
Greenception LED GC-WiFi
A GC-WiFi foi desenvolvida para profissionais exigentes. Os mó-
dulos podem ser controlados confortavelmente através de um 
software. Esta fornece o mesmo rendimento de colheita com uma 
poupança energética de cerca de 40 por cento. Tanto a quantida-
de de luz como a cor da luz podem ser ajustadas às necessidades 
das respetivas fases de cultura.

Quatro chips COB altamente eficientes com espectro completo 
PAR formam o coração da lâmpada. Este chip é complementado 
por 6 x chips SMD por módulo. Além de programas predefinidos 
e personalizados para cada fase da cultura, também é possível 
simular o nascer e o pôr do sol, ou controlar a distribuição de luz 
em tempo real.
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*Não incluído no volume de fornecimento

Superfície: 80 cm x 80 cm, altura: 30 cm

Ficha técnica  GC-WiFi

Número de módulos 4

Comando Software + GC-Signal

Consumo de energia 132 W

Canais de cor 5

Dimensões 235 x 235 x 50 mm

Peso 5,5 kg

Densidade de fluxo de fotões (15 cm) ~ 2100 μmol/m²/s

Densidade de fluxo de fotões (20 cm) ~ 1375 μmol/m²/s

Densidade de fluxo de fotões (30 cm) ~ 1250 μmol/m²/s

Eficiência (consoante o nível de comutação) 2,4 – 3,3 µmol/J

Tempo de arranque/ignição <1 seg.

Cor da caixa Prateada

Ângulo de feixe COB: 90°, LED:  90°

Vida útil nominal 40 000 horas 

Ciclos de comutação > 50 000

Cabo IEC C13/C14

Tensão 220-240 V ~50-60 Hz

Material Metal revestido

Chips instalados 

(COB: segredo comercial. Otimizados 
para a aplicação na área de cultura de 
plantas. O espectro segue a curva Mc-
Cree. Aprox. 3150 K, CRI = mín. 85)

· 660 nm vermelho:  
  Osram Oslon SSL
· 6400 K White: CREE XP-E
· UV: Nichia NVSU
· Outras cores: Nichia  
  série NC*
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