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Espectro de crescimento

Espectro de fl oração Espectro completo
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O ESPECTRO IDEAL PARA 
QUALQUER FASE DA CULTURA

Ofereça às suas plantas apenas a luz que elas 
também podem transformar melhor nas suas re-
spetivas fases de cultura. Ao mesmo tempo eco-
nomize até 40 por cento de custos energéticos!

Distribuição da luz em: GC-4, -9, -16 & -16+:

DISTRIBUIÇÃO ESPECTRAL

The Grow Must Go On

 • Design evoluído

 • Máxima eficiência

 • A tecnologia mais avançada

REVOLUÇÃO
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Os cluster CG foram desenvolvidos para a sub-
stituição direta das lâmpadas de vapor de só-
dio existentes.

GC-4  
299 €

GC-9  
649 €

GC-16  
1.150 €

GC-16+ 
1.450 €

Número de módulos: 4 // Com níveis de regulação: 3
Consumo energético: 128W // Peso: 2,94kg

Equivalência energética: 250W NDL/HPS
Dimensões: 285 x 285 x 70mm

Número de módulos: 9 // Com níveis de regulação: 3
Consumo energético: 288W // Peso: 5,88kg

Equivalência energética: 400W NDL/HPS
Dimensões: 405 x 405 x 70mm

Número de módulos: 16 // Com níveis de regulação: 4
Consumo energético: 512W // Peso: 10,95kg

Equivalência energética: 600W NDL/HPS
Dimensões: 525 x 525 x 70mm

Número de módulos: 16 // Com níveis de regulação: 4
Consumo energético: 700W // Peso: 17,5kg

Equivalência energética: 1000W NDL/HPS
Dimensões: 650 x 650 x 70mm

O FUTURO DO 

CULTIVO DE PLANTAS

Elas fornecem o mesmo rendimento de colheita 
com uma poupança energética de cerca de 40 
por cento. Tanto a quantidade de luz como a cor 
da luz podem ser ajustadas às necessidades das 
respetivas fases da cultura. A eficiência do nosso 
novo cluster-LED foi mais uma vez claramente 
reforçada!

Foram montados apenas os melhores componen-
tes: Um chip COB com espectro completo PAR al-
tamente eficiente forma o coração das lâmpadas. 
Este é complementado por chips OSRAM e CREE.

Este chip é complementado por chips de 4 x SMD 
por módulo. Estes fornecem adicionalmente fre-
quências azuis, vermelhas ou de infravermelhos 
para dar um apoio particularmente específico à 
sua planta preferida na sua fase de crescimento 
ou de floração. 

Elas fornecem o mesmo rendimento de colheita O novo design da caixa não só é mais atra-
tivo, como através do acabamento de alta 
qualidade de uma conjugação de uma liga de 
metal revestida, alumínio e plástico rígido, as 
capacidades de resistência e condutibilidade 
térmica foram aumentadas mas o peso total 
foi reduzido.

O novo design da caixa não só é mais atra-

DENSIDADE DE CORRENTE POR FOTÕES FOTOSSINTÉTICA
O PPFD exprime quantos fotões por segundo atingem uma superfície de 1 
metro quadrado e é medido em µmol/m2/s (micromole por metro quad-
rado por segundo). Este é também o valor de medição que habitualmente 

1250 - 1000

1000 - 900

900 - 800

800- 700

700 - 600

600 - 500

500 - 400

400 - 300

300 - 200

200 - 100

100 - 50

50 - 0

1600 - 1250

2000 - 1600

2400 - 2000

2800 - 2400

3000 - 2800

3200 - 3000

é apresentado num aparelho de medição PAR portátil. O PPFD é o valor indicativo mais importante 
para os produtores, pois este valor calcula a intensidade média sobre a área de plantação. Foi medi-
do numa superfície de 100 cm x 100 cm, numa altura de 30 cm.


