Ny belysning KJC Lantbruk AB Haby
Haby Persgården - Uppfödare Carl-Johan Thanell
Installatör – Ulf Roos, Roos El / bygg
Grossist – Rexel AB
Leverantör – MELA LED AB
Produkt – Allroundarmatur LED IP65 28W E- 7213586

Slaktsvinsuppfödning med ca 1100 grisar totalt varav ca hälften är i den nya delen.
Nya delen togs i bruk i mars 2017 och är i mått 57x11x3m och är uppdelat i 2 lokaler varav
den ena är på 440kvm och den andra 100kvm.
I den stora delen sitter det 2 rader med 19 armaturer och i den lilla delen sitter det 2 rader
med 4 arm. / rad. Vi beräknade med ca 300 lux i medel.
Carl-Johan önskade bra belysning när de är inne och arbetar.
Just detta projekt har bara ljuset tänt i ca 3 timmar / dygn då det finns gott om fönster så
dagsljus når in.
”Jag är väldigt nöjd med ljuset och skall inom snar framtid även byta armaturerna i den
gamla delen då det är enorm skillnad på ljuset” – Carl-Johan

En stor fördel som Carl-Johan nämner är att denna armatur inte påverkar ventilationsluften i
stallet som är väldigt viktigt då denna armatur är väldigt tunn och rund så den inte påverkar
detta.
Ofta så sitter ventilationsaggregaten i taket och ska driva luften så att grisen inte får drag på
sig i ligg delen utan att draget hamnar över avföringsrännan. Hamnar luften tvärtom så kan
detta orsaka att uträttar grisen sin behov i ligg delen och vilar i avföringsrännan.
Carl-Johan ser även fördelen med att han får 100% ljus direkt vilket är en stor skillnad mot
tidigare när man skall in lite snabbt och det först är när man går ut som ljuset är på max.
Ytterligare en fördel han ser med armaturen är renhållningen, den är rund så det fastnar inte
lika mycket smuts och skulle han behöva så kan han spola av med högtryck alt. Torka av med
en fuktig trasa. I och med snabbkopplingssystemet i båda ändar så kan Carl-Johan även byta
armatur själv om den mot förmodan skulle gå sönder.
Ulf Roos, Roos El / bygg.
”Jag är mycket nöjd med hur hela detta projektet har gått.
Det gick väldigt snabbt och lätt att installera armaturerna, smidigt att byta dem om något
skulle hända då de är försedda med snabbkopplingsystem i ändarna.”
Ulf hade ute flera förfrågningar på detta projekt med ett flertal olika armaturtyper som skall
klara av denna extremt tuffa miljö som är i grisstall.
”Just denna armatur var extremt lättinstallerad och dessutom ligger den riktigt bra till i pris”

