæt - tåler kraftige vandstråler fra alle retninger.

IP
69K

Ta
40°

IK
10

Godkendt til staldmiljø

Plug'N Play

Beskyttet mod støv. Ingen indtrængning er mulig.
Vandtæt - tåler kraftige vandstråler fra alle retninger samt
nedsænkning i vand op til 1 meters dybde.

Dæmpbar

Beskyttet mod støv. Ingen indtrængning er mulig.
Vandtæt - tåler kraftige vandstråler fra alle retninger samt
nedsænkning i vand op til 2 meters dybde.

0-10 V dæmpbar

Total beskyttelse mod støv. Ingen indtrængning er mulig.
Vandtæt - Tåler højtryk fra alle retninger

Triac dæmpbar

Absolut højeste klassificering/tæthedsgrad.
Total beskyttelse mod støv. Ingen indtrængning er mulig.
Vandtæt - Tåler højtryk, høje temperaturer og kraftig
vandstrøm.

WiFi dæmpbar

Jordforbindelse

WiFi - betjening via WiFi

Non-radiation. EMC beskyttet.
Indbygget magnetstribe.

Bluetooth - betjening via Bluetooth

Tåler driftstemperaturer ned til -10 grader.

Vandtæt

Tåler driftstemperaturer op til 40 grader.

Flimrer ikke - heller ikke ved dæmpning

Lysspredning i grader

Udskiftelig LED og driver

CE godkendt produkt. Opfylder nationelle krav ifølge
EU-lovgivningen.

Solnedgangs-funktion

Dobbeltisoleret klasse 2

Solopgangs-funktion

IK er international numerisk klassificering af kabinettets
holdbarhed.
Klassificering fra IK00 - IK11.

Fuldspektrum lys/dioder

ATEX cerificeret produkt.
Godkendt til eksplosive atmosfærer.
Se side 67 for nærmere beskrivelse af EX-zoner.

Scan QR-koderne for at se mere om vores
innovative produkter
Hvordan man installerer BRUNST-LYSTM
Hurtig installation - bedre produktivitet

MODULAR-LIGHT og Plug 'N PlayTM I samarbejde med Agrifarm

Holdbarheden af RNS LED armatur

Slagfast LED armatur

Nem opsætning af armaturer med Plug 'N PlayTM

LED løsninger fra RN Solutions ved Havskov Svineproduktion

Once Inc. - Revolutionerende LED systemer for bedre dyrevelfærd
og øget produktivitet

Newronix - Intelligente, brugervenlige lysstyringer til stald og industri
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