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Powerlamps

Powerlamps levert en installeert in de gehele zakelijke 
markt, maar is gespecialiseerd in verlichting voor in de 
agrarische sector. 

Powerlamps is vooral sterk op het gebied van verlicht-
ing voor de tulpenbroeierij en kippenstalverlichting. 
Deze catalogus richt zich op het aanbod van arma-
turen voor de kippenstalverlichting.

Een groot deel van de armaturen wordt ontwikkeld in 
samenwerking met een fabriek die zich richt op hoge 
kwaliteit specialty verlichting. 

Powerlamps BV is gevestigd aan 
De Gouw 3, 1611BS te Bovenkarspel.

Contactgegevens
(E) info@powerlamps.nl

(T) +31 (0)6 1313 9129 (Sales)
(W) www.powerlamps.nl
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Kippenstalverlichting

Kippen nemen licht anders waar dan mensen. Ze 
nemen licht visueel waar, maar ook via de pijnappel-      
klier die zicht bevindt op de rug van de hersenen en ten 
derde met de hypothalamus. 

Kippen hebben anders dan mensen vier kegels in hun 
ogen (UV, 420nm; S, 470nm; M, 540nm, en L, 600nm). 
Kippen zijn gevoeliger voor rood en blauw en kunnen 
daarnaast ook UV-licht zien. 

De juiste kleur
De juiste lichtkleur is nodig omdat licht zorgt voor 
zicht, wat nodig is voor het zoeken van voedsel, licht 
speelt mee voor het circadiaans ritme, en licht regu-
leert de afgifte van hormonen die nodig zijn voor het 
metabolisme, reproductie en botgroei.

Blauw en groen licht verminderen stress, werken 
bloeddrukverlagend, versterken de immuunrespons en 
kan daardoor leiden tot minder kosten voor de behan-
deling van zieke dieren. Daarnaast zorgen blauw en 
groen licht voor spiergroei en een verbeterde voedsel-
convsersie.

Rood licht is noodzakelijk voor de seksuele volwassen-
heid en de eiproductie. Rood licht reguleert melatonine 
en stimuleert reproductie. Melatonine vergroot de im-
muunrespons en gaat immunodeficiëntie tegen. Ook 
beïnvloedt het de dag-nacht-cyclus.
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Kunstmatig licht als gereedschap
In kippenstallen kan kunstmatig licht gebruikt worden 
als gereedschap om prestatie en dus winstgevendheid 
te verbeteren. Daarvoor is van belang:

1) de opbouw van het spectrum
2) de periode van licht en donker
3) de lichtintensiteit

Bij traditionele verlichting kan alleen de intensiteit 
worden ingesteld. Door slimme technologie toe te pas-
sen is de kippenstalverlichting van Powerlamps een 
onmisbaar gereedschap in uw kippenstallen.

Dimbaarheid en verlichtingsperioden
Alle kippenstalverlichtingsarmaturen van Powerlamps 
zijn 0~10 volt dimbaar. Dat wil zeggen dat deze een-
voudig op gangbare computersystemen kunnen 
worden aangesloten en dus beter kunnen worden 
aangestuurd dan traditionele verlichting.

Spectrum
Voor vleeskuikens heeft Powerlamps een uniek ‘Full 
Spectrum’ wat bestaat uit een verhouding van witte 
en rode leds, dusdanig dat deze aansluit op de licht-
behoeften van vleeskuikens. Ook voor legkippen is ook 
een speciaal spectrum eschikbaar, waarbij rode en 
blauwe leds gebruikt worden.
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Het normale warm witte spectrum 
2900-3100 Kelvin

Het Full Spectrum voor vleeskuikens
Verbetert voedselconversie

Het spectrum voor legkippen
Stimuleert eiproductie
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Hangende verlichting (120cm, 360°)

Verlichting voor vleeskuiken

De hangende verlichtingsarmatuur van             
Powerlamps geeft rondom licht waardoor de 
kippenstal (vloer, wanden en plafond) zeer egaal 
verlicht wordt. 

Standaard wordt deze geleverd met een frosted 
cover, zodat de leds niet storend in beeld zijn. 

Er wordt gebruik gemaakt van een flikkervrije 
driver waardoor de armatuur geschikt is voor 
gebruik in kippenstallen. 

De armatuur is vervaardigd van de beste materi-
alen en heeft een IP-rating van IP66. 

Door de handige inkepingen in de end caps kun-
nen de armaturen makkelijk bevestigd worden 
aan het plafond en zelfs aan lier-systemen zodat 
deze bij stalschoonmaak eenvoudig omhoog ge-
takeld kunnen worden. 

De armatuur is verkrijgbaar in twee lichtkleuren 
en met verschillende kabellengten.

Lichteigenschappen

Kleurtemperatuur   
Vermogen   
Lichtstroom   
Lichtstroom kippen   
Factor Lux-cLux   
Efficiëntie
Efficiëntie cLux

Warm Wit 
2900 Kelvin
30.8 Watt
3832 Lumen
6389 cLumen
1.67
124 lm/w
207 clm/w

Full Spectrum
7400 Kelvin
28.1 Watt
2764 Lumen
5490 cLumen
1.99
99 lm/w
195 clm/w

Specificaties

IP66 IK100~10v 
dim

120
cm

1,5m 
5m, 10m

kabel

T12
Tube360°0.96 

pF
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Buisverlichting (150cm, 150°)

Verlichting voor vleeskuiken

De buisverlichting van Powerlamps heeft roteer-
bare end caps en kan eenvoudig aan plafonds of 
balken bevestigd worden. 

Standaard wordt deze geleverd met een frosted 
cover, zodat de leds niet storend in beeld zijn. 

Er wordt gebruik gemaakt van een flikkervrije 
driver waardoor de armatuur geschikt is voor 
gebruik in kippenstallen. 

De armatuur is vervaardigd van de beste materi-
alen en heeft een IP-rating van IP66. 

De armatuur is verkrijgbaar in twee lichtkleuren 
en met verschillende kabellengten.

Specificaties

IP66 IK100~10v 
dim

150
cm

T8
Tube

Lichteigenschappen

Kleurtemperatuur   
Vermogen   
Lichtstroom 
Lichtstroom kippen 
Factor Lux-cLux
Efficiëntie
Efficiëntie cLux

Warm Wit 
2900 Kelvin
27.5 Watt
3609 Lumen
5973 cLumen
1.65
131 lm/w
217 clm/w

Full Spectrum
7400 Kelvin
25.1 Watt
2484 Lumen
4943 cLumen
1.99
99 lm/w
196 clm/w

0.96 
pF

150° 1m
kabel



12

Buisverlichting (60cm, 150°)

Verlichting voor legkippen

De buisverlichting van Powerlamps heeft ro- 
teerbare end caps en kan daardoor eenvoudig 
bevestigd worden.

Standaard wordt deze geleverd met een frosted 
cover, zodat de leds niet storend in beeld zijn. 

Er wordt gebruik gemaakt van een flikkervrije 
driver waardoor de armatuur geschikt is voor 
gebruik in kippenstallen. 

De armatuur is vervaardigd van de beste materi-
alen en heeft een IP-rating van IP66. 

De armatuur is verkrijgbaar in twee lichtkleuren 
en wordt standaard geleverd met twee kabels 
aan beide uiteinden van 50 centimeter.

Voor legkippen is een spectrum beschikbaar 
met vier rode per één blauwe led, wat de eipro-
ductie stimuleert.

Ook verkrijgbaar met externe driver (let op lange- 
re levertijd) of met vangverlichting.

Specificaties

IP66 IK100~10v 
dim

60 
cm

T8
Tube

0.96 
pF 150°

Lichteigenschappen

Kleurtemperatuur   
Vermogen   
Lichtstroom 
Lichtstroom kippen 
Factor Lux-cLux
Efficiëntie
Efficiëntie cLux

Warm Wit 
2900 Kelvin
9,2 Watt
1099 Lumen
1827 cLumen
1.66
120 lm/w
198 clm/w

Legkippenspectrum
2150 Kelvin
8,9 Watt
406 Lumen
1007 cLumen
2.48
45 lm/w
113 clm/w

2x0,5m
kabel
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Buisverlichting (60cm, 150°)

Vangverlichting

De buisverlichting van Powerlamps heeft ro- 
teerbare end caps en kan daardoor eenvoudig 
bevestigd worden.

Standaard wordt deze geleverd met een frosted 
cover, zodat de leds niet storend in beeld zijn. 

Er wordt gebruik gemaakt van een flikkervrije 
driver waardoor de armatuur geschikt is voor 
gebruik in kippenstallen. 

De armatuur is vervaardigd van de beste materi-
alen en heeft een IP-rating van IP66. 

Deze armatuur bevat enkel blauwe leds waar-
door deze gebruikt kan worden als vangverli-
chting. Hij heeft aan een zijde een kabel van 50 
centimeter.

Specificaties

IP66 IK100~10v 
dim

60 
cm

T8
Tube

0.96 
pF 150° 1x0,5m

kabel
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Lichtberekeningen

Dialux

Aan de verlichting in kippenstallen stelt de wet enkele 
eisen. Om ervoor te zorgen dat onze armaturen ge-
noeg licht in uw stallen brengen, berekenen we graag 
van te voren hoeveel armaturen nodig zijn en waar 
deze geplaatst dienen te worden. Zo komt u nooit voor 
verrassingen te staan. 
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DE GOUW 3   1611BS   BOVENKARSPEL
THE NETHERLANDS

www.powerlamps.nl
info@powerlamps.nl

+31 (0)6 1313 9129 (Sales)


