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Focus undervannslys er et LED lys for 
fremtiden. Det inneholder alt vi vet om 
lysstyring av fisk.

Bransje ledende
• Optimal effekt med opptil 150 lumen per watt
• Overlegen høy effekt i forhold til størrelse
• Svært god slitestyrke kombinert med lavt  

vedlikeholdsbehov
• Designet og produsert for oppdrettsnæringen
• Plug and play som forenkler montasjen

Fokus på utvikling
Siste nytt etter mer enn 100 års erfaring med 
produksjon og utvikling fra Planet Lighting. Produktet 
med navn «Focus» er utviklet for oppdrettsnæringen 
med siste nytt innen lysteknologi. Målet har vært å 
lage det beste og mest effektive undervannslyset for 
markedet. Etter flere år med grundig produktutvikling 
sammen med noen av verdens ledende aktører innen 
fiskeoppdrett, er Focus blitt et foretrukket valg innen 
LED belysning.

Testet i sjø
For lakseprodusenter i Norge, Canada, Chile og 
Australia har vi over flere år levert resultater i krevende 
forhold. 

Undervannslys

Det mest effektive 
undervannslyset i 
verden

FOCUS 

Slitesterk PUR 
kabel tilpasset 

miljøet

Fleksibel kabel 
inngang

Høyeste kvalitet 
for bruk i 

maritimt miljø

Sink 
anode

Linse som lyser kun 
nedover

Polert glatt 
overflate

Strekkavlastning

Fast montert 
borosilikat 
glasslinse

Monterings 
sjakkel
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Vi har kombinert den beste LED 
teknologien med det beste marine 
klasse av sjøvannsbestandig 
aluminiumsmaterialet. Alt er 
produsert under høy kvalitet av 
produksjonsprosess. Resultatet er et 
lys som bokstavlig talt skiller seg ut i 
markedet og et produkt du kan stole 
på i årene som kommer.

Høy effektivitet
• Bransje ledende produkt med effektivitet opptil 

150 lumen pr watt.
• Høy ytelse på opptil 84 000 lumen.
• Imponerende effektiv, mer enn 55% sterkere lys 

enn halogenlys og side strålende belysning.

Spenning
• Bredt spekter av inngangsspenning (90-305V).
• Isolert krets pr. lys med kortslutning og åpen krets 

beskyttelse.
• Forbedret generator kompatibilitet med ikke-

induktiv belastning.

Fokusert lysstråle
• Med nedgående lys på 120° strålevinkel skapes 

mer naturlig miljø for fisk.
• All lys går nedover og en sparer da energi og i 

tillegg begrenser en lus.
• Tilgjengelig i 6500K kjølig hvitt, grønt eller en 

kombinasjon.

Ekstrem holdbarhet
• Høyeste kvalitet av sjøvannsbestandig aluminium.
• Solid borosilikatglasslinse.
• Trykk testet ned til 150 meters dybde.

Lite vedlikehold
• Lysets sterke stråle og liten linse holder glasset 

klart.
• Ingen behov for utskifting av pære.

Kompakt utførelse
• Høyde: 80 mm     

Diameter: 125 mm      
Vekt: 2,4 kg

Liten og kompakt.
Høy ytelse.

125 mm
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1. Hindrer kjønnsmodning
Tidlig kjønnsmodning gir tapt fortjeneste. 
Daglig behandling med kunstig lys er det beste 
virkemiddelet. Kunstig belysning vil redusere risikoen 
mer effektivt med bedre eksponering av lys til fisken. 
Her har Focus en perfekt balanse mellom kraftig, 
effektiv og gjennomtrengende lys kombinert for å 
skape det ultimate lyset. Vi lar dermed solen skinne 
og hindrer tap forårsaket av kjønnsmodning. 

2. Raskere vekst
Forskning viser at høyere lysintensitet og forbedret 
lysfordeling øker veksten av fisk. Den høydrevne 
lampen Focus har en 120° stråle som gir maksimalt lys 
over et bredt område. Det er mer nyttig lys som når mer 
av fisken i merdene som gjør at fisken vokser raskere.

3. Reduserer lus
Focus lyset kan bidra til å redusere eksponeringen 
av lus. I sjø trives lus best ned til 5 meter under 
overflaten. Focus er produsert slik at fisken holder 
dypere enn lusebeltet. Mindre sidelys fra lampen 
reduserer lusbestanden i merdene.

4. Spar strømutgifter
Bytt over til LED belysning og spar penger og 
eventuelle diesel kostnader. Det gjør også anlegget 
ditt billigere i drift. Focus lyset gir mer nyttig lys per 
watt enn noe annet produkt på markedet.

8 grunner 
til å velge 
Focus lyset
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5. Spar vedlikeholdskostnader
Focus er produsert for minst mulig vedlikehold i 
drift. Med borosilikatglass vil det ikke gro på linsen. 
Med sitt sterke material vil det kunne stå i sjø uten 
noe videre behandling underveis. Med en forventet 
levetid på 5 år for ledlysene så minimerer en risikoen 
med å måtte bytte ledlys i den perioden. Du sparer 
altså tid på reparasjoner og utskiftning.

6. Enklere montering
Focus er lettvektet og enkelt og håndtere. Det 
er allerede montert på plugger på kabel og skap 
som gjør det hele til en plug&play operasjon. 
Focus er produsert som den perfekte teknologi for 
fiskeoppdrett.

7. Reduserer stress hos fisken
Fisken utvikler seg under solen, ikke ved siden 
av den. Focus er derfor designet for å produsere 
et mer naturlig lyd for fisken. Når lyset kun lyser 
nedover gir det en mer naturlig opplevelse for fisken 
som oppleves som vanlig dagslys. I motsetning til 
gamle halogenlys som kaster lys og utvikler varme, 
gir Focus en lettere oppstart med 30 minutters 
oppdimming. Lyset trenger ikke tas opp eller dykkes 
ned til for vedlikehold.

8. Ingen tap av lyskilder
Siden ingen lys går oppover under drift vil det ikke 
sjenere øvrige omgivelser i mørket. Du kan altså øke 
produksjonen og være en god nabo i tillegg.
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Fokus belysningen er forsynt av et robust styreskap 
i rustfritt stål som inneholder styreenhet som kan 
styres eksternt. Våre skap er laget for ekstremt 
værmotstand med alle elektriske tilkoblinger 
innebygd i en IP68-boks inne i skapet, og forseglet 
IP68 koblinger. Sikrede monteringsbeslag og et 
innebygd strekkavlastningssystem gir god fleksibilitet 
Fjernstyringsenheten er mindre utsatt og lettere å 
reparere. Hver funksjon er bygget for vare lenge.

1. Indikator med god 
synlighet er montert på 
skapdøren.

2. Monteringsbraketten 
for HDPE merder fester 
skapet på skinnen på 
merdkanten.

1

2

Ny 
lysteknologi
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3. Vekselstrøm er tilkoblet 
til skapet som gir ut 
isolert DC spenning for 
lys.

4. Festeanordning for 
stålanlegg.

3
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Laget for 
oppdrettsanlegg
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Fordel med 
Focus lys

Fremtidens LED-teknologi og flott 
design kan forandre begrensningene 
av tradisjonell havbruk belysning til din 
fordel.

Omnidireksjonelle lys Focus lys
Lav effektivitet
• 70 til 120 lumen pr. watt for halogen eller 
    lav effektivitet LED.
• 55% av lyset er bortkastet.

Høy effektivitet
• Opp til 150 lumen per watt høyeffektiv LED.
• 55% mer nyttig lys.

Kostbar vedlikehold
• Sårbar for vekst på linse.
• Tung og vanskelige å håndtere.

Billig vedlikehold
• Lang levetid og ingen behov for utskiftning av 

lyspærer.
• Linse motstår gro dannelser.
• Liten og enkelt å håndtere.

Ufokusert lys
• Opp- og sidelys er ikke rett fiskebiologi.

Fokusert lys
• Mer effektivt lys, bedre målrettet mot fisk.
• Separerer fisk fra uønskede arter.

Stresset fisk
• Intenst sidevegglys er unaturlig for alle arter.
• Øyeblikkelig på og blinking skremmer fisken.

Minsker stress hos fisk
• Skaper et mer naturlig lys miljø.
• 30 minutter sakte oppstart.

Omnidireksjonelle lys lyser ut lys sideveis og 
oppover og sløser bort 55% av lyset.

Focus er designet for å rette lys mot der fisken 
trenger det.

NYTTIG LYS
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Skru fisken på
Laks reagerer på lys ved hjelp av pinealkjertelsen 
og epithalamus plassert i toppen av hodet. Disse 
inneholder fotoreseptorene som er involvert i 
reguleringen av den sirkadiske rytmer og hormonelle 
endringer. Likevel har de fleste undervannslys for 
oppdrettsnæringen blitt produsert med sideveis 
belysning, noe som resulterer i en ekstrem ineffektiv 
måte å stimulere disse følsomme vevene på. Focus 
ble utviklet til å kun lyse nedover. Dette produktet 
er utrolig effektiv og mer kraftig lys rettet mot 
fiskebiologi. Fisk utvikler seg under solen, ikke ved 
siden av.

Mindre. Lettere.
Sterkere per watt.

Focus er i tråd med pågående utvikling 
innenfor LED-teknologien, så vel som 
den nye marine vitenskapen. Vi tror 
oppdrettere som raskt kan tilpasse 
seg ledende vitenskap og teknologi 
står bedre rustet til hva fremtidens 
akvakultur innebærer.

Focus  
undervannslys

Pinealkjertelen

Verdens mest 
kompakte 

undervannslys.

Focus: Lys desginet 
for fiskehelse.

LED HID LED LED Focus Modell/Kilde

33.6kg 21kg 14kg 10kg 2.4kg Vekt (kun tilpasset)

170100 125334 76228 57440 13600 Tverrsnittareal (mm2)

900W 1000W 1000W 150W 600W Strømforbruk
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Global støtte og ekspertise
Med over 100 års erfaring og kundestøtte er vi 
tilgjengelig for deg som bruker. Vår support er gratis, 
enten det er gode råd på anlegget eller hjelp fra våre 
distributører dersom et lys skulle feile.

Reservedeler: Tilgjengelig når du 
trenger dem
Vi samarbeider tett med våre distributører slik at du 
opplever et godt samarbeid med dem. Vi sørger for å 
ha et nyttig lager med reservedeler.

Havet kan være uforutsigbart. Men 
det hjelper å vite at du støttes av 
pålitelig service og reservedeler lett 
tilgjengelig.

Best service.
Best brukerstøtte.
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Focus er tilgjenglig i to versjoner: 
Focus 600 er på 600W. Denne leverer optimal 
belysning og energieffektivitet egnet for store 
oppdrettsmerder.

Focus 300 egner seg best i mindre merder eller 
landbasert oppdrett.

Begge typer bruker den samme 125 mm kompakte 
formen med de samme robuste materialer og 
effektive COB lysdioder.

* Vi kan levere den kombinasjonen av chipsett du 
ønsker.

Focus:
Velg blant to 
versjoner

Modell Focus 600 Focus 300

Effektforbruk 600 W 300 W

Driftspenning 90–305 V 90–305 V

Lyskilde LED LED

Antall chip 4* 2*

Fargetemperatur 
(K°)

6500 K, 
Grønn

6500 K, 
Grønn

Lumen flux Opp til 
84,000

Opp til 
42,000

Varighet > 36,000 > 36,000

Vekt uten kabel 2.4 kg 2.4 kg

Vekt med kabel 
(40 m)

6.9 kg 6.9 kg

Dimensjon 125 mm x 
80 mm

125 mm x 
80 mm

Materiale Marine 
legering

Marine 
legering

Focus tekniske data

11



V
i t

ar
 f

o
rb

eh
o

ld
 o

m
 e

n
d

ri
n

g
 i 

p
ro

d
u

kt
u

tv
al

g
 o

g
 e

ve
n

tu
el

le
 t

ry
kk

fe
il.

FINN VEIEN TIL 
AHLSELL!

Alle våre ansatte på mer enn 40 
butikker over hele landet ønsker 

å bidra til at du får en enklere 
hverdag – hver dag. 

ahlsell.no/butikker


