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 • Nejmodernější technologie

 • Pokročilý design

 • Pro každou pěstební plochu

• Ovládání pomocí aplikace

• Nejvyšší účinnost

GC-WiFi a GC-Bar umožňují 
ještě individuálnější přiz-
působení světelného spek-
tra: Obě řady lze ovládat 
kompletně pomocí aplika-
ce. Přitom je vždy vyžado-
ván přijímač WiFi signálu. 
GC-SIGNAL rozvádí signál 
prostřednictvím kabelu až 
do 120 lamp. Rozložení 
spektra a světelný výkon 
můžete velmi přesně přiz-
působit svým požadavkům. 
Díky tomu bude mít každá 
rostlina v každé fázi pěsto-
vání ideální světlo.

Kromě přednastavených a 
uživatelsky definovaných 

provozních programů pro 
každou fázi pěstování lze 
také simulovat východ či 
západ slunce a ovládat ro-
zložení světla v reálném 
čase.

Zlatý hřeb nové řady: režim 
inkognito! Signál WiFi 
můžete na přijímači GC-SI-
GNAL vypnout. Díky tomu 
signál zmizí a nikdo nebude 
vědět, že provozujete LED 
Greenceptio

To vše z pohodlí pohovky 
díky bezplatné aplikaci od 
Greenception! 

● SNADNÉ PŘIPOJENÍ („PLUG & PLAY“)
● JEDNODUCHÉ PROPOJENÍ (GC-SIGNAL)

● PŘEDNASTAVENÉ A UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ 
PROGRAMY

R E VO L U C E



GC-WiFi a GC-Bar umožňují ještě individuálně-
jší přizpůsobení světelného spektra.

BUDOUCNOST 

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

Zaručují stejnou úrodnost při úspoře energie 
cca 40 procent. Množství a barvu světla lze 
přizpůsobit požadavkům každé fáze pěstování. 
Lampy z naší nové řady Cluster-LED jsou nyní 
výrazně účinnější!

Byly použity jen ty nejlepší komponenty: Jádro 
lamp tvoří vysoce účinný celospektrální COB 
čip. Tento čip dále doplňují čipy OSRAM a CREE.

Čip doplňují 4, resp. 6 SMD čipů na modul. 
Tyto čipy dodatečně vytváří frekvence z oblasti 
modrého, červeného či infračerveného záření, 
aby vaši oblíbenou rostlinu cíleně podpořily 
během růstové a květové fáze.

GC-WIFI je nejkvalitnější LED v našem sorti-
mentu. Kryt je vyroben z vrstvené kovové sli-
tiny a vyznačuje se vyšší tepelnou vodivostí a 
odolností. 

FOTOSYNTETICKÁ HUSTOTA FOTONOVÉHO TOKU
PPFD udává, kolik fotonů dopadne na plochu jednoho metru čtverečního 
během jedné sekundy a měří se v µmol/m2/s (mikromolů na jeden metr 
čtvereční za sekundu). To je také hodnota, která je běžně zobrazena na 
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přenosných zařízeních pro měření PAR. PPFD je pro pěstitele nejdůležitějším údajem, neboť jde 
o odhad průměrné intenzity světla dopadajícího na pěstební plochu. Měření proběhlo na ploše 
120 cm × 120 cm ve výšce 30 cm. (GC-WiFi: 80 cm x 80 cm)

Počet modulů: 4 // Barevných kanálů: 5
Řízení: App+GC-Signal // Hmotnost: 5,5kg

Spotřeba elektrické energie: 132W 
Rozměry: 285 x 285 x 80mm

Počet modulů: 24 // Barevných kanálů: 3
Řízení: App+GC-Signal // Hmotnost: 9,82kg

Spotřeba elektrické energie: 280W
Rozměry: 900 x 560 x 180mm

Počet modulů: 36 // Barevných kanálů: 3
Řízení: App+GC-Signal  // Hmotnost: 13,65kg

Spotřeba elektrické energie: 420W
Rozměry: 900 x 730 x 180mm

Počet modulů: 48 // Barevných kanálů: 3
Řízení: App+GC-Signal // Hmotnost: 17,5kg

Spotřeba elektrické energie: 560W
Rozměry: 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 €


