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Minőség

Extrém hosszú éle�artam

10 év garancia

Legjobb LED hűtési rendszer

Teljes IP67 védelem

Modularitás

Egyedi igények szerin� 
spektrumok fejlesztése

Cserélhető LED modulok

Több féle op�kai lencse
az op�mális
fényeloszláshoz

Teljesítmény

Piacvezető fényerő:
Akár 3520 µmol/s PPF

Legmasabb hatásfok:
3.1µmol/J  -  3.6µmol/J

Növény-specifikus
fényspektrumok
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Bevezetés
A Nyugat-Európában piacvezető CoolStack® asszimilációs LED lámpák többféle teljesítményű és 
intenzitású változatban érhetők el, akár lámpánként 3520 µmol/s PPF értékig.

A tervezéskor optimális egyensúlyt tudunk nyújtani a lámpák mennyisége, a telepítési kötségek és a 
megfelelő fényeloszás között.

A kutatócsoportunk rengeteg összetett fényspektrumot fejleszett ki az évek során szinte minden 
növényvilágítási feladatra: Zöldségtermesztés, mikrozöldségek, csíráztatás, beltéri gyümölcstermesztés, 
dísznövények termesztése, stb. 

A CoolStack LED növénynevelő lámpák Európa-szerte több száz hektáron üzemelnek 
problémamentesen, és a élvezik a termesztők bizalmát.

A LED világítás 4 előnye
Az elmúlt években óriási lépésekben nőtt  a LED asszmilációs lámpák 
hatékonysága, és ez a termeszők felől is növekvő igényeket generált a 
mesterséges megvilágításra az üvegházban termeszett növények szinte 
teljes palettáján.

A temesztőknek több motivációja is lehet ahhoz, hogy a LED világításra 
váltsanak:

Energiamegtakarítás: A LED-re váltás vezető indoka. A jelenlegi technológiával egy 1000W 
teljesítményű HPS lámpát 530W LED teljesítménnyel ki lehet váltani - Ez 47% energiamegtakarítást 
jelent.

Több fény, változatlan energiafogyasztás mellett: A nagy fényigényű növények, pl. a paradicsom 
meghálálják az extra fénymennyiséget. Egy modern HPS lámpa 1000W teljesítményfelvétel esetén 
1850 µmol/s intenzitással világít, ezzel a teljesítményfelvétellel a LED esetén akár 3520 µmol/s is 
elérhető, ami  növekvő terméshozamot biztosít.

Hőterhelés csökkentése: A HPS lámpák egyik nagy hátránya a kiemelkedő hőtermelés. Egy 1000W 
teljesítményű lámpa a felvett energiából 700W-ot hőtermelésre fordít. Ennek a nagy része lesugárott 
hő, amely nagymértékben növeli a környezet és a levelek hőmérsékletét is. A LED világítás esetén a 
hőterhelés drasztikusan csökkenthető.

Egyedi lehetőségek a különböző életszakaszokban

A LED világítás egyik legnagyobb előnye, hogy a lesugárzott spektrum speciális esetekben 
változtatható, ezáltal pl. a csírázás felgyorsítható, a gyökérnövekedés erősíthető, vagy a megnyúlás 
csökkenthető.

10 ÉV 

GARANCIA
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Cserélhető LED modulok a fenntartható jövőért

A LED növényvilágító rendszerek hatékonysága már ma is felülmúlja a HPS lámpákét, de a fejlesztések 
nem állnak meg, és a következő években is folyamatos hatásfoknövekedésre lehet számítani.

A fentieket figyelemmel kísérve a Coolstack lámpákat (szakember által) cserélhető LED modulokkal 
gyártják, és amennyiben évek múltán korszerűsítére kerül sor, elegendő a fényforrásokat újabbra 
cserélni, és nem kell ez egész lámpatest teljes beruházási költségét ismét kifizetni.

Mikor lehet szükség a LED modulok cseréjére?

Ha a megtakarítható energia költsége nagyobb, mint a LED modul cseréjének költsége. Ez jellemzően  
Észak, - és Nyugat- Európában fontos tényező.

Ha a növények nagyobb mennyiségű termést hoznak a magasabb fényerőtől.

Több fény - nagyobb haszon: Ha a LED modul cseréje után a növények nagyobb terméshozamot 
érnek el, és az ebből realizálható haszon fedezi a csere költségét. Például egy paradicsom üvegházban 
2018-ban 180 µmol/s/m² megvilágítási intenzitást lehetett elérni 2,5 µmol/W hatékonysággal. 
Ma a tulajdonos 250 µmol/s/m² intenzitást tud elérni egy LED modul csere után. A lámpatest és a 
tápegység maradhatott a régi.

Ha a jövőben egy új fényrecept hatékonyabbank bizonyul az évek óta használtnál

HPS SON-T vs. LED hatásfok 

(µmol/J)
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Szabályozott fényeloszlás TIR üveglencsékkel

A fényeloszás fontossága a mesterséges LED világítású növénytermesztésben nagyon sokszor 
alulértékelt.

Azoknak  a növényeknek, amelyek érzékenyek a fényeloszlás egyenetlenségére, pl. leveles zöldségek, 
dísznövények, fontos, hogy a besugárzás minél egyenletesebb legyen. A magasra növő paradicsom 
és uborka esetén a külön kihívás, hogy a növény felső hajátasai és a világítótest között nagyon kicsi a 
távolság.

A piacon kapható LED asszimilációs lámpák igen nagy része csak egy egyszerű üveg, vagy plexi takarással 
rendelkezik a LED fényforrások  előtt, ezzel általában egy 120 fokos parabola-alakú megvilágítási görbét 
lehet létrehozni.

A CoolStack lámpák több féle TIR (Total Internal Reflection) optikai lencsével rendelhetők, így már a 
projekt elején egyenletes fényelosztást tudunk tervezni a megvilágítandó területre.

90° káprásásmentes

130° denevérszárny

90°denevérszárny

Aszimmetrikus

105° káprázásmentes

CoolStack® TIR
lencse
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Még több fény - alacsonyabb telepítési költséggel
A növénytermesztésben használt LED lámpákat a legegyszerűbb összehasonlítani Ft/µmol alapon, de 
emellett számtalan tényező befolyásolhatja a rendszer teljes bekerülési költségét.

A legnagyobb különbségek a telepítési költségekben lehetnek. A kábelek, csatlakozók, vezetékek, 
megszakítók, stb... költségei lámpánként akár 100 EUR költséget is elérhetnek.

Éppen ezért a legfontosabb a telepített lámpák számát optimalizálni a projektben, azzal a céllal, hogy 
a lámpák száma minimális legyen, a fényeloszlás egyenletes maradjon, és a megvilágítás intenzitása is 
megfelelő legyen.

Pár évvel ezelőtt még az is nagy előrelépés volt, hogy egy 1000W teljesítményű HPS lámpa fényerejét 
sikerült LED-del elérni, jelenleg több különféle teljesítményű LED lámpát tudunk ajánlani, több féle 
optikai lencsével, melyek használatával drasztikusan csökkenthető a telepített világítótestek száma, de 
a fényerő optimális marad.

CoolStack® LE
akár  1820µmol/s, 530 W 

Megfelelőség: 1000W 
HPS SON-T, 47%-al kisebb 
energiaköltséggel.
A legjobb választás 
költségcsökkentéshez.

CoolStack® BOOST
akár 2950µmol/s,  880 W

Kevesebb lámpa, azonos 
megvilágítás, kisebb 
telepítési költség.
Legjobb ár/µmol arány.

CoolStack® HO
akár 2070µmol/s, 600 W

12%-al több fény, 40%-al 
kisebb energiaköltség, mint  
1000W HPS SON-T esetén.
Még több fény, még 
kevesebb költség.

CoolStack® MAX
akár  3520µmol/s,  1025 W

90%-al több fény, mint egy 
1000W HPS SON-T lámpa 
esetén.
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Hőcsöves hűtési 
rendszer

A várható leghosszabb élettartam és legkisebb 
fényáramcsökkenés
Külső személő számára talán nem látszik, de a Coolstack LED asszimilációs lámpák a technológia csúcsát 
jelentik.

A piacon kapható legtöbb lámpánál egyszerű hűtési eljárásokat alkalmaznak, pl. egész lámpatestet 
borító alumínium hűtőbordákat, esetleg ventilátorokkal kiegészítve. A CoolStack lámpák központi 
eleme egy passzív hőcsöves hűtési rendszer függőleges alumínium lamellákkal egybeépítve.

Ezt a technológiát régóta használják high-tech eszközök mikroprocesszorainak hűtéséhez, és a piacon 
elérhető legjobb hőelvezetést biztosítják a LED modulok esetében is.

A fényhasznosítás, élettartam és a LED chipek öregedésével járó fényáramcsökkenés közvetlenül függ a 
növényvilágító lámpák üzemi hőmérsékletétől. A CoolStack hűtési rendszere a lehető legalacsonyabban 
tartja a LED-ek hőmérsékletét, ezért a vevő megkapja a nagyon hosszú élettartamot, a legjobb 
hatásfokot és az üzemelési idő alatti lehető legjobb fényáram-megtartást is.

75 000 óra üzemidő után mindössze 10% fényerőcsökkenésel (L90B50), 10 év garanciával* a CoolStack 
optimális választás az üvegházi megvilágításra.
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Minden növénynek és növekedési fázisnak van saját optimális 
fényspektruma
Az "egy spektrum minden növénynek megfelelő" filozófiát nem oszjok. Az elmúlt években hatalmas 
összegeket fektetünk kísérletekbe Európa-szerte, és támogattunk nagy kutatóintézeteket is. A kísérletek 
során rengeteg eredmény keletkezett, és bebizonyosodott, hogy a különféle növekedési szakaszoknak 
különböző összetételű fény az optimális.

Növénytermesztési kísérleteink az elmúlt évekből:

- Paradicsom / Uborka  / Paprika / Padlizsán
- Eper / Szeder / Áfonya / Ribizli 
- Saláták / Mikrozöldségek 
- Algareaktorok 
- Rózsa / Orchidea / Flamingóvirág / Krizantém  
-  Bromélia / Korallvirág / Gerbera /Lysianthus

a fenti spektrumok csupán ízelítők a legtöbbször használt fényreceptjeinkből. Speciális esetekben 
keressenek elérhetőségeinken, minden esetben egyedi javaslatot teszünk a világítási projekt 
megvalósítására. 

SPEKTRUM
SPEKTRUM ÖSSZETÉTEL % RECEPT 

KÓDJAVÖRÖS KÉK FEHÉR TÁVOLI VÖRÖS

Magas kék + fehér
Erős vegetatív

76% 20% 4% 0% 3RBW

Közepes kék + fehér
Közepesen vegetatív

83% 13% 4% 0% 4RBW

Széles spektrum 67% 14% 19% 0% 4R2B3W

Alacsony kék  + fehér
Generatív

94% 6% 0% 0% 5RB

Alacson kék + fehér
Generatív

89% 7% 4% 0% 5RBW

Alacsony kék + fehér + távoli vörös
Generatív + virágzás

83% 7% 4% 6% 5RBWFR

CoolStack® alapvető fényreceptek
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Projektek

Kígyó uborka téli termesztés - Hollandia

Bell paprika téli termesztés - Belgium
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Paradicsom téli termesztés - Belgium

Uborka téli termesztés - Belgium

Projektek
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Projektek

Saláta termesztés Vezérelhető fényintenzitás - Hollandia

Fűszernövények  - Hollandia 
Extra mennyiségű kék fény intenzívebb gyökér és szárnövekedéshez
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Projektek

Salátafarm - Belgium - Programozható LED spektrum 

Eper termesztés télen is - Hollandia


