
LED Işıklandırma
Kümesleriniz için verimli ve dayanıklı LED çözümleri
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LED lambaların geleneksel ampullere 
kıyasla birçok avantajı nedeniyle, 
LED‘ler (ışık yayan diyotlar) günümüzde 
birçok uygulama için en yeni tekno
lojidir. Küresel kanatlı üretiminde LED 
lambalar da daha popüler hale geliyor.
Big Dutchman bu eğilimi erkenden 
fark etti ve hayvancılığın özel gerek
sinimleri için LED‘ler geliştirdi. 
Kümeslerin aydınlatılması sadece 
kümes koşullarına dayanmakla kalmaz 
aynı zamanda hayvanların ihtiyaçlarını 
da karşılar. 2011‘de standart ampulleri 
LED ampullerle değiştirmeye başladık. 
Bu değişim esas olarak enerji tasar
rufu potansiyelleri ile tetiklendi. Big 

Dutchman‘ın bu amaç için özel olarak 
geliştirdiği kontrol ünitesi LED ERS 
dimmer ile birlikte, üreticilere 
geleneksel ampullere mükemmel bir 
alternatif sunmayı başardık ve 
yapmaya devam edeceğiz.

 

Kontrol ünitemiz %92 verimliliğe 
sahiptir ve güç dalgalanmaları, titreme 
veya harmonik dalgalar gibi elektro
manyetik dalgalanmalara neden 
olmaz.

İdeal Işıklandırma konsepti için LED lambalar
Big Dutchman tarafından tasarlanan 
LED lambalar yüksek kalitede ve 
kümesteki ihtiyaçlarınızı ve koşullarınızı 
karşılamak üzere tasarlanmıştır. 
Kümes aydınlatması ve sistem 
aydınlatması olarak 

farklılaştırabiliyoruz. Ürün yelpazemiz 
aşağıdaki seçenekleri içerir:
✔  FlexLED
✔  FlexLED HO (High Output)
✔   FlexLED eco
✔  ZeusLED

✔  LED bulb
Uzmanlarımızla beraber farklı 
ihtiyaçlarınıza çözüm bulalım.

BD-LED
Çok yüksek enerji tasarrufu, yüksek kalite, 11 milyon adet kulanım

Enerji maliyetlerinin karşılaştırılması Servis ömrünün karşılaştırılması

2014 yılında çok başarılı FlexLED tüp 
lambasını piyasaya sunduk. Sadece bir 
yıl sonra ZeusLED tavan lambasını 
ürün serimize ekledik, bu da başarılı 
oldu. Her iki Big Dutchman yeniliği de 
kümeslerdeki ihitiyaçları mükemmel 
karşılıyor. Beyanımızda söz verdiğimz 
gibi, sadece en iyi kaliteyi sunuyoruz.
✔  Osram marka led ve diğer 

bileşenlerinin kullanılması;

✔  tam izlenebilirliği sağlamak için her 
lamba veya bileşen üzerinde bir 
seri numarası (QR kodu);

✔  sertifikalı amonyak direnci ve 
koruma derecesi;

✔  tolerans ölçümü dahil her bir 
lambanın fonksiyonel testi.

Floresan tüp Floresan tüp

ZeusLED ZeusLED



Çevresel test odası

Gonyometre – FlexLED lambamızı test ediyor 

Zeus LED tavan lambası, 25°C sıcaklıklarda test edilmiştir Kızılötesi kamera kullanımı

Big Dutchman, aydınlatma parametre
leriyle ilgili özel hesaplamalar yapa
bilmek için özel bir ölçüm cihazına, 
gonyometreye (Açı ölçüm cihazı) 
yatırım yaptı. Bu gonyometreyi 
kullanarak farklı LED lambalarımızın 
ışın açılarını, optik spektrumunu, renk 
sıcaklığını ve diğer birçok özelliğini 
belirleyebiliriz. İlgili değerler bir veri 
sayfasına kaydedilir. Ayrıca her kümes 
için LED lambaların ideal tipini, sayısını 
ve konumunu ayrı ayrı belirlemek için 
bir DIALux raporu hazırlarız. Bu cihaz 
ayrıca 3B çizimleri de kullanılabilir hale 
getirir. Müşteri sübvansiyonlara 
başvurmayı planlıyorsa, böyle bir test 
raporu olası enerji tasarruflarını 
kanıtlamanın kesin bir yoludur.

Dahili test merkezimiz özel bir çevre
sel test odası ile donatılmıştır. Bu 
odada, LED lambalarımızı 40°C ila 
+180°C arasındaki aşırı sıcaklıklara 
maruz bırakabiliyoruz. Nem de %0 ila 

%100 arasında ayarlanabilir. Bu testler 
bize ve size LED lambalarımızın çölde 
olduğu gibi Sibirya‘da da çalıştığını 
bilmenin güvenilirliğini veriyor. LED 
lambaları daha uzun süre çok yüksek 

sıcaklıklara maruz bırakarak yaşlanma 
sürecini simüle edebiliriz. Bu, lamba
ların gerçek hizmet ömrü hakkında 
güvenilir açıklamalar yapmamızı sağlar. 

Big Dutchman test merkezi
Herşey müşterilerimiz için

Sizinle birlikte ve doğrudan sahada, 
kümesiniz için ideal aydınlatma 
konseptini tanımlayacağız. İhtiyacımız 
olan tek bilgi kümesinizin boyutları ve 
gerekli lüks değeridir. Yazılım derhal 
hangi konuma kaç lamba takılması 
gerektiğini hesaplar. Farklı LED 
lambaları da karşılaştırabiliriz. Bu 
karşılaştırma ücretsizdir ve sadece 
gerçekten gerekli olan LED lamba 
sayısının monte edileceğini garanti 
eder.



FlexLED
Esnek tüp lamba

FlexLED, çok esnek bir şekilde kullanı
labilen yenilikçi bir LED tüp lambasıdır. 
İster açık kafes sistemleri ister zengin
leştirilmiş koloni sistemleri olsun, 
FlexLED için neredeyse hiçbir sınır 
yoktur. Lamba fişsiz olarak bağlanır ve 
sadece bir sürekli ana kablo gerektirir.

LED tüp böylece az yer olsa bile 
kolayca monte edilebilir. Ek LED 
tüplerinin daha sonraki bir noktaya 
uyarlanması da çok basittir. FlexLED 
aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:
✔  Çok düşük enerji tüketimi;
✔  Yüksek basınçlı temizlemeye 

dayanıklı;
✔  0’ dan 100’e dim edilebilir;
✔  muhafazanın özel profili sayesinde 

ışığın eşit dağılımı;
✔  düşük ışık yoğunluklarında bile sıfır 

titreme; 
✔  Birçok farklı uzunlukta mevcuttur.

Ana kablo, fiş bağlantısı olmadan tüm 
kümes boyunca (hayvan alanının 
dışında) geçer ve böylece tüm gücün 

ana hatta kalmasını sağlar. Tak ve 
çalıştır prensibi sayesinde, her LED 
tüpü herhangi bir yere ayrı ayrı monte 

edilebilir. Ayrıca, tüm bağlantılar 
tamamen su geçirmezdir.

Eşit ışık dağılımı için özel gövde profili

Yarka yetiştirmede Flex LED kullanımı 

Bir yumurtacı kafesinin altındaki eşelenme alanını aydınlatmak için Flex LED kullanımı

Önemli avantajlar
✔  48 V DC güvenlik ekstra düşük voltaj;
✔  Alman Tarım Derneği tarafından 

onaylanmıştır (DLG, test raporu 6816);
✔  hızlı, kolay ve esnek montaj için 

tak ve çalıştır kurulumu;
✔  Osram marka LED lerin kullanımı;
✔  sürekli ana kablo, geçmeli bağlantı lar

dan kaynaklanan temas direncini önler;
✔  iyi fiyat / performans oranı.

BIG DUTCHMAN 
FLEXLED 
    Amonyak direnci 
    Temizlik mesafesi 

DLG test report 6816



FlexLED eco
Çok cazip fiyat / performans oranına sahip kompakt LED lamba 

FlexLED HO
Tavan ve koridorların verimli ve ekonomik aydınlatması 

FlexLED eco, çıkışı 25 watt‘lık bir 
ampulünkine benzeyen küçük bir LED 
lambadır. Standart sürüme ek olarak 
şeffaf bir seçenek de sunabiliriz.

FlexLED eco standardı, örneğin bir 
yem kanalını aydınlatmak için 
mükemmel olan yönlendirilmiş bir ışık 
demeti üretir. FlexLED eco Şeffaf dan 
gelen ışık her yöne yayılmıştır ve bu 
lambayı kafeslerin altındaki alan için 
ideal aydınlatma çözümü haline getirir. 
FlexLED eco‘nun montajı çok kolaydır: 
süreç FlexLED ve FlexLED HO ile 
aynıdır.

FlexLED HO broyler kümeslerde kullanımı 

Yarka yetiştirme sistemlerinde FlexLED eco kullanımı

FlexLED HO (yüksek çıkış) bir başka 
yenilikçi ve çok esnek LED tüp lamba
sıdır. FlexLED HO, artan ışık çıkışı ile 
birlikte FlexLED‘in dört katı LED ile 
donatılmıştır. FlexLED HO ayrıca fişsiz 
olarak kablolanmıştır. Ana kabloda, 
gereken yerlere FlexLED HO lambaları 
bağlanabilir. Ayrıca, lambayı daha 
sonraki bir noktaya uyarlamak da 
mümkündür. FlexLED HO aşağıdaki 
özelliklere sahiptir:
✔  FlexLED‘e kıyasla gereken lamba 

sayısının yarısı;

✔  düşük güç tüketimi;
✔  uzun hizmet ömrü;
✔  0’ dan 100’e Dim edilebilir;
✔  muhafazanın özel profili sayesinde 

ışığın eşit dağılımı;
✔  düşük ışık yoğunluklarında bile sıfır 

titreme;
✔  Farklı uzunluklarda mevcuttur;
✔  Kurulum maliyetleri çok düşüktür.

Önemli avantajlar
✔  48 V DC güvenlik ekstra düşük 

voltaj;
✔  özellikle alçak tavanlı optimize 

ışık dağılımı;
✔  hızlı, kolay ve esnek montaj için 

tak ve çalıştır kurulumu;
✔  marka LED‘lerin kullanımı (Osram);
✔  sürekli ana kablo;
✔  kullanım alanına bağlı olarak 

FlexLED‘e kıyasla %40‘a varan 
tasarruf sağlar.

Önemli avantajlar
✔  48 V DC güvenlik ekstra düşük 

voltaj;
✔  mevcut sisteme kolayca 

uyarlanabilir;

✔  çok az yer gerekir;
✔  tak ve çalıştır kurulumu;
✔  sürekli ana kablo;
✔  iyi fiyat / performans oranı.

 FlexLED eco Şeffaf              FlexLED eco standart

     FlexLED HO                            FlexLED

BIG DUTCHMAN 
FLEXLED 
    Amonyak direnci 
    Temizlik mesafesi 

DLG test report 6816



ZeusLED
Profesyonel LED tavan lambası 

Özelleştirilmiş aydınlatma konsepti, 
çiftliğinizin başarısına önemli ölçüde 
katkıda bulunur. Yenilikçi tavan lambası 
ZeusLED, bir kümesin tüm alanlarını 
eşit şekilde aydınlatır. Big Dutchman, 

ZeusLED‘i 1 veya 2 kanallı lamba 
olarak sunar: en yüksek kalitede özel 
bir marka ürünü. ZeusLED, LED 
teknolojisi ve geniş bir optik spektrum 
sayesinde birçok amaç için kullanıla 

bilir. Geleneksel nem geçirmez 
lambalara kıyasla yüzde 50‘ye varan 
enerji tasarrufu rakipsiz bir avantajdır.

Sıcak beyaz Işık

Kırmızı Işık

Soğuk Beyaz Işık 

Nem geçirmez ZeusLED lamba, isteğe 
bağlı olarak farklı LED kartlarla birlikte 
sunulmaktadır. Bu kartlar, kurulum 
tamamlandıktan sonra bile servis tek
nisyeni olmadan sahada değiştirilebilir. 
Aşağıdaki parlak renk kombinasyonları 
uygulanabilir: sıcak beyaz ve soğuk 
beyaz / kırmızı / mavi / UV.

ZeusLED broyler kümesinde kullanimi

Serbest Gezen sistemlerinde Zeus LED kullanımı

Önemli avantajlar
✔  Önemli ölçüde enerji tasarrufu;

✔  DLG sertifikası (test raporu 6815);

✔  düşük ışık yoğunluklarında bile sıfır 
titreme;

✔  sıcak beyazdan soğuk beyaza, son
suz değişken geniş optik spektrum;

✔  2 kanallı nem geçirmez lamba, gün

doğumu ve günbatımı simüle etmek;

✔  güç kaynağı ünitesi, LED sürücü 
ve LED lambalardan oluşan 
modüler tasarım;

✔  50°C ortam sıcaklığına kadar 
optimum soğutma için dış ısı 
emicili sağlam alüminyum gövde;

✔  İdeal ve verimli aydınlatma için 
farklı optiklerin (uygulamaya bağlı 
olarak) kullanılması;

✔  Uzun hizmet ömrü düşük bakım 
gereksinimleri; 

✔  duvarlara, tavanlara ve sandviç 
panellere monte edilebilir veya 
borulara monte edilebilir.

Sandviç panel kurulumuOptik spektrum
Wavelength (nm)

Göreceli Yoğunluk (%)

Farklı kurulum opsiyonları

Zeus 3680 K, kombine
Zeus 5000 K, soğuk beyaz
Zeus 2700 K, sıcak beyaz

BIG DUTCHMAN 
ZEUSLED 
    Amonyak direnci 
    Temizlik mesafesi 

DLG test report 6815



LED lamba ve LED ERS dimmer
Geleneksel ampullere enerji tasarruflu alternatif

Light control 103
Kişiselleştirme için ideal profesyonel ve modüler sistem 

✔  %90 a kadar enerji tasrrufu sağlar;

✔  kapalı muhafazada ısı problemi 
yoktur;

✔  eşit ışık dağılımı; 

✔  maliyetler hızlı bir şekilde amortis
mana tabi tutulur: eski lambaların 
LED ampullerle değiştirilmesi 
genellikle iki yıldan daha kısa 
sürede sonuçlanır (elektrik fiyatına 
bağlı olarak);

✔  yüksek kaliteli ve sağlam alümi
ny um gövde.

✔  ~ 92% verimlilik; 

✔  bypass anahtarı;

✔  manual erişim; 

✔  minimum yük yok; 

✔  IP 54 koruma sınıfı;

✔  yumuşak karartma;

✔  0 – 10V kontrol girişi;

✔  kontrol ışığı için harici giriş.

Voltaj 208 – 277 V AC
Frekans 50 – 60 Hz
Akım  4 A or 10 A
= lamba adedi 90 or 230
Kontrol 0 – 10 V

T E K N I K  B İ L G İ

Big Dutchman ışık kontrolü 103, her 
tür lambanın otomatik ışık regülasyonu 
için kullanılır. 3,5inç dokunmatik 
ekranla donatılmıştır ve on iki ışık 
sahnesini kontrol edebilir. Bu sahneler 
(örneğin gün doğumu ve gün batımı) 
dokuz ışık grubu (dokuz kümes) için 
ayrı ayrı yapılandırılabilir. Ayrıca, dört 
dış ve on altı iç sensör bağlanabilir. 
Muhafaza IP 54 koruma derecesine 
sahiptir ve bu nedenle suya karşı 
korunur. Işık kontrolü, BD olmayan 
aydınlatma sistemleri için bile bağımsız 
versiyon olarak kolayca uyarlanabilir.

Özelleştirilmiş aydınlatma programları 
entegre bir USB arayüzü ile kaydedi
lebilir ve ayrıca diğer ışık kontrollerine 
(kopyala ve yapıştır) kolayca aktarılabilir.
Bağımsız versiyona ek olarak, teklif 
edilen kontrol kabinine kurulum için bir 
ünitemiz de var.

Geleneksel ampullerin LED ampulü müzle 
değiştirilmesi, LED ERS dimmer ile 
kombine edilmesi kümeslerinizi enerji 

açısından en verimli şekilde aydınlata
bileceğiniz anlamına gelir. Özel ERS 
dimmer, LED ampulün en yüksek verim

liliğini ve uzun hizmet ömrünü elde 
etmek için temel varlıktır. Elektromany
etik dalgalanmalar geçmişte kaldı.

Led ampulün özellikleri

ERS dimmer özellikleri

Değiştirilmesi inanılmaz kolay

Gün doğumu ve gün batımı simülasyonu
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ABD: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brezilya: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusya: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asya ve Pasifik Bölgesi: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Cin: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Almanya
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

LED lambalarımızın teknik verilerine genel bakış

Önemli fonksiyonlar
✔  Işık programları, önceden ayrı ayrı 

ayarlanan ışık eğrileri temel 
alınarak özelleştirilebilir;

✔  parlaklık ve renk sıcaklığı kullanarak 
gündoğumu ve günbatımı 
simülasyonu;

✔  Kontrol turları sırasında ışık 
seviyesi: bir düğmeye dokunarak 
açılabilen özel bir ışık. Belirli bir 
süre sonra ışık otomatik olarak 
normal aydınlatma programına 
döner;

✔  güç tüketiminin kaydedilmesi: 
geleneksel bir akım sayacı bir dijital 
giriş vasıtasıyla ışık kontrolüne 
bağlanabilir;

✔  ayrıca, dokuz zaman anahtarına 
kadar bağlantı mümkündür.

Işık kontrolünün ana menüsü Aydınlatma programı örneği Günlük enerji tüketiminin kaydedilmesi

*   PMMA = polimetil metakrilat
** PC = polikarbonat

FlexLED FlexLED HO FlexLED eco ZeusLED LED bulb
Kullanım alanı hayvan bölgesi hayvan bölgesi ve 

tavan ve duvar 
aydınlatması

hayvan bölgesi tavan ve duvar 
aydınlatması

koridor ve tavan 
aydınlatması

Besleme Voltajı V, Hz 48 VDC 48 VDC 48 VDC 100–240 VAC 50/60 Hz 230 VAC 50 Hz
Enerji W 5,5 – 6 4,1 – 16,4 2 32,5 6,5
Standart Geriverim lm 300 – 450 450 – 1800 130 – 190 4100 500
Verim lm/W 75 110 95 127 78
Frekans Hz 2000 2000 2000 16000 ∞

Renk Sıcaklığı K 3000 3000 3000 2700 – 5000 2700
Işık Açısı ° 110 110 110 – 150 105 – 140 200

Dimleme % ✓ 0 – 100 ✓ 0 – 100 ✓ 0 – 100 ✓ 0 – 100 ✓ 0 – 100
Sıfır Titreme ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LED Sayısı adet 8 – 14 12 – 48 14 112 20
Koruma Sınıfı IP 69 K 69 K 69 K 67 65
Servis Ömrü saat 50 000 50 000 50 000 > 50 000 25 000
Sıcaklık Aralığı °C 10 to +50 10 to +50 10 to +40 20 to +50 10 to +30
Sertifikasyon CE, UL CE, UL CE CE, UL CE
Yükseklik/Genişlik/Uzunluk mm 11 x 22 x 11302230 11 x 22 x 4501800 16 x 16 x 60 438,5 x 121,5 x 82,5 108 x 60 x 60
Ağırlık kg 0,25 – 0,35 0,25 – 0,35 0,015 2,5 0,13
Malzeme PMMA* PMMA* PMMA* Aluminyum, PMMA* PC**

Türkiye:
BD Agriculture Tarım Mak.
Kafes Dıș. Ticaret Ltd. Şti.
286 Sokak No. 35 Gültekinler
Sitesi Kat 2, Mansuroglu Mahallesi
35535 Bayrakli, Izmir
Tel: +90 232 461 75 60
Fax: +90 232 461 75 68
e-mail: bilgi@bigdutchman.com


