Horticulture
LED Solutions

GreenPower
LED toplighting

Voor een hogere
opbrengst en kwaliteit
In combinatie met onze speciale lichtrecepten biedt Philips GreenPower
LED toplighting nieuwe mogelijkheden voor telers om de kwaliteit en
opbrengst van hun gewas te verhogen en het hele jaar door te kunnen
telen. LED toplighting biedt een uitstekende lichtopbrengst van
800 µmol/s per module met een zeer hoog rendement van tot wel
3.0 µmol/J. Het biedt telers unieke voordelen voor gewassen die
veel licht nodig hebben, zowel als vervanging van traditionele
belichtingssystemen als energie-efficiënte aanvullende belichting.

Belangrijkste
voordelen
• Kortere teeltcycli
•	Verbeterde kleur en vorm
•	Telen met meer controle
over het klimaat

De unieke mogelijkheden van GreenPower LED toplighting leveren telers
voordelen op voor veel soorten licht-minnende gewassen, zoals:

•	Het hele jaar door telen

•
•
•
•

•	Verlaag de bedrijfskosten

Snijbloemen
Potplanten
Tuinplanten
Overblijvende planten

•	Voeg licht toe bij lage kassen
•	Lagere onderhoudskosten
vergeleken met SON-T

De beste oplossing
voor je gewas
C-profiel
doorlopende
installatie

De volgende stap in productiviteit
Onze GreenPower LED toplighting biedt een bijzonder
hoge lichtopbrengst, waarbij veel minder warmte wordt
uitgestraald dan bij SON-T. Dit betekent dat je licht en
temperatuur afzonderlijk kunt regelen, wat resulteert in
ongeëvenaarde belichtingsniveaus voor je planten en
een betere beheersing van de teeltomstandigheden.

277 V –
LED toplighting kan groeicycli verkorten,
400 V
opbrengsten verhogen, energie besparen en een
Ingangsspanning
economischer gebruik van de ruimte mogelijk
maken. Op basis van het soort gewas en het soort
LED-installatie kunnen de resultaten variëren. Dankzij
onze bewezen lichtrecepten kun je de groei, ontwikkeling
en voedingswaarde van de planten beter beheersen,
zodat je unieke resultaten kunt behalen waarmee je je in
de markt kunt onderscheiden.
Tot
wel 3,0
μmol/J
Onze LED toplighting oplossing wordt gecombineerd
met de uitgebreide kennis van onze plantspecialisten,
accountmanagers, applicatietechnici en onze Philips
LED Horti partners. Hierdoor kun je ongekende groei
verwachten.

C-profiel
onderbroken
installatie

Op de tralie
gemonteerde
installatie

Geen
bewegende
onderdelen

Spanningsvrije
aansluiting

Specificaties
Belangrijkste lichtkleuren

Dieprood/blauw (DR/B)

Dieprood/wit (DR/W)

Volle lichtkleuren (kanalen)

DR/B - LB

DR/W - LB

DR/W - MB

800 µmol/s

800 µmol/s

800 µmol/s

Opgenomen vermogen (max.) 265 W

275 W

285 W

Rendement

3,0 µmol/J

2,9 µmol/J

2,8 µmol/J

Afmetingen (bxhxd)

126,4 x 5,5 x 8 cm

Gewicht

3,2 kg

Ingangsspanning

277 – 400 VAC

Arbeidsfactor

› 0,95 @ 400 VAC

Levensduur*

L90B50: 35.000 uur; L70B50: 50.000 uur

Beschermingsklasse

IP66: geschikt voor natte, vochtige en droge
locaties

Koeling

Passieve luchtkoeling

Keurmerken

CE

Garantie

3 jaar

Accessoires

Volledig assortiment accessoires verkrijgbaar voor
een snelle, eenvoudige installatie

Gemiddelde fotonstroom

Legenda
DR = dieprood
B
= blauw
W
= wit

LB
MB

= laag blauw
= medium blauw

* Waarden voor levensduur en onderhoud bij een
omgevingstemperatuur van 25 °C / 77 °F.
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zoals staat aangegeven in de toepassingsrichtlijn (documentnummer 4422 944 05672). Bescherm ogen in het spectrum van 300 – 700 nm door een goedgekeurde
veiligheidsbril te dragen.
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Voor meer informatie over
Philips Horticulture LED Solutions,
bezoek:
www.philips.nl/horti
Schrijf ons een e-mail:
horti.info@signify.com
Of tweet ons:
@PhilipsHorti

