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 • Najnowsza technologia

 • Zoptymalizowany design

 • Do każdej powierzchni uprawnej

• Sterowanie za pomocą aplikacji

• Najwyższa wydajność 

REWOLUCJA

W GC-WiFi i GC-Bar moż-
na indywidualnie ustawić 
widmo światła: Obie serie 
można w pełni sterować za 
pomocą aplikacji. W tym celu 
musi zawsze być dostępny 
odbiornik WLAN. Z GC-SIG-
NAL sygnał transmitowany 
jest za pośrednictwem kabla 
do maks. 120 lamp. Można 
bardzo precyzyjnie skonfi-
gurować dystrybucję widma 
i moc światła według włas-
nego uznania. W ten sposób 
można uzyskać odpowiednie 
światło dla danej rośliny w 
danej fazie uprawy.

Oprócz fabrycznych i zdefi-
niowanych przez użytkow-

nika programów obsługi 
każdej fazy uprawy można 
również symulować wschód 
i zachód słońca lub stero-
wać ilością emitowanego 
światła w czasie rzeczywis-
tym.

Największy atut nowej se-
rii: tryb incognito! Można 
wyłączyć sygnał WLAN na 
GC-SIGNAL. Dzięki temu sy-
gnał WLAN znika i nikt nie 
może stwierdzić, że używasz 
lampy LED Greenception.

Wszystko to wygodnie, 
siedząc na kanapie, przy 
użyciu darmowej aplikacji 
Greenception! 

● PROSTE PRZYŁĄCZE („PLUG & PLAY“)
● NIESKOMPLIKOWANE POŁĄCZENIE (GC-SIGNAL)
● PROGRAMY FABRYCZNE I ZDEFINIOWANE PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA



W GC-WiFi i GC-Bar można indywidualnie usta-
wić widmo światła.

PRZYSZŁOŚĆ 

UPRAWY ROŚLIN

Umożliwiają one uzyskanie takich samych 
plonów przy oszczędności energii rzędu ok. 40 
procent. Zarówno ilość światła jak również jego 
barwa mogą zostać dostosowane do potrzeb da-
nej fazy rozwoju rośliny. W oferowanej przez nas 
nowej serii lamp LED typu cluster jeszcze bard-
ziej podnieśliśmy ich skuteczność!

Zastosowaliśmy najlepsze komponenty: Na-
jważniejszy komponent lamp: wysokowydajny 
chip COB pełne spektrum PAR. Ponadto w lam-
pach zastosowano chipy OSRAM i CREE.

Oprócz tego chipa lampa posiada 4 lub 6 chipów 
SMD w każdym module. Emitują one dodatkowo 
częstotliwości niebieskie, czerwone lub podczer-
wone, które zapewniają roślinom idealne warun-
ki w fazie wzrostu i kwitnienia. 

GC-WIFI jest najlepszą lampą LED w oferowanej 
przez nas serii. Obudowa wykonana jest z pow-
lekanego stopu metalu. Zwiększyliśmy dzięki 
temu właściwości przewodnictwa cieplnego oraz 
wytrzymałość produktu. 

GĘSTOŚĆ STRUMIENIA FOTONÓW FOTOSYNTEZY
Wartość PPFD wyraża, ile fotonów pada na powierzchnię o wielkości jednego 
metra kwadratowego na sekundę i mierzona jest w µmol/m2/s (mikromol na 
metr kwadratowy na sekundę). Jest to też wartość wyświetlana przez typowe, 
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przenośne urządzenia do pomiaru PAR. PPFD jest najważniejszym współczynnikiem dla hodowców 
roślin, ponieważ można dzięki niej oszacować średnią intensywność światła na obsadzonej powierzch-
ni. Pomiar wykonano na powierzchni 120 cm x 120 cm, na wysokości 30 cm. (GC-WiFi: 80 cm x 80 cm)

Liczba modułów: 4 // Kanały kolorów: 5
Kontrola: App+GC-Signal

Pobór mocy: 132W // Masa: 5,5kg
Wymiary: 285 x 285 x 80mm

Liczba modułów: 24 // Kanały kolorów: 3
Kontrola: App+GC-Signal

Pobór mocy: 280W // Masa: 9,82kg
Wymiary: 900 x 560 x 180mm

Liczba modułów: 36 // Kanały kolorów: 3
Kontrola: App+GC-Signal

Pobór mocy: 420W // Masa: 13,65kg
Wymiary: 900 x 730 x 180mm

Liczba modułów: 48 // Kanały kolorów: 3
Kontrola: App+GC-Signal

Pobór mocy: 560W // Masa: 17,5kg
Wymiary: 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 €


