Bitki Yetiştirme ve LED
Aydınlatma avantajları
•
•

•
•

•

•
•

LED aydınlatma sektörü her gün yeni ürünlerle gelişiyor. Ancak ihmal edilen bir alan var;
bitki yetiştirme LED aydınlatma gereçleri.
Bu armatürler özellikle çiçekçilik alanında yurtdışında yoğun kullanılmaktadır. Bunun
yanında gıda ve eczacılık alanında kullanılan bitkilerin ve endemik bitkilerin yetiştirilmesi
için de kullanılıyor.
Bu alanda ürün yapmayı düşünen üreticilerimiz aşağıdaki bazı detaylar ile ürünlerinin
markette iyi konumlanmasını sağlayabilir.
Biliyorsunuz klorofil, tüm bitkilerde bulunan pigmenttir. Bununla birlikte, birden fazla
klorofil türü bitkilerin fotoreseptörlerinde vardır. Yeşil dışındaki renkleri emen klorofil
özellikle yapraklarda çok olduğu için biz bitkileri (genelde) yeşil görürüz. Bitkilerde bugüne
kadar keşfedilmiş 200-300 çeşit farklı fotoreseptör daha var. Bunlar çok farklı dalga
boylarını emerler ve bitkiye özgü organik maddeleri sentezlerler. Farklı klorofillerin
bitkinin sağlıklı gelişimine etkisi büyüktür.
LED’li yetiştirme armatürlerinin büyük kısmı mavi LED (gelişim için) ve kırmızı LED
(çiçeklenme için) içeriyor. Bitki doğal ortamında yaşasaydı, güneşten aldığı, onu daha
sağlıklı yapan dalga boylarını bulamıyor. Bu nedenle LED’li aydınlatma armatürlerinde
mutlaka bütün spektrumu verecek LED kullanılmalı. Ana renkler yine mavi ve kırmızı olmalı
ancak diğer dalga boyları ihmal edilmemelidir.
Ek bilgi (Aşağıdaki dalga boyları kırmızı ve mavi bandın dışındadır.):
Klorofil A: 430, 662nm
Klorofil B: 453, 642nm
Alfa Karoten: 442, 444, 478nm
Beta Karoten: 425, 480nm
Zeaksantin: 423, 451, 483nm
Lutein: 420, 447, 477nm

GROW PLANT HORTICULTURE LED LIGHT

İNCE GÖVDE YAPISI
Dar alanlarda kolayca kurulum yaparken az yer kaplayan
ve hızlı soğutma imkanı veren gövde yapısı ile şık ve
ekonomik bir LED Aydınlatma Çözümüdür..
TAM SPECTRUM BİTKİ AYDINLATMA
Seralar için kış sezonunda, kapalı havalarda veya kapalı
ortamlarda bitki yetiştirmeye de olanak sağlayan, ayrıca
sera içerisinde ışığa destek sağlamak amacıyla da
kullanabileceğiniz ürünlerimiz isteğe göre
üretilebilmektedir.Yüksek büyüme hızı,enerji tasarruflu
aydınlatma
90° REFLEKTÖRLÜ OPTİK ÇIKIŞ
Işığın dengeli bir şekilde yayılmasını sağlarken bitkilerin en
alt tarafına kadar ışığın ulaşmasını sağlar,

CP-GROW -50
LED FLOOD LIGHT SERIES

• Bitki için gerekli bütün spektrumu sağlar
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• Tam Spectrum bitki aydınlatması
• Polikarbon ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve sürücü bölümü
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar

• Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek verimlilik ve uzun ömür
• İç ve dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Türkiye’de üretilmiştir.
• IP65 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)250*(W)210*(H)70
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CP-GROW-50

50

220V

GROW

www.ledgogroup.com

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C
-20°C ~ +40°C
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GROW PLANT HORTICULTURE LED LIGHT

CP-GROW-50
LED FLOOD LIGHT SERIES

İNCE GÖVDE YAPISI
Dar alanlarda kolayca kurulum yaparken az yer
kaplayan ve hızlı soğutma imkanı veren gövde yapısı
ile şık ve ekonomik bir LED Aydınlatma Çözümüdür.
İç ve dış ortam şartlarına dayanıklı gövde yapısı

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili LED Kontrol Devresi

Giriş voltajı

220V

LED Çıkış voltajı
Çıkış akımı
Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com
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GROW PLANT HORTICULTURE LED LIGHT

İNCE VE UZUN GÖVDE YAPISI
Dar alanlarda kolayca kurulum yaparken az yer kaplayan
ve hızlı soğutma imkanı veren gövde yapısı ile şık ve
ekonomik bir LED Aydınlatma Çözümüdür..
TAM SPECTRUM BİTKİ AYDINLATMA
Seralar için kış sezonunda, kapalı havalarda veya kapalı
ortamlarda bitki yetiştirmeye de olanak sağlayan, ayrıca
sera içerisinde ışığa destek sağlamak amacıyla da
kullanabileceğiniz ürünlerimiz isteğe göre
üretilebilmektedir.Yüksek büyüme hızı,enerji tasarruflu
aydınlatma
BANT TİPİ AYDINLATMA
Işığın dengeli bir şekilde yayılmasını sağlarken bitkilerin
Konumuna uygun en verimli aydınlatma koşullarını
sağlamak için üretildi.

LET -GROW-36A
LED TRI PROOF TUBE LIGHT SERIES
• Bitkiler için gerekli bütün spektrumu sağlar
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• Tam Spectrum bitki aydınlatması
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve sürücü bölümü
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
• Temizlemesi kolay ön temperli cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
• Elektrostatik toz boyalı paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek
vidalar

• Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek verimlilik ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• 72adet 5630smd Full Spectrum LED Teknolojisi
•IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)510*(W)56*(H)65 mm

Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

PPF
400-700nm

PPE
400-700nm

PAR
400-700nm

SPECTRUM

W.Temp
°C

LET–GROW-36A

36

AC 230V

71,4 (umol/J)

1.428 (umol/J)

14,7 (mW)

PRB

-20°C ~ +40°C

www.ledgogroup.com
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GROW PLANT HORTICULTURE LED LIGHT

LET-GROW-36A
LED TRI PROOF TUBE LIGHT SERIES

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Tavana,yan duvara,makine aksamı üzerine veya
sarkıt şeklinde kullanım imkanı sunan bağlantı
elemanı seçeneği,kolayca ışık açısını ayarlamayı
sağlayan kelebek vidalı ayaklar

GÜVENİLİR DONANIM
Etkili aydınlatma ve uzun kullanım ömrü sunan soğutucu
gövde yapısı,Amerikan Semi’LEDs Led

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

AC 220V

Frekans

50-60hZ

Çalışma modu

Şebeke Voltajı 220V

www.ledgogroup.com
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GROW PLANT HORTICULTURE LED LIGHT

İNCE VE UZUN GÖVDE YAPISI
Dar alanlarda kolayca kurulum yaparken az yer kaplayan
ve hızlı soğutma imkanı veren gövde yapısı ile şık ve
ekonomik bir LED Aydınlatma Çözümüdür..
TAM SPECTRUM BİTKİ AYDINLATMA
Seralar için kış sezonunda, kapalı havalarda veya kapalı
ortamlarda bitki yetiştirmeye de olanak sağlayan, ayrıca
sera içerisinde ışığa destek sağlamak amacıyla da
kullanabileceğiniz ürünlerimiz isteğe göre
üretilebilmektedir.Yüksek büyüme hızı,enerji tasarruflu
aydınlatma
ETANJ TİPİ AYDINLATMA
Işığın dengeli bir şekilde yayılmasını sağlarken bitkilerin
Konumuna uygun en verimli aydınlatma koşullarını
sağlamak için üretildi.

LET –GROW-72A
LED TRI PROOF TUBE LIGHT SERIES
• Bitkiler için gerekli bütün spektrumu sağlar
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• Tam Spectrum bitki aydınlatması
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve sürücü bölümü
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
• Temizlemesi kolay ön temperli cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
• Elektrostatik toz boyalı paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek
vidalar

• Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek verimlilik ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• 144adet 5630smd Full Spectrum LED Teknolojisi
• IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)1010*(W)56*(H)65.

Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

PPF
400-700nm

PPE
400-700nm

PAR
400-700nm

SPECTRUM

W.Temp
°C

LET-GROW-72A

72

AC 230V

71,4 (umol/J)

1.428 (umol/J)

14,7 (mW)

PRB

-20°C ~ +40°C

www.ledgogroup.com
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GROW PLANT HORTICULTURE LED LIGHT

LET-GROW-72A
LED TRI PROOF TUBE LIGHT SERIES

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Tavana,yan duvara,makine aksamı üzerine veya
sarkıt şeklinde kullanım imkanı sunan bağlantı
elemanı seçeneği,kolayca ışık açısını ayarlamayı
sağlayan kelebek vidalı ayaklar

GÜVENİLİR DONANIM
Etkili aydınlatma ve uzun kullanım ömrü sunan soğutucu
gövde yapısı,Amerikan Semi’LEDs Led veya SAMSUNG Led

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

AC 220V

Frekans

50-60hZ

Çalışma modu

Şebeke Voltajı 220V

www.ledgogroup.com
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GROW PLANT HORTICULTURE LED LIGHT

İNCE GÖVDE YAPISI
Dar alanlarda kolayca kurulum yaparken az yer kaplayan
ve hızlı soğutma imkanı veren gövde yapısı ile şık ve
ekonomik bir LED Aydınlatma Çözümüdür..
TAM SPECTRUM BİTKİ AYDINLATMA
Seralar için kış sezonunda, kapalı havalarda veya kapalı
ortamlarda bitki yetiştirmeye de olanak sağlayan, ayrıca
sera içerisinde ışığa destek sağlamak amacıyla da
kullanabileceğiniz ürünlerimiz isteğe göre
üretilebilmektedir. Yüksek büyüme hızı, enerji tasarruflu
aydınlatma
75°*150° IŞIK DAĞILIMI SUNAN MULTİ LENS
Işığın ileri ve yanlara doğru dağılmasını sağlayan özel açılı
polikarbon multi lens, Dengeli ve optimum bir aydınlatma
sağlar. Bitki üzerine daha fazla ışık düşmesini ve
gelişimine daha hızlı etki etmesine yardımcı olur.

ELIT SERİ EP-GROW -50G
LED FLOOD LIGHT SERIES

• Bitki için gerekli bütün spektrumu sağlar
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• Tam Spectrum bitki aydınlatması
• Polikarbon ön cam-Multi Lens 75°- 150°
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar

• Üstün smdLED Teknolojisi ile yüksek verimlilik ve uzun ömür
• İç ve dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Türkiye’de üretilmiştir.
• IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

BOYUTLARI : (L)320*(W)95*(H)75mm
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

PPF
400-700nm

PPE
400-700nm

PAR
400-700nm

SPECTRUM

W.Temp
°C

PF

EP-GROW-50G

50

AC 230V

71,4 (umol/J)

1.428 (umol/J)

14,7 (mW)

PRB

-20°C ~ +40°C

0,99

www.ledgogroup.com
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GROW PLANT HORTICULTURE LED LIGHT

EP-GROW-50G
LED FLOOD LIGHT SERIES

İNCE GÖVDE YAPISI
Dar alanlarda kolayca kurulum yaparken az yer
kaplayan ve hızlı soğutma imkanı veren gövde yapısı
ile şık ve ekonomik bir LED Aydınlatma Çözümüdür.
İç ve dış ortam şartlarına dayanıklı gövde yapısı

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili LED Sürücül Devresi

Giriş voltajı

220V

LED Çıkış voltajı
Çıkış akımı
Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

220V Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com
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GROW PLANT HORTICULTURE LED LIGHT

İNCE GÖVDE YAPISI
Dar alanlarda kolayca kurulum yaparken az yer kaplayan
ve hızlı soğutma imkanı veren gövde yapısı ile şık ve
ekonomik bir LED Aydınlatma Çözümüdür..
TAM SPECTRUM BİTKİ AYDINLATMA
Seralar için kış sezonunda, kapalı havalarda veya kapalı
ortamlarda bitki yetiştirmeye de olanak sağlayan, ayrıca
sera içerisinde ışığa destek sağlamak amacıyla da
kullanabileceğiniz ürünlerimiz isteğe göre
üretilebilmektedir. Yüksek büyüme hızı, enerji tasarruflu
aydınlatma
75°*150° IŞIK DAĞILIMI SUNAN MULTİ LENS
Işığın ileri ve yanlara doğru dağılmasını sağlayan özel açılı
polikarbon multi lens, Dengeli ve optimum bir aydınlatma
sağlar. Bitki üzerine daha fazla ışık düşmesini ve
gelişimine daha hızlı etki etmesine yardımcı olur.

ELIT SERİSİ EP-GROW -100G
LED FLOOD LIGHT SERIES

• Bitki için gerekli bütün spektrumu sağlar
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• Tam Spectrum bitki aydınlatması
• Polikarbon ön cam-Multi Lens 75°- 150°
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar

• Üstün smdLED Teknolojisi ile yüksek verimlilik ve uzun ömür
• İç ve dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Türkiye’de üretilmiştir.
• IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

BOYUTLARI : (L)540*(W)95*(H)75mm
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

PPF
400-700nm

PPE
400-700nm

PAR
400-700nm

SPECTRUM

W.Temp
°C

PF

EP-GROW-100G

100

AC 230V

71,4 (umol/J)

1.428 (umol/J)

14,7 (mW)

PRB

-20°C ~ +40°C

0,99

www.ledgogroup.com
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GROW PLANT HORTICULTURE LED LIGHT

EP-GROW-100G
LED FLOOD LIGHT SERIES

İNCE GÖVDE YAPISI
Dar alanlarda kolayca kurulum yaparken az yer
kaplayan ve hızlı soğutma imkanı veren gövde yapısı
ile şık ve ekonomik bir LED Aydınlatma Çözümüdür.
İç ve dış ortam şartlarına dayanıklı gövde yapısı

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili LED Sürücül Devresi

Giriş voltajı

220V

LED Çıkış voltajı
Çıkış akımı
Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

220V Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com
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