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Hos Planet Lighting fokuserer vi på løsninger.

I over hundre år har vi tilpasset oss markedets behov 

og ikke spart på noe når det gjelder produktutvikling.

Planets produkter er utformet og produsert i eget hus 

ved hjelp av moderne CNC-maskiner samkjørt med 

FU-avdelingens 3D DAK-programvare.

Vi har bred erfaring innenfor produksjon, utforming, 

industriteknologi og prosjektstyring, noe som gjør 

det mulig å utvikle produkter for mange fagområder 

spesielt relatert til LED-utstyr og tekniske installasjoner. 

Over en million LED-apparat er solgt i 28 land siden 

2002. Helt enestående, verdensledende kunnskap er 

resultatet av vår utvikling av LED-belysning til spesifikke 

formål. 

Vi anvender ikke ny LED-teknologi i gammelt  

belysningsutstyr. LED-belysningen utformes fra bunnen. 

Til dette søkes de beste LED-databrikkene og driverne 

som er å få. Ved hjelp av intensivt FU-arbeid, utvikles 

nytt utstyr som utnytter potensialet til nyeste elektronikk 

maksimalt. Derved skapes kvalitetsprodukter som er 

optimalt tilpasset bruken

Fish4

Eksempler på dette er våre medisinske og kirurgiske 

lysprodukter og rekkverksystemet LED Puck. 

Vi har utviklet og produsert spesifikke LED-løsninger for 

oppdrettsnæringen i over fem år.

Høydepunktet etter denne perioden med forskning, 

utvikling og testing i feltet er oppnådd med Planet 

Lightings Fish4 lyssystem for oppdrettsmerder. 

Fish4 har faktisk slått så godt an, at størstedelen 

av oppdrettslaksen i Australia og New Zealand vil 

vokse under vårt LED-lysutstyr i 2018. Vi har redusert 

tapsforventningene forbundet med kjønnsmodning 

betydelig innenfor oppdrettsnæringen.

Fish4 er et dokumentert, konkurransedyktig 

undervanns-lysprodukt som håndterer mange av 

problemene og skuffelsene forbundet med mange 

andre LED-lysprodukter.

Ta gjerne kontakt med Planet Lighting eller din lokale 

representant for å organisere utprøving av Fish4 ved 

ditt anlegg, uten forpliktelser.

Planet Lighting ... utviklet og produsert i Australia, solgt til verden!
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Hvorfor lys?

Undertrykking av kjønnsmodning

En av hovedutfordringene med atlanterhavslaksen er at den 

blir tidlig kjønnsmoden etter den første vinteren i havet. Tidlig 

kjønnsmodning reduserer størrelsen og kvaliteten på det 

ferdige produktet, og kan redusere anleggets produktivitet og 

lønnsomhet betydelig. Fotoperiodisk behandling med kunstig lys 

har lenge vært den meste effektive metoden for å undertrykke 

kjønnsmodning.

Bedre vekst

Forskning har kommet fram til at fotoperiodisk behandling 

ikke bare undertrykker kjønnsmodning ved hjelp av lys. Bedret 

fôrkonvertering og veksthastighet viste seg også å ha nær 

sammenheng med høyere lysintensitet. God lys kan bidra til å få 

fram større fisk til markedet på et tidligere tidspunkt.

Håndtering av lus

Størst konsentrasjon av fiskelus finner vi i de øverste 5 meterne 

av vannsøylen. Forskning har vist at kunstig lys er effektivt når det 

gjelder å styre dybden fisken samler seg på. Lys kan bidra til å 

redusere oppdrettslaksens eksponering for fiskelus.

Fôrinntak

Fôrinntaket kan økes ved bruk av kunstig lys. Dette medfører ikke 

bare at mindre går til spille, men også at mindre hoper seg opp 

under merden.
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Da fordelene med belysning for oppdrettslaks først ble 

oppdaget, var metallhalogenlamper den beste lyskilden 

som var kommersielt tilgjengelig. 

Siden da er det kommet bedre lysteknologi på 

markedet. Slik teknologi er ikke bare mer effektiv, 

men tilbyr også større utvalg når det gjelder 

produktutforming. LED-lys med god utforming utnytter 

denne avanserte teknologien til fulle, og man behøver 

ikke plages med følgende begrensninger:

• Lamper med sidelys er 50% ineffektive på grunn av 

bortkastet lys.

• Lamper med sidelys forurenser omgivelsene og 

tiltrekker andre arter i nærheten, så som lus, sel og 

villfisk.

• Ballast med jernkjerne har et effektivitetstap på 10-

20%, og reduserer også nyttbar ytelse fra generator 

med 30-50%

• Økte vedlikeholdskostnader på grunn av HID-

lampenes korte levetid (6000-15000 timer).

• Når HID-lamper starter, kan de blinke og sprake 

med lysglimt mens utladningsprosessen varmes 

opp og derved blende og skremme fisken. Dette 

kan påføre fisken stress da det er en fullstendig 

unaturlig og brå endring i lysforholdene.

• Ingen dimming: den langsomme opp- og 

nedkjøringen av lys ser ut til å være en nøkkelfaktor 

for dagforlengelse og stressreduksjon. Dimming er 

ikke mulig med en HID-kilde. 

• HID-lyskilder har store glass og tungt metall og kan 

derfor lett bli skadet under håndtering

Hvorfor er sidelys bortkastet?

De ekstraretinale fotoreseptorene som regulerer 

døgnrytmen og hormonbalansen, også på 

unglaksstadiet, sitter i pinealkjertelen og epithalamus. 

Disse fotoreseptorene ligger nær den tynne delen av 

skallen oppå hodet til laksen.

Enhver lyskilde som sender ut lys til siden fra en vertikal 

sylinder vil være en ineffektiv måte å belyse disse 

fotoreseptorene på.

Pinealkjertelen

?

?

?

?

Vanlige begrensninger for tradisjonel l  belysning i  oppdrettsnæringen
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Generic omni directional light
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Fish4 - downward directional light

Alle retninger versus nedover

Pinealkjertelens plassering krever lys ovenfra. I naturen 

kommer sollyset ovenfra mesteparten av dagen. Dette 

gjelder spesielt i et marint miljø, hvor lyset som kommer 

fra en lav innfallsvinkel vil bli reflektert av vannoverflaten. 

Lys som treffer fisken fra siden eller fra undersiden er 

ineffektivt. Lys i alle retninger er ikke et riktig valg for å 

undertrykke kjønnsmodning fordi:

• Rundt 50% av rundtstrålende lys er bortkastet lys 

(se diagrammet til høyre).

 » HID og andre rundtstrålende kilder har en 

strålevinkel på normalt 250 - 270°

 » Nominelt 120° er nyttbart lys som treffer 

pinealkjertelen ovenfra.

 » Derfor utnytter rundtstrålende lys bare 46-

50% av hele kjeglen.

 »

• Nedoverrettet lys styrer stimdybden effektivt. I 

praksis har fisk en tendens til å holde seg i den 

delen av vannsøylen som er godt opplyst.

• Det er mindre sjanse for at nedoverrettet lys skal 

skade retina eller stresse fisken, da det etterligner 

det naturlige lyset, dvs. sollys ovenfra.

• Rundtstrålende lys forurenser miljøet med ekstra, 

bortkastet lys.

 » Tiltrekker arter i området som lus, sel og 

villfisk.

 » Forstyrrer den generelle oppfattelsen av 

naturlig miljø.

Førsteklasses formfaktor

Sammenligner man de fysiske egenskapene til 

markedsledende produkter, er Planet Lightings 

Fish4 ikke bare kompakt og lett, men har også et 

lite overflateareal. Den strømlinjeformede overflaten 

har ingen flate eller forsenkede deler som kan bryte 

vannstrømmen. Fish4 er derfor den letteste av denne 

typen lys å håndtere og vedlikeholde og blir minst 

påvirket av vannstrømmer og opprørt hav.

Modell/kilde Fish4 LED HID LED

Vekt (kun armaturet) 2.4kg 8kg 10kg 33.6kg

Tverrsnitt (mm2) 14600 62500 62000 170100

Effekt 600W 600W 400W 900W
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Hvorfor velge Planet Fish?

• Høyeste virkningsgrad på markedet med 140 

lumen per watt.

• Høyeste virkningsgrad på markedet med 140 

lumen per watt.

• 50% mer effektiv enn rundtstrålende lys (HID/

sidestråler) når det gjelder undertrykking av 

kjønnsmodning.

• Kan dimmes helt ned til avslått.

• Trenger ikke utskifting av lampe.

• Forbedret generatorkompatibilitet: ikke-induktiv 

last.

• Stort vekselstrøms inngangsspenningsområde 

(90-305v).

• Kompakt, veier 2,4 kg per lys.

• Robust utforming: solid glasslinse.

• Trykktestet ned til 150 m.

• Glattbørstet overflate for å minimalisere tilgroing 

av organismer.

• Marin legering av høyeste klasse.

• Punktlyskilde: retningsstråle

• Finnes i mange forskjellige strålevinkler og 

farger.

• Uten sidelys: tiltrekker mindre lus, sel og villfisk.

• Uten opplys, forbedret trivsel for offentligheten.

• Fri for silikonolje. Silikonolje og gjeller går ikke 

sammen.

• Systemet kan slå seg av ved kortslutning eller 

brudd på/åpen krets.

PUR-

undervannskabel 

forsterket med 

vektranfiber som 

tåler høy belastning

Strekkavlastning

Monteringsbøyle

Fleksibel kabelinngang

Marin legering av høyeste klasse

Børstet, glatt overflate

Solid glasslinse av borsilikat

Fokusert nedoverrettet lys
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Driverskap

Monteringsbrakett

ningsskinne

3 x Fish4

Pur marine cable

Nettledning strekkavlast

2400W Driver Box with 8 X 300W Lights

600W600W 600W600W 600W600W 600W600W

1800W Driver Box with 6 X 300W Lights

600W600W 600W600W 600W600W

Eksempler

2400W Driver Box with 4 X 600W Lights

600W600W 600W600W 600W600W 600W600W

1800W Driver Box with 3 X 600W Lights

600W600W 600W600W 600W600W

Typisk sammensetning

Planet Fish lyssystem (FLS)

Planet Lighting (FLS - “Fish Lighting System”) er det mest fl eksible og effektive lyssystemet som fi nnes på markedet for 

havbruksnæringen.

FLS er et system som kan tilpasses individuelt for hvert enkelt anlegg. Lysnivået i mærene, inngangseffekt, dimmestyring og 

programmering av lyset kan innstilles slik man vil ha det. Systemet har følgende egenskaper:

• Modulsystem som kan kjøre mange lyskonfigurasjoner opp til 2400w fra en enkelt boks. 

• Fungerer med en lang rekke inngangsspenninger (90-205v vekselstrøm eller 127-300 v likestrøm)

• Enfase- eller trefase-strømtilkopling.

• Samtlige dimmeprotokoller er støttet med innstillinger for: skumringsføler, dimming-til-avslått, programmerbare 

tidsplaner.

• Mykstart (leveres med 30 min. som standard) med sømløs overgang fra naturlig til kunstig lys.

• Vern for brutt-/åpen krets.

• Kabeltikopling eller trådløs fjernstyring og overvåking.

• Hus i 316 rustfritt stål, IP65.

• Utvendig indikatorlys er godt synlig ved inspeksjon.

• IP68-tilkoplingen tåler høy belastning, er fylt med silikonfett og er utstyrt med støvhetter og strekkavlasting

• Lys-kabelen er forsterket med vektran-garn som tåler 600 N trekkraft.

• Flere monteringsalternativ

2400W driverskap med 8 x 300w lys

2400W driverskap med 4 x 600w lys

1800W driverskap med 6 x 300w lys

1800W driverskap med 3 x 600w lys
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H4 3 Gxx 3 6 AM 0 P

H4 = Fish-hus gen 4

1 = enfase

3 = trefase

Pxx = panelmonteringsplugger

xx = ant. pinner i pluggen

Gxx = kabelgjennomføringer

xx = kabeldiameter i mm

# = ant. utganger

1 = 150w

3 = 300w

6 = 600w

AM = justerbar styreenhet for økning 

og reduksjon

AS = justerbar slave for økning og 

reduksjon

DS = dagslysføler

S1 = kun mykstart Tall =min x 10 

RV = kablet fjernstyrt spenning

RP = kablet fjernstyrt PWM-dimming 

RW = fjernstyrt trådløs 

IT = Intern programmerbar timer

0 = ikke i bruk  

3 = 3 x utganger (standard 4 

pins Eco-mate stikkontakt)

0 = ikke i bruk

P = mære med polyester-

ramme 

M = mære med metall-

ramme

0 = ikke i bruk
**Følgende tall viser lengden på 

avstandsstykker om nødven-

dig**

Info dr iverskap

Monteringsbrakett type M

For bokser som skal monteres på rekkverk 

og stillaser leverer vi brakett med integrerte 

helgalvaniserte standard beslag. Boksene kan da 

festes sikkert til en rekke rør og slangestørrelser.

Monteringsbrakett type P

Bokser som skal monteres på plastrør får en 

brakett som henger over den øverste tverrelingen. 

Boksen sikres ytterligere av en u-bolt i rustfritt 

stål eler rep på den nederste horisontale delen av 

braketten.

Styringsboksens koder

- - - - - - -
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Fish4 Oppsummering

Fish4 Tekniske Data

Modell L4-600-65-XXX-XX L4-300-65-XXX-XX L4-150-65-XXX-XX

Strømforbruk 600w 300w 150w

Driftsspenning 90-305V 90-305V 90-305V

Lyskilde LED LED LED

fargetemperatur (K°) 6500 K, blå 6500 K, blå 6500 K, blå

Lysstrøm Opptil 84 000 Opptil 42 000 Opptil 21 000

Levetid L70 (timer) 100 000 100 000 100 000

Vekt uten kabel 2,4kg 2,4kg 2,4kg

Vekt med 40 m kabel 6,9kg 6,9kg 6,9kg

mål: bredde x høyde 100 x 112 100 x 112 100 x 112

Anvendte materialer Marin legering Marin legering Marin legering

PUR reinforced with  

Vectran fi bre

PUR reinforced with  

Vectran fi bre

PUR reinforced with  

Vectran fi bre
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L4 600 65 120 40

L4 = Fish lyssystem 

gen 4
xx = kabellengde  (m)65 = 6500 K

BL = 6500 K

90 = 90° lysstråle

120 = 120° lysstråle

150 = 150W armatur 

300 = 300W armatur 

600 = 600W armatur 

Fish4 Coding Table

- - - -

Planet Lighting tilbyr tre modeller, som alle bruker vår robuste 100 mm form. Pakker varierer med LED-brikken, 

som kan levere forskjellige strømstyrker: nominelt 150w, 300w og 600w. (Std. er 3 x 600W) 

Drivere er justerbare og kan levere maksimalt 600w. Enhver kombinasjon av lys som totalt utgjør mindre enn eller 

lik 600w kan benyttes til å konfigurere systemet ditt.

I tillegg kan Planet Lighting skreddersy kontrollsykluser, strømfaser, tilkoblingsmetoder, merdemonteringer og 

lumen-ytelsesnivåer (strømforbruk) til hvert enkelt oppdrettsanlegg. Vær vennlig å bruke våre ordrenummernøkler 

som veiledning i prosessen.

Tlf + 61 (0)2 6659 5600     

info@planetlighting.com        

www.planetlighting.com

12 Tamarind Drv,

Bellingen NSW  2454

Australia

Adresse :


