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Få fri passasje 
og fokuser på 

hva som er
viktig med den

mest kompakte,
kraftige og effektive
havburbelysningen

under solen.

Unos verktøyfrie monterings-

motstykke, Uno Panel, tillater

enkel, problemfri drift og

det ultimate innen bærbarhet.

Uno PanelMed Uno blir tre til en:

ditt slanke og sjøklare

alt-i-ett-hus, kontroller

og strømforsyning. Hver Uno er

sin egen miljøforseglede

og enkelt utskiftbare enhet

og gir opptil 600W i en

pakke som bare veier 5,2 kg.

 

   Møt
Uno   



Med klasseledende lave driftskostnader og

bekymringsfri operasjon representerer Planet Lightings 

Focus lysteknologi for havmerder den høyeste ytelsen i

den mest kompakte og lette pakken som er tilgjengelig.

Focus, utprøvd på sjøen siden 2012, er robust, enkel å bruke

og designet for å betydelig begrense vedlikehold

og nedetid slik at du kan fokusere på

det som er viktig.

Focus belysningssystem 

for havmerder er de

mest kompakte, kraftige

undervanns aquaculture

akvakulturlysene i verden. Vår holdbare,

effektive design hjelper deg å motstå

biologisk vekst og korrosjon for å

minimise vedlikehold, og dens

nedstrømningslys etterligner naturlig

sollys for å fremme fiskehelsen.

...og
      Focus



På Planet Lighting har vi

revolusjonert havbruks

industrier over hele verden siden 2012

med australsk designet og

produsert neste generasjons belysnings

teknologi. Vår ledende LED

belysningsløsninger og klasseledende

tjenester er stolt på av

noen av de største operatørene

og fasiliteter på planeten.

Ring din distributør i dag for å

arrangere en uforpliktende test

av Focus for oppdrettsanlegget ditt.

DISTRIBUTØRER:

Sør-Amerika | Chile
Digital Blue Spa
Edificio Central Lake
Santa Rosa 575 Of.48
Puerto Varas, Chile
Telefon: +56 9 9219 4536
www.digitalblue.cl

Nord-Amerika | Canada
Powerserve Energy Ltd.
Unit #8 1040 9th Ave Campbell River
BC V9W 4C2 Canada
Telefon: +1 250 830 1563
www.powerserve.ca

Skandinavia | Norge
Ahlsell Norge AS
Telefon: +47 91 57 59 65
www.ahlsell.no

Vest-Europa | Skottland
Ace Aquatec
Camperdown Street
Dundee DD1 3JA Scotland
Telefon: +44 13 8222 9842
www.aceaquatec.com

Oceania | Australia
Planet Lighting
2 Tamarind Drive Bellingen 
NSW 2454 Australia
Telefon: +61 2 6659 5600
www.planetlighting.com

Undersea Lighting
Hobart

Telefon: +61 418 123 946

Ta kontakt
med din
Planet Lighting
leverandør 
 i dag.
Finn ut mer med å
besøke nettstedet vårt
www.planetlighting.com
info@planetlighting.com


