Økologisk

• Økonomisk • Ergonomisk • Miljøvennlig • Fornybar • Energisparing

• Fiskens velferd

Service:

Markedsområder:

Referanser:
• Lerøy Vest

• Sjøtroll Havbruk • Salmon Group • Hardingsmolt • Vik Settefisk • Strømsnes Akvakultur
• Salten Smolt • Grieg Seafood • Alsaker • Brønnbåter • Sjarker

GAMA
Fiksen Båt, Alta. Utstyrt med godt arbeidslys.

ECOTEKnologi AS

Fiskekar med økonomisk belysning.

God økonomi satt i praksis!

Kunstig lyssetting gjøres med moderne
LED lyskilder og da kan fisken også
«lures» til å tro at det er årets lyseste
dag, (f. eks. 21. Juni) hver eneste dag for
å unngå at den går i kjønnsmodning.
I dag vet vi at med riktige linser, rett
fargevalg CCT (korrelert fargetemperatur
i Kelvin), reint vann, vanntemperatur,
god sirkulasjon, modulerende oksygen
gehalt, UV-filter, trommel filter, andre
filtre, biomassetetthet og et godt kalibrert
lys vil fisken kunne få optimale levevilkår.
Har den gode forhold vil også riktig tilsatt
fòr bli en trivsels– og velferdsfaktor.
Ved riktig belysning vil fisk få like forhold,
jevnere levekår og i større grad vokse seg
jevnstore. Forskjellen kan fort bli prosentvis
forbedring og betydelig økt inntjening ved
jevnere og raskere vekst, redusert dødelighet
og kortere produksjonstid.

Vekstlys LHB-150W hvit, IP65, valgfri linser

Vekstlys m/roterbart 3-modul Flomlys, valgfri linser, IP65

Finansiering via Leasing:
ECOTEKnologi AS kan bistå med leasingavtale ved investering av Vekstlys pakker.
Gjennom Nordic Lease Partner tilbyr vi markedets eneste rendyrkede leiefinansiering for LED
belysningsprodukter. Vi har sett at våre kunder og bedriftsmarkedet generelt ønsker å verne om sin
egenkapital i større grad enn tidligere, og heller bruke leiefinansiering som en anskaffelsesform på
produkter og utstyr.
Med Nordic Lease Partner som din samarbeidspartner kan vi tilby dere leie/leasing finansiering som
et alternativ til faktura og kontant betaling. På den måten forenkler dere kjøpsbeslutningen og ikke
minst fremskynder mulighet for forbedret fiskevelferd- og vekstvilkår. Noe som igjen fører til økt
fortjeneste og rask inntektsføring i ditt selskap.
Økte resultater gjennom økt konkurransekraft; hva betyr dette for røktere?
•

Et effektivt styringsverktøy for raskere å komme i mål.

•

Styrker likviditeten.

•

Vinne markedsandeler.

•

Utvider kundeporteføljen.

•

Forbedrer inntektsprosessen ved økt salg og økte marginer.

Leiefinansiering til ethvert prosjekt uavhengig av størrelsen eller kompleksiteten hjelper deg med å
oppnå besparelse umiddelbart.
Leieavtalen kan ofte matche den månedlige betalingen med strømsparingen som LED systemene
gir. Når investeringen er tilbakebetalt, og LED systemet har spart deg det tilsvarende som sin verdi,
står du igjen med tilnærmet 100% innsparinger direkte på bunnlinjen din.
Gjennom Nordic Lease Partner tilbyr vi høy servicegrad og vi løser selv de vanskeligste
kreditforespørsler for våre kunder på en enkel og rask måte.

GL-50W LED Vekstlys / Gatelys anlegg

ECOTEK Vekstlys GAMA serien
Gama med inntil 10 års begrenset garanti.
IP67 IK08 CE
Certified by TUV-sud according to the following
standards:
IEC /EN 60598-1: 2008
IEC /EN 60598-2-3/A1: 2011 EN 62493:2010
IEC62471: 2008 IEC62471-2:2009 EN 55015: 2013
EN61547:2009
EN61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2013
(EU) 1194/2012:2012-12-12 (EC) 244/2009:2009-03-18
ENEC: No.: U6140888771008(FLA Models)
CB: No.: SG-LE-00945(FLA Models)
Ik08 rating, 1000 hours salt mist test reports are
furnished upon request.
Dimensjoner

Dimensjoner

Dimensj
on (L x
B x H)

210 x
330
110mm

270 x 330
x 100mm

330 x 330
110mm

390 x 330
x 100mm

510 x 330
x 110mm

570 x 330
x 110mm

630 x 330
x 110mm

690 x 330
x 110mm

750 x 330
x 110mm

Funksjoner og fordeler
Sammensatt av verdensomspennende beste LCD, LED-drivere, og andre viktige komponenter.
Tilfredsstiller alle viktige produkt kvalifikasjoner.
Varierte optiske løsninger oppfyller de fleste belysnings standarder.
Modulerbar mekanisk konstruksjon med gjennomtenkt design gjør produktet
brukervennlig og enkelt å montere, vedlikeholde og installere.
5) Konkurransedyktig i pris og ytelse. Inntil 10 års begrenset garanti, den mest konkurransedyktige i
driftskostnader, raskest i avkastning på investeringen (ROI)/payback. (Gjelder 230V AC).
6) For 24V DC gjelder 5 års garanti.
7) Miljøvennlig pakkematerialer (EPE).
1)
2)
3)
4)

Bruksområder: Inne som ute, høyt og lavt. Til alle former for aktiviteter som sport ute og inne, fiskebåt,
oppdrettsanlegg, industri, landbruk.

HONEYCOMB LED Vekstlys satt i system til Havbruk

HONEYCOMB LED Vekstlys, moduler satt i system til Havbruk

HONEYCOMB LED Vekstlys, moduler satt i system til Havbruk

Referanser

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salten Smolt
Bjølve Bruk
Fjon Bruk
Firda
Blom
Lerøy Vest, Heggland
Sjøtroll havbruk
Rauma Sætre
Grieg Seafood, Bokn
Astafjord Smolt
Med flere

