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Lumax TC-36HR LL en TC-58HR LL 
 

Verlichting is voor pluimvee een belangrijke factor. De daglengte en de lichtsterkte 
beïnvloeden voerverbruik en productie. Vooral in de nieuwe alternatieve systemen voor 

leghennen is goede verlichting een van de manieren om pikkerij en kannibalisme onder 

controle te houden. Daarnaast is een juiste lichtverdeling van belang voor het beperken 
van het aantal buitennesteieren. Bij vleeskuikens, kalkoenen en eenden is verlichting een 

van de onderdelen om de resultaten te optimaliseren.  
 

Bij gasontladingslampen bepaalt de frequentie van de lamp de mate van het aantal 
flikkeringen die een lamp per seconde heeft. Laagfrequente lampen hebben meestal 100 

flikkeringen per seconde. Pluimvee kan lichtflitsen tot 160 Hertz waarnemen, ze nemen dit 

waar als een soort discoverlichting (negatief stroboscopisch effect). Hoogfrequente 
lampen en monochromatisch licht vertonen dit negatieve effect niet. Naast de frequentie 

hebben de lichtintensiteit (hoeveelheid licht) en kleur van het aangeboden licht ook 
invloed op het gedrag van pluimvee. 

 

Kenmerken: 
- elektronisch dimbaar 

- zeer energiezuinig 
- ideaal voor kooisystemen, hoofdverlichting en volières 

- zeer water- en stofdicht (IP67) 
- ammoniakbestendig, water- en stofdichte glazen buisarmatuur 

- snelle knippervrije ontsteking 

- Long-Life buizen circa 50.000 uur (standaard gemonteerd) 
- armatuur is voorzien van een snoer van 1,70 meter 

- geschikt voor horizontale- en verticale montage 
- inclusief montagemateriaal 

- bij verticale montage zeer goede lichtverdeling  

- geen schaduwwerking 
- al meer dan 20 jaar praktijkervaring 

 
 

 

 
 

 
 

Door de verticale montage is de lichtspreiding en 
opbrengst vele malen beter dan bij conventionele 

armaturen. De standaard toegepaste Long Life buis gaat 

circa 3 tot 4 keer langer mee dan een standaard tl en 
heeft zich bij 1 keer vervangen al terugverdiend. 
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 Verlichtingsplan 

 

 

Omschrijving: Artikelcode: 
  
Lumax TC-36HR:  

Lumax TC-36HR LL regelbaar 0-10 volt, kleur 830    71300352 
Lumax TC-36HR LL regelbaar 0-10 volt, kleur 840 71300353 

Lumax TC-36HR LL regelbaar 0-10 volt, kleur 865 71300354 

  

Lumax TC-58HR:  

Lumax TC-58HR LL regelbaar 0-10 volt, kleur 830      71300350 

Lumax TC-58HR LL regelbaar 0-10 volt, kleur 840 71300351 
Lumax TC-58HR LL regelbaar 0-10 volt, kleur 865 71300249 
 


