
Moderne stalverlichting 
Ammoniakbestendig, diervriendelijk en efficiënt

Armaturen voor de veeteelt

LANDBOUW



Armaturen voor de veeteelt
Goede stalverlichting – meer omzet

Net zoals bij mensen reguleert licht ook bij dieren het bioritme. Een goede, diervriendelijke stalverlichting  

bevordert het welzijn en de gezondheid van de dieren en heeft zo ook een positief effect op hun prestaties. 

Pluimveehouderij

Pluimvee heeft verlichting nodig die zo min mogelijk flik-
kert. Traploos dimbare verlichting met een lage flikkerindex 
is voor diervriendelijke pluimveehouderij onmisbaar. Het 
werkt rustgevend, vermindert kannibalisme, verlaagt het 
sterftecijfer en verhoogt zo de opbrengst. 

Betere arbeidsomstandigheden in de stal

Goede verlichting verbetert ook de arbeidsomstandigheden 
in de stal. De ogen hoeven zich minder in te spannen, con-
troles van de dieren verlopen gemakkelijker en het gevaar 
van bedrijfsongevallen wordt teruggebracht. Bovendien 
levert het gebruik van moderne, efficiënte ledarmaturen 
met een lange levensduur een aanzienlijke besparing op, 
op de kosten van energie en onderhoud – waarmee zowel 
het milieu als de portemonnee wordt gespaard.   

Varkenshouderij

In een varkenshouderij zorgt optimale verlichting voor 
betere visuele waarneming van de dieren en geeft zo 
een beduidend lager niveau van stress en agressie. De 
dieren zijn meer in balans, het vlees is beter en de op-
brengst is hoger. 

Melkveehouderij

Voor de melkveehouderij betekent dat een hogere 
melkopbrengst. Want een goede, gelijkmatige verlich-
ting zonder licht/donker zones, zoals bijvoorbeeld bij de 
overgang van stal naar drijfpad naar melkstal, verbetert 
de melkopbrengst, vooral in de donkere jaargetijden.



PRIMO XR LW
Hermetisch gesloten – de perfecte oplossing

ONOVERTROFFEN VOORDELEN

Extreem beschermd

•   absoluut gasdicht

• permanent ammoniakresistent

•  IPX9K getest (hogedruk-/stoomreiniging)

• drukwaterdicht (IP68, 3 m/30 min)

Uitermate comfortabel

•   homogene verlichting en aangename lichtbeleving

•   weinig verblindend dankzij de gesatineerde buis

• flikkervrij licht om stress te vermijden en dierenwelzijn te bevorderen

Extreme ammoniakbelasting, permanente hoge luchtvochtigheid, intensieve reiniging 

met hogedrukreinigers of stoomreinigers – het laat de PRIMO koud.

Ammoniak en vocht maken geen enkele kans, om de armaturen binnen te dringen, 

want zij zijn hermetisch afgesloten! Niet ingegoten, niet verlijmd – de PRIMO is gelast! 

De PMMA buis en kappen zijn stevig met elkaar verbonden en de geïntegreerde 

„FastConnect” connector is perfect afgesloten. Led en leddriver zijn daarmee  

permanent en absoluut gedegen beschermd tegen schadelijke invloeden. 

Bescherming op het hoogste niveau – innovatief, uniek en onmiskenbaar!

(Afgeronde waarden, technische ontwikkelingen voorbehouden.)

Gedegen geïnstalleerd

•   snelle aansluiting op de voeding door de

geïntegreerde „FastConnect” connector

•   eenvoudige, flexibele montage door verschuifbare bevestigingsklemmen

Type Artikelnummer Systeem
vermogen (W)

Armaturen
lichtstroom(lm) 

Lichtren
dement (lm/W) 

Lengte 
(mm)

107 15L34 XR LW 10703 0014 28 3.660 131 1529

107 12L42 XR LW 10703 0015 30 3.900 130 1248

107 15L60 XR LW 10703 0016 43 5.700 133 1529

LED
EEK

A++IP68 IPX9K

Ook leverbaar als DIMD uitvoering met dimfunctie via DALI speciaal voor toepassing in de pluimveehouderij overeenkomstig de Tierschutz-
Nutztierhaltungs-Verordnung (TierSchNutztV) – de Duitse equivalent van de NVWA.  

Hogedruk  
reiniging 

Connector 
FastConnect

permanent  
ammoniakresistent

absoluut gasdicht

IPX9K

DLG

Technische details en 
verdere informatie 

https://www.schuch.de/en/products/waterproof/1046006


LUXANO 2 LW
De voordelige oplossing

ONOVERTROFFEN VOORDELEN

Bijzonder resistent

• robuuste ledmodule met beschermende coating

• corrosieveilig ingekapselde leddriver

• zeer ammoniakresistent

• geschikt voor hogedrukreiniging volgens DLG-testrapport

Bijzonder comfortabel

• homogene verlichting en aangename lichtwaarneming

• licht met weinig verblinding door gesatineerde kap

•  flikkervrije verlichting voor stressvermindering en bevordering

van het dierenwelzijn

Het gezamenlijke kenmerk van alle armaturen uit het SCHUCH programma is hun uitstekende kwaliteit.  

Ook de LUXANO 2 LW – als voordelige oplossingen voor stalverlichting – houdt zich aan deze kwaliteitsbelofte. 

Bijzonder hoogwaardige, resistente ledmodules met extra beschermende coating bieden grote veiligheid bij  

de toepassing in met ammoniak belaste omgevingen. Dit wordt ook bevestigd door het DLG keurmerk en de 

classificatie van de LUXANO 2 LW als „bestand tegen ammoniak”. 

Op uitdrukkelijke wens van SCHUCH is voor de eerste keer bij deze test, de lichtstroom voor en na de ammoniak-

belasting gemeten, aanvullend op de standaard DLG tests. Bij een gesimuleerde gebruiksduur van zo’n 10 jaar 

bereikte de LUXANO 2 LW, met een lichtstroombehoud van bijna 90 %, een uitstekende waarde! 

(Afgeronde waarden, technische ontwikkelingen voorbehouden.)

Bijzonder efficiënt en montagevriendelijk 

• hoog lichtrendement tot 174 lm/W

• „FastFix“ snelmontagesysteem met variabele bevestigingsafstanden

• variabele kabelinvoer aan de kopse kant, lange zijde of bovenkant

Ook leverbaar als DIMD uitvoering met dimfunctie via DALI speciaal voor toepassing in de pluimveehouderij overeenkomstig de Tierschutz-
Nutztierhaltungs-Verordnung (TierSchNutztV) – de Duitse equivalent van de NVWA.  

LED
EEK

A++IP65

Type Artikelnummer Systeem
vermogen (W))

Armaturen
lichtstroom (lm) 

Lichtren
dement (lm/W) 

Lengte 
(mm)

167 12L42G2 LW 16702 0013 23 4.000 174 1185

167 15L60G2 LW 16702 0014 37 6.140 166 1477

tot 174 lm/W

FastFix 
montage

e

zeer 
ammoniakresistent

optimaal 
geprijsd 

Technische details en 
verdere informatie 

https://www.schuch.de/en/products/waterproof/393891


DUEVO
De optimale oplossing voor hoge ruimtes

ONOVERTROFFEN VOORDELEN

•  verhoogde resistentie tegen ammoniakdampen

•  flikkervrije verlichting voor het vermijden van stress

en het bevorderen van het dierenwelzijn

•  zeer efficiënt met een lichtrendement tot 150 lm/W

•  bijzonder lange levensduur L70 > 100.000 uur

bij maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur + 50 °C

•  optimaal warmtemanagement dankzij grotere

koelvlakken en uitstekende warmteafvoer

(Afgeronde waarden, technische ontwikkelingen voorbehouden.)

Ook leverbaar als DIMD uitvoering met dimfunctie via DALI.

Type Artikelnummer Systeem
vermogen (W)

Armaturen
lichtstroom (lm) 

Lichtren
dement (lm/W) 

Lichtuitval

3301 L210 33010 0001 135 20.200 150 zonder optiek 
breedstralend 

3301 L210B 33010 0002 135 20.200 150 met optiek 
breedstralend 

Voor de verlichting van hoge stallen, waar de armaturen hoog geplaatst worden – vanaf ca. 6 m – is het gebruik 

van led halarmaturen economisch gezien de beste oplossing. 

Met zijn robuuste bouw en zijn hoge bestendigheid tegen ammoniakdampen is de DUEVO voor deze toepassing 

de juiste keuze. Uitgerust met hoogwaardige componenten van bekende merken is hij krachtig en zeer efficiënt. 

De behuizingen van de leds en leddrivers zijn thermisch gescheiden en zorgen dus voor een uitstekende warmte-

afvoer. De perfecte basis voor een lange levensduur!

tot + 50 °C  
omgevings

temperatuurr

meer dan  
100.000 uur 

verhoogd bestendig 
tegen ammoniakdampen

tot 150 lm/W

LED IP65 EEK
A++

Technische details en 
verdere informatie 

https://www.schuch.de/en/products/highbay/185028


...met passie voor goed l icht!
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