
Horticulture
LED Solutions

 

De efficiënte manier om klimaat 
en gewasbeheersing te verbeteren

GreenPower LED 
production module

Speciaal ontwikkeld voor verticale teeltsystemen, is de GreenPower LED production module de beste 
oplossing voor zowel nieuwe als bestaande installaties. Dankzij de energiezuinigheid en de lange 
levensduur is de GreenPower LED production module een rendabele oplossing voor de verbetering van 
klimaat- en gewasbeheersing bij binnenteelten.

De GreenPower LED production module is 
geoptimaliseerd voor gesloten teeltfaciliteiten met 
klimaatbeheersing, zoals verticale teelt, 
vermeerderingsbedrijven en onderzoekscentra die 
gebruik maken van meerlagen teelt van gewassen 
zoals: 
• Bladgroenten en kruiden
• Jonge planten  
• Zacht fruit

Belangrijkste voordelen
• Hoge lichtopbrengst 

• Snelle, eenvoudige installatie 

• Lange levensduur 

• Zeer efficiënt energieverbruik 



Kijk voor meer informatie over  
Philips Horticulture LED-oplossingen op:
www.philips.com/horti

Stuur ons een e-mail:
horti.info@philips.com

Of tweet ons:
@PhilipsHorti
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Gegevens zijn aan verandering onderhevig

* HO = High Output
**  Alle gemeten levensduren zijn standaardmetingen binnen de sector. 
Deze geven de gemiddelde gebruiksduur aan en vormen geen toezegging 
van prestaties van individuele producten.
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Het beste bedrijfsresultaat speciaal voor uw 
gewas en teeltomstandigheden 

Het juiste licht op het juiste moment, op de juiste plaats
Verschillende planten hebben verschillende 
lichtbehoeften. Philips heeft een groot aanbod aan 
'lichtrecepten', speciale combinaties van lichtspectrum, 
intensiteit, timing, uniformiteit en positionering, 
ontwikkeld na vele jaren samenwerking met tuinders, 
universiteiten en onderzoeksinstellingen. Deze 
lichtrecepten maken het mogelijk om te sturen op 
specifieke plantkenmerken zoals compactheid, 
kleurintensiteit en scheutontwikkeling, wat leidt tot een 
optimale gewasopbrengst en -kwaliteit. De production 
modules worden geleverd in vier spectrale versies: DR/B, 
DR/B/FR, DR/W, DR/W/FR.

Diep rood (DR)   is het meest efficiënt voor fotosynthese, 
vegetatieve reproductie en het 
stimuleren van scheutgroei

Blauw (B)  heeft positieve effecten op de 
compactheid en het afharden

Wit (W)   werklicht/volledig spectrum
Verrood (FR)   heeft een positief effect op generatieve 

eigenschappen, bloemvorming en 
wortelontwikkeling

Specificaties Waarde

DR/B HO* DR/B/FR HO DR/W HO DR/W/FR HO

Fotosynthetische 
efficiëntie

3,0 μmol/J 2,6 μmol/J

Stroom 
verbruik

28 W 32 W

Afmetingen  
(lxbxh)

151,3 x 4,0 x 4,0 cm /  
59.57 x 1.594 x 1.583 inch

Gewicht  
(inclusief driver)

1,7 kg / 3,7 lbs

Initiële fotonflux 83 μmol/s

Stroomvoorziening 120-277 V AC, 50-60 Hz

Vermogensfactor > 0,95

Gemiddelde 
levensduur**

35,000 uur, L90B50 (90% fluxbehoud) 
(Ta 25 °C / 77 °F)

Beschermingsgraad IP66, UL geschikt voor natte ruimtes

Koeling Passief luchtgekoeld

Goedkeuringsmerk-
tekens

UL, CE, RoHS, ISO

Accessoires Uitgebreid assortiment accessoires verkrijgbaar 
voor snelle en eenvoudige installatie

Garantie 3 jaar


