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A Dilaco Lighting Kft. agrár-világításra szakosodott 
magyarországi vállalkozás. Fő tevékenyse, baromfi 
állattartó telepek világítástechnikájának tervezése, 
gyártása, komplett kivitelezése, valamint 
szaktanácsadás.

Filozófiánk, hogy nem világítótesteket, 
hanem az adott állatfajtához és 
tartástechnológiához tartozó komplett 
világítási megoldást kínálunk.

Az általunk fejlesztett agrár-világítási rendszereink a 
baromfitartás minden területén alkalmazhatóak. 
Legyen szó akár mélyalmos tartástechnológiájú 
nagyszülőpár, vagy 12 szintes ketreces árutojás 
termelő istállóról.

A baromfitartás speciális világítást kíván. A madarak 
látásmódja eltér az emberétől, ezért a humán 
szemre tervezett fénytechnikai berendezések nem 
biztosítanak megfelelő környezetet számukra. 

A Dilaco Lighting világítási rendszere egyedülálló 
módon másolja le és teremti meg a természetes 
fényviszonyokat, ügyelve a napszakok változásának 
ritmusára, a napfelkelte és napnyugta pontos 
szimulálására, a fény színére, spektrumára, 
színhőmérsékletére és frekvenciájára. 

Hiszünk abban, hogy az állatok meghálálják a 
gondoskodást, akár takarmányozásról, akár 
szellőztetésről, akár a világításról legyen szó. Nagy 
hangsúlyt fektetünk továbbá az alacsony 
üzemeltetési költségekre, valamint a minél hosszabb 
élettartamra. Rendszereinket minden esetben a 
fentiek figyelembevételével, gondos mérlegeléssel 
tervezzük és gyártjuk.
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Rendszereink fő tulajdonságai

A Dilaco Lighting világítási rendszere egyedülálló módon másolja le és teremti meg a természetes fényviszonyokat, 
ügyelve a napszakok változásának ritmusára, napfelkelte és napnyugta pontos szimulálására. Ezzel biztosítva a 
madarak stresszmentes ébredését és nyugvását.

A világon egyedülállóan

A NAPFELKELTE NAPNYUGTA SZIMULÁCIÓ
a természettel teljesen azonos módon zajlik le



A madarak látásmódja eltér az emberétől, ezért a 
humán szemre tervezett fénytechnikai 
berendezések nem biztosítanak megfelelő 
környezetet számukra. Az intenzív tartású, zárt 
rendszerű istállókban a természethez minél 
jobban közelítő fényviszonyokat kell teremteni.

Rendszereink tökéletesen villanásmentesek, 
nagyfrekvenciás fényt biztosítanak a madarak 
számára. Az optimális fényviszonyok rendkívül 
pozitívan hatnak a termelésre.

A hagyományos izzós, fénycsöves és kompakt 
fénycsöves égőkhöz képest akár 90%-os energia 
megtakarítás is elérhető. Az optikák segítségével a 
fény a szükséges helyre irányítható, ezáltal 
biztosítható a homogén megvilágítás, mindez a 
legoptimálisabb energia hatékonyság mellett.

A baromfi telepeken a korszerűtlen világítás a 
teljes energiafelhasználás akár 60%-át is 
meghaladhatja. Ezzel szemben a korszerű LED 
technológia a leghatékonyabb és legkisebb 
környezeti terhelést jelentő megoldás.

NAGYFREKVENCIÁSFÉNY
a stresszmentesebb állatokért

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
spóroljon a villanyszámláján

akár 90% +-



Nagy hangsúlyt fektetünk a minél hosszabb 
élettartamra. Rendszereinket minden esetben 
ennek figyelembevételével, gondos mérlegeléssel 
tervezzük és gyártjuk.

Mind az anyagok, alkotóelemek, technológiák 
felhasználásánál a legújabb és legmodernebb 
egységek kerülnek beépítésre, felhasználásra.

Homogén megvilágítás mellett a hasznosítható 
terület egészén a madarak mindegyike 
könnyebben találja meg az etetőket itatókat. 
Csökkenthető az elhullás, javítható a 
takarmányhasznosítás, egységesebb állomány 
érhető el.

Mélyalmos tartástechnológiájú tojástermelő 
istállókban jelentősen csökkenthető az 
alomtojások száma. Ketreces tartástechnológia 
esetén a legalsó szinteken is optimális méretű, 
súlyú és számú tojásokat raknak a tojók a 
különböző optikák használata miatt.

5ÉVGARANCIA
hosszú élettartam

HOMOGÉNMEGVILÁGÍTÁS
érdekében különböző optikákat használunk
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Ketreces árutojás termelő istállók



Mélyalmos tenyésztojás istállók





Mélyalmos előnevelő/brojler istállók



Egy szakmai konferencián hallottam először a Dilaco Lighting világítási rendszeréről. Személyesen is 
meg akartam győződni az előnyeiről, így felkerestem egy istállót, ahol már évek óta a Dilaco rendszere 
működik. Annyira meggyőztek a helyszínen látottak, hogy tudtam, nekem is erre van szükségem. Most 
már az én állataim is Dilaco világítás alatt termelnek, és azt tervezem, hogy a következő istállómba is 
ezt telepítem.

 Klazsik György, farm tulajdonos
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Rendszereink felépítése
A baromfiistállók legoptimálisabb megvilágítása a lentebb felsorolt egyedi elemek együttes működtetésével, rendszerbe 
foglalásával érhető el.

A rendszereink legyártása elött, minden esetben az adott istállóhoz, állatfajtához, tartástechnológiához 
készítjük el a fénytechnikai 3D-s szimulációs modelleket. Ezek felhasználásával biztosítható az 
állatjóléti direktívákban, és a fajtanemesítők által megadott tartástechnológiai kézikönyvben található 
előírások.

A teljesen automatizált, LED technológián alapuló rendszereinket, kifejezetten a madarak speciális látásmódjához és 
érzékeléséhez fejlesztettük ki. Ez a törpe feszültségű, nagy frekvenciás rendszer minden tartásmódhoz és baromfifajtához 
illeszkedik. Homogén megvilágítást eredményez még a többszintes ketreces és voliere típusú istállókban is. A fajtanemesítők által 
ajánlott fényprogramok a fénykomputerben kerülnek telepítésre.





AGROLIGHTCOMPUTER
Speciális agro fénykomputer, amely egy időben 6 
világítási szekciót képes kezelni és kivitelezni a 
legbonyolultabb világítási feladatokat. Fajtanemesítők 
által megadott világítási programokkal telepítve, 
továbbá alkalmas egyedi programok készítésére is. Az 
állatok fejlettségi szintjének megfelelően a világítási 
program tulajdonságait a termelési ciklus alatt 
bármikor módosítani lehet. 

Rendkívül felhasználóbarát és képes a termelés teljes 
időtartamára szabott programokat tárolni. Windows 
Pc szoftver tartozik hozzá amellyel az istállótól távoli 
helyen is készíthetők programok. A Dilaco digitális 
LED dimmerrel DMX-512 protokollal kommunikál.

AGROLEDSPOT
High Power LED technológián alapuló világítótest, 
kifejezetten ipari körülmények közötti használatra 
tervezve. Speciális optikákkal felszerelve, homogén 
megvilágítást érhető el még a többszintes istállókban 
is.

Az IP67 védelemmel rendelkező elem, ellenáll 
pornak, mérgező gázoknak és a magas nyomású 
vízsugárral történő tisztításnak is. Energiatakarékos 
és rendkívül hosszú élettartamú.



LEDDRIVER
Speciális LED dimmer, amely valódi fényerő 
szabályzást valósít meg a 0-100%-os tartományban, 
mindezt 100 000 apró lépésben. A világon 
egyedülállóan a napfelkelte napnyugta szimuláció a 
természettel teljesen azonos módon zajlik le. Ezzel 
biztosíva a madarak streszmentes ébredését és 
nyugvását. 

Tökéletesesen villanásmentes, nagyfrekvenciás 
fényt biztosít az istállóban. Kapcsoló frekvenciája 
400 000 Hz. 

SZERELTKAPCSOLÓSZEKRÉNY
A gyors helyszíni installáció érdekében, a teljes 
vezérlést IP55-ös kapcsolószerkényben készre 
szerelve szállítjuk. Így a helyszínen a villamos 
szakember, rendkívül rövid idő alatt képes üzembe 
helyezni a rendszert.
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