
GC-
Signal 

99 €

O espectro de luz ainda se 
consegue adaptar mais in-
dividualmente no CG WiFi e 
no CG Bar: Ambas as séries 
são totalmente programá-
veis através da app. Para tal 
necessita de ter sempre um 
recetor WLAN. O sinal é dis-
tribuído por cabo pelo CG 
SINAL por até 120 lâmpadas. 
Pode configurar de forma 
muito precisa a distribuição 
do espectro e do desempen-
ho da luz conforme deseja. 
Dessa forma transmite a luz 
certa para cada planta em 
qualquer fase da sua cultura.

Além de programas predefi-
nidos e personalizados para 
qualquer fase da cultura, tam-
bém é possível simular o na-
scer e o pôr-do-sol ou progra-
mar a distribuição de luz em 
tempo real.

O ponto alto da nova série: O 
modo incógnito! Pode des-
ligar o sinal WLAN no CG  
SINAL. Dessa forma desaparece 
o sinal WLAN e ninguém conse-
gue saber, que está a utilizar um 
LED Greenception.

Tudo comodamente a partir 
do sofá, com a app gratuita da 
Greenception! 

● LIGAÇÃO SIMPLES (“PLUG & PLAY”)
● LIGAÇÃO SEM COMPLICAÇÕES (GC-SIGNAL)

● PROGRAMAS PREDEFINIDOS E PERSONALIZADOS

The Grow Must Go OnThe Grow Must Go On

Distribuidores:

MIHA GmbH
Mannheimer Str. 9
DE-30880 Laatzen

+49 (0)511 866 557 0
info@mihaonline.de

miha-shop.de

  

O ESPECTRO IDEAL PARA 
QUALQUER FASE DA CULTURA
Ofereça às suas plantas apenas 
a luz que elas também podem 
transformar melhor nas suas res-
petivas fases de cultura. Ao mes-
mo tempo economize até 40 por 
cento de custos energéticos!

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

DISTRIBUIÇÃO ESPECTRAL

Espectro de crescimento

Espectro de floração Espectro completo
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COMANDADO POR APP

 • A tecnologia mais avançada

 • Design evoluído

 • Para qualquer área de cultivo

• Comandado por app

• Máxima eficiência



O FUTURO DO 

CULTIVO DE PLANTAS

O espectro de luz ainda se 
consegue adaptar mais indi-
vidualmente no GC WiFi e no  
GC Bar.

Os cluster CG foram desen-
volvidos para a substituição 
direta das lâmpadas de vapor 
de sódio existentes.

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

Foram montados apenas os mel-
hores componentes: Um chip COB 
com espectro completo PAR alta-
mente eficiente forma o coração 
das lâmpadas. Este é complemen-
tado por chips OSRAM e CREE.
Este chip é complementado por 
chips de 4 ou 6 x SMD por módu-
lo. Estes fornecem adicionalmente 
frequências azuis, vermelhas ou 
de infravermelhos para dar um 
apoio particularmente específico à 
sua planta preferida na sua fase de 
crescimento ou de floração. 

O novo design da caixa não só 
é mais atrativo, como através 
do acabamento de alta quali-
dade 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 PPFD exprime quantos 
fotões por segundo atingem 
uma superfície de 1 met-
ro quadrado e é medido em 
µmol/m2/s (micromole por 
metro quadrado por segun-
do). Este é também o valor de 
medição que habitualmente é 
apresentado num aparelho de 
medição PAR portátil. O PPFD 
é o valor indicativo mais im-

portante para os produtores, 
pois este valor calcula a inten-
sidade média sobre a área de 
plantação. 

Foi medido numa altura de 
30 cm.
• 100 cm x 100 cm = GC-Cluster
• 120 cm x 120 cm = GC-Bar
• 80 cm x 80 cm = GC-WiFi 
• Höhe = 30 cm

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

Número de módulos: 4
Canais de cor: 5

Controle: App+GC-Signal
Consumo energético: 132W

Peso: 5,5kg
Dimensões: 285 x 285 x 80mm

Número de módulos: 24
Canais de cor: 3

Controle: App+GC-Signal
Consumo energético: 280W

Peso: 9,82kg
Dimensões: 900 x 560 x 180mm

Número de módulos: 36
Canais de cor: 3

Controle: App+GC-Signal
Consumo energético: 420W

Peso: 13,65kg
Dimensões: 900 x 730 x 180mm

Número de módulos: 48
Canais de cor: 3

Controle: App+GC-Signal
Consumo energético: 560W

Peso: 17,5kg
Dimensões: 900 x 900 x 180mm
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GC-4  
299 €

GC-WiFi  
649 €

GC-9 
 679 €

GC-Bar 4
1.279 €

GC-16  
1.150 €

GC-Bar 6  
1.739 €

GC-16+  
1.450 €

GC-Bar 8 
2.269 €


