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Πτηνοτροφείο, 2 σειρές με Πράσινες και Μπλε Λάμπες 
Υψος λάμπας 2.50 - 2.75m; καλή/κανονική αντανάκλαση 

               
 
 
 
 
 
 
 

 
Πλάτος κτηρίου 9-13meter; 
          A = 2,5-3meter 
 
Διαστάσεις:   X = 80m 
                        Y = 12m 
 
Αποστάσεις:  A = 3m 
                        B = 6m 
                        C = 1m 
                        D = 3m 
                         

 
 
 

Καλωδίωση με 2 γκρουπ 
Πάνω σε ένα 1 καλώδιο 

 

 

Συνολικές απαιτήσεις για 2 σειρές λάμπες: 
- Για 2 σειρές: 1 σειρά με 14 x 11W Πράσινες και 13 x 11W Μπλε +1 σειρά με 14x 11W Μπλε και 13x 

11watt Πράσινες 
- Απαιτούνται συνολικά 54 IP54 λάμπες: 27x Πράσινες + 27x Μπλε 
- 2x ρολά of 100mtr Καλώδιο, 4x1.5mm2 
- 1x μονάδα dimmer τριών καταστάσεων (μέχρι 60 λάμπες) ή ηλεκτρονικός dimmer (μέχρι 80 λάμπες ή 

ελεγκτής (2x 80 λάμπες) 
- 2x χρονοδιακόπτες (προαιρετικό; συμπεριλαμβάνονται ήδη στον ελεγκτή) 

Στην πράξη, η ένταση του 
φωτός σε κτήριο με μέση 
αντανάκλαση δίνει περίπου 
20-25Lux στην αρχή και 5-
10Lux στο τέλος, εφόσον 
μετρηθεί με Lux-μετρο 
ακριβείας σχεδιασμένο για το 
ανθρώπινο μάτι. 
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Πτηνοτροφείο: Σειρές με Πράσινες και Μπλε λάμπες 
Για πουλιά μέχρι 2, 5kg 

Χρήσιμες πληροφορίες  
 Τα ζώα συμπεριφέρονται και αναπτύσσονται διαφορετικά με την χρήση μονοχρωματικού φωτός 

(σε σύγκριση με το λευκό φως με την ίδια ένταση σε Lux επίπεδα). Το μονοχρωματικό φως 
μειώνει το στρες, με αποτέλεσμα την μείωση της θνησιμότητας και την πιο ομοιόμορφη 
ανάπτυξη. 

 Το Πράσινο μονοχρωματικό φως διεγείρει τα κύτταρα των μυών και συντελεί στην ανάπτυξη των 
οστών. Το Μπλε μονοχρωματικό φως συντελεί στην ανάπτυξη πρωτεϊνών (κάνει τα κύτταρα των 
μυών μεγαλύτερα) και χρησιμοποιείται για να ηρεμήσει τα πουλιά. 

 Πολλαπλές γραμμές από λάμπες: οι λάμπες τοποθετούνται σε σειρά πράσινη/μπλε/πράσινη/μπλε  
 Οι λάμπες καλωδιώνονται διαφορετικά σε ξεχωριστό γκρουπ + κάθε γκρουπ και γραμμή λαμπών 

έχει τον δικό της διακόπτη: Αυτό δίνει στον παραγωγό την δυνατότητα να ανάψει ή να σβήσει ένα 
γκρουπ από λάμπες ή ολόκληρη την γραμμή όποτε θέλει. 

 Η μονάδα dimmer χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει είτε τις πράσινες είτε τις μπλε λάμπες. Όταν οe 
dimmer ρεγουλάρει την ένταση φωτός ενός χρώματος, οι λάμπες του άλλου χρώματος είναι είτε 
σε φουλ ένταση είτε σβηστές. 

 Μία λάμπα (λάμπα + προσαρμογέας) καταναλώνει 15 Watt ανά ώρα. 
 Συμβουλεύουμε τους παραγωγούς να δουλεύουν το πρόγραμμα φωτισμού όπως αυτό συνιστάται 

από τους πάροχους του κοτόπουλου. Αυτοί σίγουρα ξέρουν τα κοτόπουλά τους καλύτερα.  
 Το παρακάτω πρόγραμμα εντάσεως φωτισμού χρησιμοποιείται συχνά από τους πελάτες μας: 

o Ημέρα 1-7: Πράσινο: μέγιστο     Μπλε: μέγιστο 
o Ημέρα 8-10: Πράσινο: μέτριο:     Μπλε: μέγιστο 
o Ημέρα 11-14: Πράσινο: ελάχιστο     Μπλε: μέγιστο 
o Ημέρα 15-16: Πράσινο: OFF + 2 ώρες ON μεγ. ανά  Ημέρα * Μπλε: μέτριο 
o Ημέρα 17+ Πράσινο: OFF + 2 ώρες ON μεγ.ανά . Ημέρα * Μπλε: ελάχιστο 
o (Προς το τέλος  Περισσότερο φως)**) 
 (Το πρόγραμμα αυτό είναι απλά προτεινόμενο. Αν τα πουλιά εξακολουθούν να είναι 
ανήσυχα τότε η ένταση του φωτός πρέπει να χαμηλώσει περισσότερο.) 

* Σημείωση: Στο τέλος του κύκλου εκτροφής οι πράσινες λάμπες πρέπει να είναι αναμμένες για 
2 περίπου ώρες στο τέλος της ημέρας. Με μόνο τις μπλε λάμπες αναμμένες είναι υπάρχει 
πιθανότητα τα κοτόπουλα να γίνουν τεμπέλικα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 
καθυστέρησης της ανάπτυξής τους!  
Το αποτέλεσμα αυτό δεν επέρχεται πάντα, αλλά εξαρτάται από τον τύπο του πουλιού, το κλίμα, 
την τροφή ή και τον συνδιασμό αυτών. 
** Σημείωση: Κάποιοι παροχείς πουλιών συνιστούν την αύξηση της έντασης του φωτός στο 
τέλος του χρόνου εκτροφής, κατά το στάδιο της σφαγής (για παράδειγμα 24-48 ώρες πριν την 
σφαγή). 

 
Λειτουργίες διακοπτών 
Διακόπτης 1: Επιλογή ανάμεσα σε πλήρη φωτισμό ή χρήση μονάδας dimmer για τις πράσινες λάμπες. 
Διακόπτης 2: Επιλογή ανάμεσα σε πλήρη φωτισμό ή χρήση μονάδας dimmer για τις μπλε λάμπες. 
Διακόπτης 3: Χρήση της μονάδας dimmer για τις πράσινες ή τις μπλε λάμπες. 
Εκτός από αυτούς τους 3 διακόπτες συνιστούμε πάντοτε την εγκατάσταση ενός γενικού διακόπτη 
ισχύος μπροστά από όλο το σύστημα φωτισμού του θαλάμου καθώς και την εγκατάσταση διακοπτών 
για κάθε ένα γκρουπ λαμπτήρων. 
 
Μονάδες Dimmer 
Ενας στερεότυπος μετασχηματιστής 3 καταστάσεων με εξόδους 100%, περίπου 85% και περίπου 70% 
για μέχρι 60 λάμπες.  
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Ο ηλεκτρονικός dimmer ρυθμίζει την ένταση του φωτός διαρκώς από 100% έως περίπου 60% για το 
πολύ 80 λάμπες. 
Ο ελεγκτής ρυθμίζει  την ένταση του φωτός διαρκώς από 100% μέχρι λίγο κάτω από 50% και μπορεί 
να συνδεθεί το μέγιστο με 2x 80 λάμπες. 
Ο ελεγκτής είναι πλήρως προγραμματιζόμενος (αυτόματη διαχείριση φωτισμού) και διαθέτει 
δυνατότητα και για ψηφιακούς χρονοδιακόπτες. 
 
Συμβουλή 
Συνιστούμε τον έλεγχο των λαμπών με ψηφιακό χρονοδιακόπτη με μνήμη. Αυτό για να είμαστε 
σίγουροι όλες οι λάμπες ανάβουν και σβήνουν την ίδια στιγμή, διατηρώντας έτσι τον βιορυθμό των 
πουλιών. Στον ελεγκτή υπάρχει συχνά ενσωματωμένος και ψηφιακός χρονοδιακόπτης, αλλά όχι και 
στον ηλεκτρονικό dimmer ή τον dimmer τριών καταστάσεων. 
 
Επιλογή 
Η Gasolec μπορεί να παραδώσει πίνακα ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους διακόπτες, 
ασφάλεια και τους ψηφιακούς χρονοδιακόπτες. Η εγκατάστασή του είναι πανεύκολη και γρήγορη, αφού 
μόνο οι εισερχόμενες και εξερχόμενες καλωδιώσεις πρέπει να συνδεθούν. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
 Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στις λάμπες και τους προσαρμογείς απαιτείται, όταν ο 

χειριστής ανάβει τις λάμπες χειροκίνητα, να τις ανάβει σε ΠΛΗΡΗ ισχύ. Λάμπες οι οποίες 
ανάβουν σε χαμηλότερη ισχύ μπορεί να αρχίσουν να τρεμοπαίζουν και οι λάμπες που 
τρεμοπαίζουν έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής και μπορεί να προκαλέσουν ζημία στους 
προσαρμογείς. Η μονάδα dimmer είναι σχεδιασμένη να ξεκινά πάντα σε πλήρη ισχύ μετά από 
διακοπή ρεύματος αλλά όταν ο χειριστής ρυθμίζει τις λάμπες ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ θα πρέπει να το 
κάνει έχοντας θέσει την μονάδα dimmer σε μέγιστη ισχύ. 

 Τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε ότι οι στερεότυπες λάμπες φθορίου από διαφορετικούς 
κατασκευαστές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το σύστημα φωτισμού Gasolec Orion 
βασίζεται στην χρήση Orionlux και Superlux. Η χρήση λαμπών ή οποιουδήποτε άλλου 
ανταλλακτικού από άλλο κατασκευαστή πλην  Gasolec μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα 
και να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε εγγύηση σε ολόκληρο το σύστημα. 

 Η Gasolec παρέχει τις μονάδες dimmer εξοπλισμένες και με μία τυφλή παροχή ρεύματος. 
Επιτρέπεται βέβαια η εγκατάσταση τυφλής παροχής για όσες λάμπες δεν θέλετε να παίρνουν 
ηλεκτρικό ρεύμα από τον dimmer. Στην περίπτωση αυτή υπολογίστε 1.5 microFahrad ανά 
λάμπα μείον 10 microFahrad ανά γραμμή φωτισμού ή γκρουπ από λάμπες. 

 
 


