
Z prostym i łatwym w użyciu interfejscie, nasz kontroler kreuje 
‘naturalne’ wzory oświetleniowe konfigurowalne według gatunków, 
cykli i wymogów związanych z dobrostanem zwierząt.  

Symulacja światła od świtu  
do zmierzchu na twojej fermie

Kontroler DTD 1.8 
jest odpowiedni do 
chowu drobiu i trzody 
chlewnej.

Gwarancja ważna 
od daty produkcji.

Właściwości kontrolera:
• Możliwość włączenia światła tylko przez

określony czas za pomocą jednego
przyscisku.

• Ręczne i automatyczne kontrolowanie
oświetleniem niezależne od siebie.

• Przełącznik dla pracy jednokanałowej
lub dwukanałowej.

• Możliwość podłączenia 4 rzędów
oświetlenia do jednego kanału
kontrolera.

• Alarm awarii zasilania.

• Efekt płynnego zaciemniania.

Korzyści dla hodowcy:
• Konfigurowalne poziomy oświetlenia

zachęcające do bardziej naturalnego
zachowania i mobilności zwierząt.

• Symulacja światła dziennego powoduje
zwiększenie dobrobytu i wydajności.

• Poprawa kondycji zwierząt
gospodarskich za pomocą naturalnych
wzorców oświetleniowych.

• Pięć cykli na dwóch niezależnych
kanałach w ciągu 24 godzin.

• Różnorodność programowania
rozjaśniania i zaciemniania światła.

• Możliwość podłączenia niebieskich lamp
Alis w celu uspokojenia kur podczas
łapanki.

www.greengage-agrotech.pl

Cyfrowy Kontroler DTD 1.8 

TECHNOLOGIA INDUKCYJNA 
OPATENTOWANA PRZEZ Greengage
www.greengage.global/patents
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Techniczna specyfikacja
Regulacja (1% do 100%) Tak

Zasilanie 85vac–250vac 50/60Hz

Moc wejściowa 12vdc, zasilanie UPS

Regulacja oświetlenia 0-10v

Do użytku tylko z zasilaczem ALIS Tak

Częstotliwość (napięcie wejściowe) CE (230V 50Hz AC)

Czynnik mocy >0.95

Waga 500g

Specyfikacja środowiskowa
Certyfikaty CE

Typ produckji Drób, Trzoda Chlewna

Gwarancja 2 lata

Lampa Alis z szerokim 
kątem promieniowania

Lampy ALIS są zasilane 
mocą indukcyjną, która jest 
opatentowaną technologią.

Cyfrowy kontroler 
DTD1.8.

Panel indukcyjny, 
2-Kanałowy.

Panel indukcyjny. Może 
zawierać przełącznik 
do niebieskiego 
oświetlenia.

Kabel ALIS

Niebieska lampa ALIS 
służąca do uspokojenia kur.

Skrzynka 
przyłączeniowa

Informacje na temat naszych patentów 
znajdziesz na stronie:
www.greengage.global/patents

Kod Opis Ilość
GGL2006-02 Lampa ALIS 100
GGL2009-01 Panel indukcyjny 2
IP66BOX Skrzynka przyłączeniowa 4
IPCB Kabel ALIS 500
ALS0049 Cyfrowy kontroler DTD V1.8 1
ETM Końcówka modułowa 4
GGL-BLUE Niebieska lampa ALIS 15

Jak kontroler DTD 1.8 integruje się z naszym systemem ALIS bazując na 
wymiarach budynku 18m x 90m

Wymagane materiały

GG
L-

No
v-

20
18

 •
 D

an
e 

te
ch

ni
cz

ne
 m

og
ą 

ul
ec

 z
m

ia
ni

e.

W celu zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 
+44(0)131 650 8851 lub e-mail salesteam@greengage.global


