Opis produktu

Prezentacja produktu

Wysoka skuteczność 2,7 µmol/J SAMSUNG
Panel oświetleniowy LED LM281B.
Wyposażony
Diody LED LM281B - najwyższa wydajność
świetlna
Dostępne obecnie diody LED zapewniają
lepszą penetrację światła przez baldachim,
uzyskują 40% wyższą skuteczność przy
mniejszej ilości energii w porównaniu z
innymi lampami do uprawy.

Pełne spektrum: 3000K, 5000K, czerwony i IR
(660-665nm i IR 730nm), dodano chipy LED IR
730nm w porównaniu z tradycyjnym panelem
światła do uprawy. Doskonała wydajność dla
VEG i kwitnienia. Nie musisz kupować więcej
świateł dla innego spektrum.

Nasz LED Grow Light
Stara wersja
Grow Light

Tradycyjne światło
HPS

Podzespoły

Brak wentylatora, brak dźwięku

Wentylator
Wentylator, słyszalny dźwięk

Brak wentylatora, brak dźwięku

Ściemnianie
Wodoodporność

Pełne
spektrum

Wymiary produktu

Szczegóły produktu

Pełne widmo podobne do światła słonecznego

Długość fali (nm)

Ciepłe białe światło: (3000K) x 272

Białe światło: (5000K) x 144

Czerwone światło: (660nm) x 18

Światło podczerwone: (720nm) x 2

3000K biała ciepła dioda, która może przyspieszyć kwitnienie roślin,
sprawić, że kwiat będzie większy i żywy. 5000K zimna biała dioda, która
wspomaga kiełkowanie roślin, zwiększa tempo ich wzrostu. 660nm
czerwone światło, które w połączeniu z niebieskim światłem zwiększa
liczbę liści i plonów. Światło podczerwone 730 nm, które przyspiesza
konwersję ﬁtochromów, pozwala roślinom wytwarzać większe plony.

Brak widocznego
okablowania

Konstrukcja z chłodzeniem
pasywnym: radiator o grubości 4 mm.
Brak hałasu wentylatora, duże
powierzchnie solidnego
aluminiowego radiatora.

Plug and play: nie wymaga montażu. Oprawy są zintegrowane, od razu
po wyjęciu z pudełka światło LED do uprawy jest gotowe do użycia.

Wodoodporność: IP65

0-10V Ściemnialny

Trwała osłona PC - IP65

SZCZEGÓŁY UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Kiełkowanie
24-30 cali
10h - 12h/dobę
Jasność 40%

Sadzonka
24 cali
12h - 14h/dobę
Jasność 60%

Wegetacja
18-24 cali
16h - 18h/dobę
Jasność 100%

Kwitnienie
18 cali
10h - 12h/dobę
Jasność 100%

Obszar pokrycia rdzenia: 3 X 3 stopy

Obszar pokrycia rdzenia: 2,5 X 2,5 stopy

Test w namiocie 48"x24"

W PAKIECIE

Lista części:
1. Lampa LED Quantum z zasilaczem.
2. Wtyczka zasilająca.
3. Zawiesie z karabińczykiem.
4. Regulowany wieszak na linę
ze stali nierdzewnej.
5. Ściemniacz.

SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU

