
Fuldautomatisk styring
Solopgang og solnedgang simulering
Nem at rengøre og vandtæt
Lang holdbarhed
Flicker-free lys

Hvilke fordele får du?

NATURE DYNAMICS DOME
I samarbejde med RN solution tilbyder Rokkedahl Energi nu en fuldautomatisk løsning til
din stald. Nature Dynamics Dome tåler desinfektion, højtryksrensning samt støv og
ammoniak. 

Med LED Lys fra RN solutions og Rokkedahl Energi sikrer du dine kyllinger et naturligt lys
og et bedre indeklima!

Bedre dyrevelfærd
Øget effektivitet 
Bedre indeklima

Hvorfor vælge et naturligt lys fra nature dynamics dome? 

For oplysninger kontakt Rokkedahl Energi ApS. Nymøllevej 126B, 9240 Nibe.
Jesper Toft: Tlf. 21770910 / mail: jesper@rokkedahl.dk



Varenr. Watt Kelvin Lumen Spredning Dimension Ø | højde Netto vægt max antal pr. getway

RNS1000000828 12 W
Fra 2700K til 6500K
Fuld spektrum (alle

farver)
1200 lm 185º 149 mm | 94 mm

0,390 kg
(inkl fatning)

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)

Spænding 220 - 240 V

Nominel levetid >50.000 timer/L80

Driver Indbygget

Lumen/Watt 100 lm/W

LED og DRIVER udskiftelig ja

Gennemfortrådet ja

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

LED staldlampe til slagtekyllinger og
levekyllinger (0-16 uger)
Fuldautomatisk styring via individuelle
lysrecepter
JungLite Green øger produktiviteten  
 - naturens eget vækstlys 
Solopgang & solnedgang (simulering)
Dim-to-Blue - lys til nat og indfangning 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 - inklusiv dæmpning
Systemet kan løbende udvides/opdateres
online


