
Giải pháp chiếu sáng
dành cho Nông nghiệp



PRIMALEDABS

FUTURAABS

INNOVAABS

Thiết bị chiếu sáng chống
ăn mòn bởi ammoniac

Khả năng chống amoniac trong không khí là một

trong những thuộc tính thiết yếu của thiết bị chiếu

sáng Trevos được trang bị cho các trang trại chăn nuôi

(ví dụ: trang trại bò, lợn, ngựa dê và gia cầm).

Trevos LED ABS, ABS FUTURA và LED Prima là loại
thiết bị chiếu sáng chống ăn mòn bởi ammoniac đặc biệt

đối với các hợp chất hóa học được sử dụng để làm

sạch và khử trùng cũng như chống chịu va đập và nhiệt
độ cao.

Khả năng kháng hóa chất tuyệt vời của đèn chiếu
sáng TREVOS INNOVA của chúng tôi gần đây đã được

chứng nhận bởi DLG – Hiệp hội kiểm định chất lượng và
nôn nghiệp độc lập hàng đầu Châu Âu. Chứng nhận DLG

xác định Trevos Innova chống chịu được với amoniac

trong không khí cũng dễ dàng làm sạch thiết bị bằng
máy xịt cao áp nước nóng/lanh hoặc ăn mòn sản phẩm.

Kháng hóa chất
Sử dụng các vật liệu có khả năng kháng hóa chất
cao như ammoniac, kiềm, hợp chất ba-zờ.

Chống va đập
Bằng những vật liệu hợp kim, nhựa cao cấp và
linh kiện xuất xứ Châu Âu cùng dây chuyển sản
xuất hiện đại, giúp kết cấu thiết bị được chắc
chắn trước các tác động vật lý.

Cách nhiệt

Khả năng làm mát đặc biệt và cách nhiệt tốt giúp
thích nghi môi trường từ -25 °C  đến +50 °C.

DÀNH CHO CHĂN NUÔI GIA SÚC

ABS



DLG cho biết rằng các thiết bị chiếu sáng thông
thường thường xuyên tiếp xúc với amoniac trong
không khí cũng như không được rửa sạch sẽ dẫn
đến việc sản phẩm bị hỏng hoặc tuổi thọ bị rút ngắn
đi. Các thiết bị chiếu sáng được sản xuất khép kín
như Trevos là một lựa chọn tuyệt vời cho các môi
trường xâm lấn hóa học khác nhau cũng như các
phòng sản xuất, nhà kho, phòng thí nghiệm, rửa xe.

CHỨNG NHẬN DLG UY TÍN

Trang trại bò, lợn, gia cầm
hoặc các loại chuồng trại

Hiệp Hội Nông Nghiệp Đức (DLG), một tổ chức

kiểm định chất lượng độc uy tín bậc nhất Châu Âu,

đã kiểm định và công nhận Thiết bị chiếu sáng
TREVOS INNOVA ABS LED . Chứng nhận DLG cho
biết INNOVA ABS có khả năng tiếp xúc lâu dài với
hợp chất ammoniac và có thể rửa sạch, từ một
khoảng cách nhất định bằng máy móc chịu được áp
lực cao và cả nước ấm và lanh. Vì thế mà sản phẩm
này là lựa chọn thích hợp dành cho những trang trại
chăn nuôi, nhà máy sản xuất thức ăn, cơ sở đóng
gói thịt, và những nhà máy nông nghiệp

INNOVAABS

INNOVAWBABS

INNOVA NBABS



SVÍTIDLA PRO RŮSTROSTLIN

HORTI–thiếtbịchiếusángtrongnhàcủachúngtôiđược

thiết kế dành cho những khu vườn trong nhà kính.

Chúng tạođiềukiệnchonôngdângia tăngnăngsuấtvà

chất lượng cây trồngcũngnhưđảmbảosảnxuấtquanh

năm không phụ thuộc vào mùa trong nămhay thời tiết.

Việc lắp đặt thiết bị này cung cấp cho bà con nông dân

những lợi ích to lớn, chodùnóđượcsửdụngđể thay thế

đèn thông thường, hay là một tính năng tiết kiệm năng

lượng bổ sung cho hệ thống chiếu sáng hiện có. Những

tính năng đặc biệt của HORTI được những người nông

dân nhà kính đánh giá cao bất kể là họ trồng loại cây gì

(cà chua, dưa leo, rau lá, thảo mộc, dâu tây, hoa cắt

cành,câycảnh,câylâunăm).

FUTURAHORTI

PERUNHORTI

CANOPUSHORTI

KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG CÂY TRỒNG

HORTI

LỢI THẾ CỦA ĐÈN HORTI

• Kích thích sự tăng trưởng cây trồng;

• Cảithiệnmàusắc, hìnhdạngvàmùivịcủacâytrồng;

• Sảnxuấtquanhnămbởivìchukỳtăngtrưởngdàihơn;

• Cắt giảm chi phí năng lượng;

• Cho phép người nông dân kiểm soát năng suất mùa vụ
thậm chí trong điều kiện thời tiết xấu;

• Chi phí bảo trì thấp hơn so với để đèn phóng khí;

• Có thể lắpđặt trongđiềukiệnnhàkính thấpvàhầm lá;

• Giảm lượng tiêu thụ nước

Thiết bị chiếu sáng cho nhà kính



HORTI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Quang phổ Quang thông tối đa

phát ra
Gia đoạn

DEEP BLUE–450 nm 820mW/ft Cây nảy mầm

DEEP RED–660nm

DEEP RED –730 nm +(TRẮNG)

1080 mW/ft

195 mW/ft + 475lm/ft

Tăng trưởng

Đèn chiếu sáng HORTI của chúng tôi chứa 4 chip thông minh trong 3 phân khu để đảm bảo ánh 

sáng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng nhất cho cây trồng của bạn.

Mỗi loại thực vật phản ứng với quang năng khác nhau trong phổ màu. Kết quả là, hình dạng thực vật,

giá trị dinh dưỡng và hương vị của nó có thể được kiểm soát, điều chỉnh. Nó cũng cho phép nông
dân kích thích tăng trưởng thích hợp cũng như đẩy nhanh quá trình ra hoa kết quả. Nhiệt độ môi

trường thích hợp, độ ẩm không khí, tưới tiêu và tỷ lệ carbon-dioxide là những yếu tố quan trọng bổ

sung ảnh hưởng đến sự tăng trưởng.

Ngoài ra, ánh sáng kiểm soát các giai đoạn tăng trưởng khác nhau. Lượng ánh sáng và một phần

phổ quang mà thực vật tiếp xúc ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng cũng như sự ra hoa và kết quả
và chín của trái cây. Chất lượng ánh sáng ảnh hưởng đến hình dạng của thực vật,tỷ lệ không khí & ánh

sáng khác nhau kết hợp với quang phổ ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng và sinh sối của cây trồng.
Hệ thống chiếu sáng Trevos đã được thiết lập thành 04 giai đoạn kích thích tăng trưởng của cây trồng: nảy
mầm, tăng trưởng, ra hoa, kết quả.
Ánh sáng xanh lá hầu như vô dụng đối với thực vật. Do đó, lá xanh của chúng khiến phần lớn năng

lượng chứa trong ánh sáng xanh phản chiếu ngược trở lại.
Ánh sáng đỏ được thực vật sử dụng để quang hợp cũng như thúc đẩy sự phát triển của thân cây

(thân cây thon dài và co giãn xảy ra khi cây thiếu ánh sáng).

Bằng chứng tồn tại cho thấy rằng lượng ánh sáng đỏ cao hơn dẫn đến tăng sản lượng cà chua.

Ánh sáng xanh dương được thực vật sử dụng cho quang hướng - thực vật phân phối lại hormone

tăng trưởng và điều chỉnh hình dạng của chúng dựa trên cường độ và hướng ánh sáng, mục đích

là để đảm bảo ánh sáng được sử dụng hiệu quả nhất có thể.

04 Kích thích kết quả
và chin trái

03 Thúc đẩy quá trình ra
hoa

01 Sự phát triển của cây
trồng, giai đoạn dài nhất
cho sự tăng trưởng

02 Nhân giống cho sự
nảy mầm, hiệu quả cao
ở những cây chưa mọc lá
thật đầu tiên

Ra hoa & kết quả



Đây là sản phẩm đèn LED sản xuất ánh sáng đỏ có

thể được tích hợp vào các đèn chiếu sáng phạm vi

INNOVA, PRIMA và FUTURA của chúng tôi. Sản

phẩm có thể được sử dụng làm đèn phục vụ, giúp

công nhân có thể ra vào và di chuyển xung quanh

chuồng bò một cách thoải mái và dễ dàng (cường

độ ánh sáng đủ) cũng như thực hiện tất cả các

nhiệm vụ thông thường bao gồm vắt sữa mà

không làm phiền hoặc làm gián đoạn giấc ngủ chu

kỳ của động vật. Ánh sáng phù hợp và phân phối

tối ưu các phương pháp cố định làm tăng sản

lượng sữa lên 6-10%.

Khách hàng có thể chọn giữa việc cài đặt một hệ

thống chiếu sáng mới và lắp các thiết bị hiện có

với mô-đun sản xuất đèn ánh sáng đỏ. Kết quả là

các phụ kiện ánh sáng được chọn có mô-đun LED

sản xuất ánh sáng trắng được sử dụng vào ban

ngày và mô-đun LED cung cấp ánh sáng đỏ được

sử dụng vào ban đêm.

INNOVA ABSRED
Ánh sáng đỏ

INNOVA ABSRED
Ánh sáng trắng

Đảm bảo năng suất hiệu quả

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG DÀNH CHO 
CHUỒNG BÒ

RED

RED

625nm

550lm

12W

Quang phổ hẹp

Quang thông

Công suất



Dànhcho trang trại chănnuôi
Một modules chiếu sáng giúp tăng trưởng nhịp

độ sinh học vật nuôi.

Nhịp độ sinh học sẽ phụ thuộc vào ánh sáng phù

hợp với thời gian phát triển của cơ thể vật nuôi.

Chính những điều này làm cho nhiệt độ cơ thể,

huyết áp, sự nhanh nhẹn, khả năng tập trung,

tiêu thụ thức ăn, hệ tiêu hóa và hoạt động của

vật nuôi bị thay đổi. Điều chỉnh ánh sáng thông

minh là một lựa chọn hoàn hảo cho các trang trại

chăn nuôi. Modules có thể điều chỉnh nhiệt độ

màu tương ứng (CCT) từ ánh sáng lạnh sang

ánh sáng trắng ấm (2.700 k - 6.500 k) cũng như

cường độ ánh sáng (mờ) bằng Giao diện điều

khiển chiếu sáng thông minh (DALI). Chức năng

điều chỉnh ánh sáng có thể lập trình theo lịch

hoặc điều chỉnh từ xa bởi chủ trang trại.

2700k
Warm White

6500k
Cool White

Hầu hết thiết bị chiếu sáng TREVOS đều có thể phù hợp với modules này. 

Một ngày bắt đầu từ 2700 k. Bầu trời xanh

vào buổi trưa có nhiệt độ màu 5000 k, giảm

dần xuống còn 2700 k.

5000k Tập trung

4000k Cảnh giác

3500k Thoảimái

2700k Thưgiãn

Nhiệt độ màu tương quan (CCT) có thể 

được điều chỉnh trong phạm vi sau:

Cao

Thấp

C
ư
ờ
n
g

đ
ộ

12 trưa6:00 sáng 6:00 chiều

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TÙY BIẾN CHO VẬT NUÔI



THÔNG TIN LIÊN HỆ
Euro Stellar  - Đại diện độc quyền của Trevos Lighting tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Tầng 3, 755 Lũy Bán Bích,Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hotline: +84902 401 488 

Email: info@eurostellar.com

Website: www.eurostellar.com 

Về Chúng tôi

Được thành lập năm 1990, TREVOS là nhà sản

xuất thiết bị chiếu sáng lớn nhất Cộng hòa Séc

và là một trong những Nhà sản xuất hàng đầu

Châu Âu. Chúng tôi tự hào cung cấp các giải

pháp chiếu sáng cao cấp cho các doanh nghiệp

và khách hàng hàng đầu thế giới. Bộ phận R&D

của TREVOS cam kết áp dụng chuyên môn, bí

quyết được bảo vệ và các phê duyệt sáng tạo

và bền vững để cung cấp cho bạn ánh sáng

xanh cho bất kỳ doanh nghiệp nào bạn có hoặc

đang bắt đầu.

Tập đoàn toàn cầu

Ngoài việc chiếm một vị trí vững chắc trên thị
trường trong nước, TREVOS còn xuất khẩu một

lượng đáng kể các sản phẩm của mình tới hơn

60 quốc gia ở cả những quốc gia toàn cầu.

Trevos tự hào đóng góp thị phần lớn trong lĩnh vực
công nghệ chiêu sáng bằng những giải pháp tiên
tiến, chính từ kết quả của việc đầu tư nghiêm túc
vào nghiên cứu và phát triển các giải pháp chiếu
sáng và điều khiển thông minh, đồng thời không
ngừng chú trọng đầu tư vào nguyên vật liệu, linh
kiện điện tử cao cấp từ Châu Âu và các nước
khác.Với truyền thống lấy chất lượng sản phẩm làm
đầu, cùng thiết kế sáng tạo đón đầu xu hướng,
chúng tôi không ngừng nổ lực trở thành một trong
những Nhà sản xuất chiếu sáng lớn nhất toàn cầu.


