LED FL300 SUNLIGHT
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LED-armaturet der replikerer sollyset
Om FL300 Sunlight
I forbindelse med at evaluere mulige LED løsninger, er det
vigtigt at undersøge to parametre: Drifttemperaturen på
armaturerne og fordelingsprofilen på dine kulturer.
FL300 Sunlight er udstyret med et patenteret aktivt kølingsystem, der sikrer en lav LED temperatur og derved en
lang levetid - fordele et passivt kølet LED armatur ikke har.
FL300 Sunlight er designet med et optisk linsesystem, der
muliggør en traditionel installationsplan, der ligner HPS
med en homogen lysfordelingsprofil på planteniveau - dog
med mindre lysspild.
• En naturlig erstatning for de konventionelle HPS-lamper
• Få en specifik lysplan baseret på dine planters behov
• Muliggør let integration med klimastyringssystemer
Styrbarhed
En af de store fordele ved denne lampe er styrbarheden.
• Investering i et styrbart LED-armatur betyder, at du altid
har mulighed for at indstille lysintensiteten for optimering af forskningsresultater eller dyrkning af en nuværende / ny kultur eller ganske enkelt dæmpe lyset,
når der er et mindre lysbehov.
• FL300 Sunlight anbefales til f.eks. vækstkamre, hvor
naturligt lys er vigtigt eller til supplerende belysning,
hvor farvegenkendelse er vigtig; for eksempel i et
havecenter.
• Du kan styre systemet ved enten at bruge vores LCC4
klimaststyring eller vores LED Light controller, som kan
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forbindes til din klimastyring - også hvis den er fra en
anden leverandør. På den måde har du den fulde kontrol
over LED-installationen.
Dokumenterede resultater
Aarhus Universitets forskningsinstitution er velkendt i
Europa for deres eksperimenter indenfor dyrkning, herunder forsøg med LED-lys. Efter at have evalueret flere
LED-løsninger, installerede de FL300 Sunlight i deres nye
klimakamre ved Aarslev Forsøgsstation. Hver 4,2 m2 celle
var udstyret med 16 FL300 Sunlight armaturer installeret
med dynamisk styring. Installationen blev afsluttet i 4.
kvartal 2012 og har bevist sit værd på forskellige afgrøder,
der spænder fra tomater til forskellige kornsorter.
Sammen med de betydelige energibesparelser - både med
hensyn til lyseffektivitet og reduceret køling - giver installationen en ensartethed af lys, som er stærkt forbedret,
sammenlignet med hvad der er opnås med traditionel
belysningsteknologi.
Konklusionen var, at planterne på trods af det lave elforbrug vokser rigtig godt i det “nye lys”.
At få en tomatplante til at blomstre under LED-belysning
alene er svært - men det er ikke længere et problem med
FL300 Sunlight.

SPECIFIKATIONER / LED FL300 SUNLIGHT - VERSION 1.2
Forsyning

230V AC / 50/60 Hz

Strømforbrug

2,0 A

Energiforbrug

100 - 460 watt (justerbart via
kontrolenhed)

Lyseffekt fra lampen

1,78 µmol/s per watt

PPF

818 µmol/s

Lyseffekt fra dioden

1,95 µmol/j

Nettovægt

12,4 kg

Dimensioner L x B x H

550 x 230 x 160 mm

Driftstemperatur

0 - 40° C

Dækningsområde

0,25 - 12 m2 (afhængig af
lysintensiteten)

Lysindstillinger

Fra 20 - 100 % intensitet

Lysindhold

Se nedenstående tabel

Lysintensitet (µmol/m2/s)

Specifikationer

Klimakammer

Lysfordelingsprofil af 16 FL300 Sunlight i et 4,2 m2 klimakammer. Gennemsnitlig lysintensitet 947 μmol/m2/s ± 4%
STDV

Sollys

FL300 Sunlight

400 - 500 nm

33 %

33 %

500 - 600 nm

41 %

40 %

600 - 700 nm

26 %

27 %

Lyseffekt FL300 og sollys

% Lys af det totale PAR lys

Spektralfordeling af FL300 Sunlight sammen med en spektralprofil af sollyset
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