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doświetlenie 
uzupełniające dla 

upraw szklarniowych

doświetlenie 
upraw bez 

dostępu do światła

oświetlenie fotoperiodyczne 
wydłużające naturalną 

długość dnia

doświetlenie 
asymilacyjne

produkcja rozsady

oświetlenie rozsad i sadzonek 
na wózkach duńskich
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DLACZEGO LED

ZAPEWNIAMY

Energooszczędność
Nowoczesne i wysokowydajne źródła światła 
produkcji Light4Plant, pozwalają nawet na 
40% oszczędności energii elektrycznej. 
Dodatkową zaletą jest skrócenie czasu uprawy 
roślin.

Stworzenie doskonałych warunków przez cały rok
Najnowsza technologia pozwala decydować o ilości i jakości 
światła jaka ma dotrzeć do naszej uprawy. Dzięki temu możemy 
zapewnić roślinom optymalne warunki przez cały rok.

Inteligentny system sterowania
Dostarczamy systemy do inteligentnego 
sterowania całymi grupami opraw z 
możliwością podłączenia różnego rodzaju 
czujników (m.in. wilgotności, światła, 
temperatury).

Dedykowane rozwiązania
Zajmujemy się projektowaniem produktów na 
indywidualne zapotrzebowanie klienta. Wysoki 
profesjonalizm i doświadczenie pozwala nam 
na usatysfakcjonowanie nawet najbardziej 
wymagających partnerów.

Wsparcie
Jesteśmy tu aby Ci pomóc. Służymy wsparciem 
i pomocą techniczną od pierwszych rozmów 
do ostatniego pomiaru na inwestycji. 
Słuchamy potrzeb naszych klientów i szukamy 
dla Nich najlepszych rozwiązań.

Znaczne obniżenie kosztów względem oświetlenia konwencjonalnego

Spersonalizowanie widma światła

Gwarancja zapewnienia optymalnej ilości światła dla roślin

Skrócenie czasu uprawy roślin

Bardzo długa żywotność

do 40%

4 widma

365 dni w roku

nawet o 30%

> 70 000 h
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Wersja V Wersja A Wersja B

DALIA
Długość 300mm oraz moc około 100W. Idealnie nadaje się do 
niewielkich pomieszczeń, boxów oraz laboratoriów, gdzie 
kluczowa jest możliwość regulacji widma.

HEDERA
Długość 500mm oraz moc około 200W. Produkt ten jest 
idealnym kompromisem między naszymi oprawami DALIA 
oraz VITIS.

VITIS
Długość 970mm oraz moc około 400W. Najmocniejsza z 
naszych opraw wzorowo wpasuje się w duże inwestycje, gdzie 
do oświetlenia są znaczne powierzchnie.

IRIS
Wysokowydajna oprawa LED przeznaczona do instalacji 
wertykalnych oraz oświetlania wózków duńskich. Stopień 
szczelności IP65.

SYSTEM-IRIS
System oświetlenia wózków duńskich składający się z 4 lub 5 
opraw oraz puszki zasilająco-sterującej. Produkt 
zaprojektowany do oświetlania rozsad oraz sadzonek roślin.

DALIA HEDERA VITIS IRIS SYSTEM-IRIS

PPF [µmol/s] 225 450 900 590 1190

MOC [W] 95 189 380 240 460

Żywotność modułów > 70 000 h

Wersja C
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DWA UKŁADY STEROWANIA
Oprawa wyposażona jest w dwa potencjometry 

umożliwiające sterowanie osobno układem diod czerwonych 
oraz układem diod biało-niebieskich. Pozwala to na 

dostosowanie spectrum do typu oraz etapu rozwoju rośliny.

ZERO HAŁASU
Oprawa chłodzona jest pasywnie. Brak wentylatorów 

zwiększa oszczędność oraz zapewnia cichą pracę. 
Wysokiej jakości radiator w doskonały sposób 

odprowadza ciepło zapewniając długą żywotność.
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PRODUKT
POLSKI

WYSOKA 
ŻYWOTNOŚĆ

Oprawa w pełni 
zaprojektowana oraz 

produkowana w Polsce. 
Wspieramy lokalne biznesy.

Konstrukcja zapewnia 
optymalne chłodzenie 

wynikiem czego jest wysoka 
żywotność >70000h.

STEROWANIE
TROLMASTER

Dostarczamy systemy do 
inteligentnego sterowania 

grupami opraw z opcją 
podłączenia czujników.

ZASILACZ IP67
MEAN WELL

Wysokosprawny, niezawodny, 
szczelny (IP67) zasilacz LED 
renomowanej marki Mean 

Well.

CHIPY 
SAMSUNG

Najnowszej generacji chipy 
LED czołowego producenta 

SAMSUNG o wydajności 
sięgającej 3,9 µmol/J.

OPTYKI LED 
IP65

Szczelne optyki LED 
zapewniają bezpieczeństwo 

pracy i optymalny rozsył 
strumienia.

Oprawy przystosowane do podłączenia do inteligentnego systemu sterującego 
HYDRO-X firmy TrolMaster. Alternatywnie możliwość bezprzewodowego sterowania 
oprawami za pomocą systemu CASAMBI.

Opcjonalnie
Miernik kwantowy
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Inteligentny system sterowania
Dostarczamy systemy do inteligentnego 
sterowania całymi grupami opraw z 
możliwością podłączenia różnego rodzaju 
czujników (m.in. wilgotności, światła, 
temperatury).

Dedykowane rozwiązania
Zajmujemy się projektowaniem produktów na 
indywidualne zapotrzebowanie klienta. Wysoki 
profesjonalizm i doświadczenie pozwala nam 
na usatysfakcjonowanie nawet najbardziej 
wymagających partnerów.

office@light4plant.pl
www.light4plant.pl

+48 514 622 937
+48 514 622 939

O NAS
Jesteśmy pasjonatami z 
10 letnim 
doświadczeniem w 
projektowaniu oraz 
produkowaniu opraw 
oświetleniowych do zadań 
specjalnych. Wszystkie lampy 
LED do uprawy roślin w ofercie 
są naszymi autorskimi 
projektami i zostały wykonane 
zgodnie z normami oraz dobrą 
praktyką inżynierską.

Poza sprzedażą opraw przygotowujemy 
projekty oświetleniowe w programie DIALux.
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