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 • A tecnologia mais avançada

 • Design evoluído

 • Para qualquer área de cultivo

• Comandado por app

• Máxima eficiência

O espectro de luz ainda se 
consegue adaptar mais in-
dividualmente no CG WiFi 
e no CG Bar: Ambas as 
séries são totalmente pro-
gramáveis através da app. 
Para tal necessita de ter 
sempre um recetor WLAN. 
O sinal é distribuído 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 pre-
definidos e personalizados 
para qualquer fase da cultu-
ra, também é possível simu-
lar o nascer e o pôr-do-sol 
ou programar a distribuição 
de luz em tempo real.

O ponto alto da nova série: 
O modo incógnito! Pode 
desligar o sinal WLAN no CG  
SINAL. Dessa forma desapa-
rece o sinal WLAN e ninguém 
consegue 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

REVOLUÇÃO



O espectro de luz ainda se consegue ad-
aptar mais individualmente no GC WiFi e no  
GC Bar.

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 ou 
6 x SMD por módulo. Estes fornecem adicio-
nalmente frequências azuis, vermelhas ou de 
infravermelhos para dar um apoio particu-
larmente específico à sua planta preferida na 
sua fase de crescimento ou de floração.  

A CG WIFI é o LED de melhor qualidade da 
nossa série. A caixa é composta por uma 
liga de metal e as capacidades de resistên-
cia e condutibilidade térmica foram aumen-
tadas. 

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 
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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 120 cm x 120 cm, numa altura de 30 cm. (GC-WiFi: 80 cm x 80 cm)

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-WIFI  
649 €

GC-Bar-4
1.279 €

GC-Bar-6  
1.739 €

GC-Bar-8 
2.269 €


