
Technology and quality in LED lighting

STL HSTL H  
GROWLIGHTGROWLIGHT

LED IN CANNABISCULTURE

up to up to 33 gr/W gr/W

up to up to 800800 gr/ m² gr/ m²



2 3

4040 lat doświadczenia w produktach LED
years experience in LED products

• 4 WIDMA / SPECTRUMS

• 4 OPTYKA/ OPTICS

• 9 ROZWIĄZANIA / SOLUTIONS

• 8 ROK GWARANCJI                                                      
YEARS WARRANTY

• 100% MADE IN EUROPE

Lux LED to firma specjalizująca się w produkcji opraw LED do oświetlenia pr-

zemysłowego oraz profesjonalnych projektorów dla sportu i ogrodnictwa. Lux 

LED ma swoje korzenie w firmach i ludziach, którzy żyli w historii diod LED; w 

technikach, którzy mogą pochwalić się 40-letnim doświadczeniem, podczas 

którego dokonali znaczących kamieni milowych w ewolucji tej technologii.

Historia diod LED to nasza historia; zaczyna się w 1981 roku, kiedy pierws-

ze czerwone i zielone diody miały już 19 lat; trwa w latach 90., kiedy NI-

CHIA, dziś największy producent diod LED na świecie, odkrywa technologię 

InGaN koloru niebieskiego. Pojawienie się koloru niebieskiego zrewolucjo-

nizowało rynek diod LED, ponieważ w połączeniu z czerwonym i zielonym 

umożliwiło stworzenie pełnokolorowego piksela, za pomocą którego stwor-

zyliśmy tysiące gigantycznych ekranów. Niebieska dioda LED położyła równ-

ież podwaliny pod rozwój białej diody LED i od tego rozpoczęliśmy naszą 

przygodę z oświetleniem. Lux LED nie jest zatem improwizacją, zrodzoną z 

możliwości, jakie rynek oferuje LED, ale ewolucją projektu, który trwa od 40 lat.

Lux LED is a company specialized in the production of LED luminaires 

for industrial lighting and professional projectors for sports and horticul-

ture. Lux LED has its roots in companies and people who have lived the hi-

story of LEDs; in technicians who have 40 years experience in which they 

have marked significant milestones in the evolution of this technology.  

The history of LEDs is our history; begins in 1981, when the first LEDs, red and 

green, were already “old” for 19 years; and continue in 1990s,  when  NICHIA, to-

day the best LED productor in the world, discover the technology InGaN of blue. 

The arrival of blue has revolutionized the LED market because, combined with 

red and green, it has allowed us to create the full color pixel, with which we have 

made thousands of giant screens. The blue LED has laid the foundations for the 

development of the white LED and with this we started the lighting course. Lux 

LED is therefore not an improvisation, born of the opportunities that the market 

offers to LEDs,  but the evolution of a project that has been going on for 40 years.

1981

2000

2006

2015
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Jest to główna optyka diod LED; nie zapewnia dodatkowych zabezpieczeń i dlatego 
jest bardzo wydajny. Jest stosowany we wszystkich modelach ECO i jest idealnym 
rozwiązaniem do uprawy gleby, w growboxach lub małych pomieszczeniach.

It is the primary optic of the LEDs; it does not provide further protections and is 
therefore very efficient. It is used in all ECO models and is the ideal solution for floor 
cultivation, in grow boxes or small rooms.

Opatentowany ekran
Patented screen

Optyka silikonowa
Silicone optics

Dimmer
Dimmer

IP 69K

Aluminiowy przód
Aluminium front

Odzysk ciepła
Heat recovery 

STL H GROWLIGHT

SZEROKA OPTYKA
WIDE BEAM OPTIC

OPTYKA 06 ASYMETRYCZNA
ASYMMETRIC BEAM OPTIC 06

Idealny do oświetlenia dwurzędowego podczas uprawy w pomieszczeniach na 
ławkach o szerokości 1,2 m i dowolnej długości. Stożek świetlny o czystym cięciu 
zmniejsza rozproszenie energii o 20-30% w porównaniu do opraw LED bez optyki.

Ideal for double row lighting in indoor crops on 1,2 m wide and any length stands. The 
cone of light, with a clean cut, reduces energy dispersion by 20-30% compared to LED 
luminaires without optic.

OPTYKA 07 WĄSKA
NARROW BEAM OPTIC 07
Przy kącie otwarcia zaledwie 40° ta optyka pozwala precyzyjnie oświetlić rzędy i 
rośliny nawet z odległości 3-4m; jest to zatem optymalne rozwiązanie do integracji 
naturalnego światła w dużych szklarniach. Maksymalną wydajność i najlepszą równ-
omierność uzyskuje się przy układzie dwurzędowym ze sprawnością o 25% wyższą 
niż zwykłe oprawy LED bez optyki.

With a narrow beam of only 40 ° this optic allows to illuminate rows and plants with 
precision even from 3-4 m distance; it is therefore the optimal solution for integrating 
natural light into large greenhouses. Maximum performance and best uniformity 
are obtained with the double row arrangement with an efficiency of 25% higher than 
normal LED fixtures without optics.

OPTYKA 08 ASYMETRYCZNA ROZPROSZONA
DIFFUSED ASYMMETRIC  BEAM OPTIC 08
Aplikacja jest podobna do optyki 06; uprawa indoor w filarema z szerszymi stołami 
(1,4 - 2 m). Również w tym przypadku lampy są ustawione w podwójnym rzędzie po 
bokach uprawy.

The application is similar to optic 06; indoor row crops with wider tables (1.4 - 2 m). 
Also in this case the lamps are arranged in a double row on the sides of the crops 
area.
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Czwarta generacja growlightów dla ogrodnictwa to 
nie tylko LED i elektronika ale również termodynamika 
i optyka światła. W oprawach LED, w tradycyjnej 
technologii, front jest po prostu wykonany ze szkła lub 
tworzywa sztucznego, a światło jest rozproszone po 
całym pomieszczeniu. W technologii LuxLED nie ma 
szkła, a aluminiowo-silikonowa optyka. Aluminiowy 
front, aby lepiej odprowadzać ciepło wytwarzane przez 
diody LED i odzyskiwać je, emitując je na uprawy.

The fourth generation of growlight for horticulture is 
not just LED and electronics but also thermodynamics 
and light optics. In LED appliances, with traditional 
technology, the front is simply made of glass or plastic 
and the light spreads throughout the environment. In 
LuxLED technology there is no glass but aluminum and 
silicone optics. Aluminium front, to dissipate better the 
heat produced by LEDs and to recover it, radiating it on 
crops.

Optics, to concentrate light only where it is 
needed to grow plants.

Optyka, skupiająca światło tylko tam, gdzie jest 
potrzebne do wzrostu roślin.

Silikon, ponieważ jest bardziej przezroczystym 
materiałem niż szkło i jest również najlepszą ochroną 
przed kurzem i wodą, w rzeczywistości obudowa STL 
jest odporna na zanurzenie i strumienie wody pod 
wysokim ciśnieniem (IP68/69K).
Silikonowa optyka oprócz poprawy jednorodności i 
skupienia światła tylko na uprawie, oszczędza dużo 
energii w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami 
LED, zmniejsza kąt wnikania światła w liście, dzięki 
czemu fotosynteza jest bardziej wydajna.  

Silicone, because it is a more transparent material than 
glass and is also the best protection against dust and 
water, in fact the STL case resists immersion and high 
pressure water jets (IP68 / 69K). 
The silicone optics, in addition to improving uniformity 
and focusing the light only on the culture, saving a lot 
of energy compared to conventional LED luminaires, 
reduce the angle of penetration of light into the foliage 
making photosynthesis more efficient.

+ + =

STL H  GENERATION  4.0

STL H  30% MORE EFFICENT



8 9

GREENHOUSE stl h3-s06 / h3 s07

Linia STL GREENHOUSE FLOR została zaprojektowana w celu zintegrowania naturalnego światła z uprawami konopi 

w szklarniach i zapewnienia najlepszego wzrostu i kwitnienia w każdym sezonie. Widmo „S” zawiera dobry procent 

niebieskiego (450 nm) i wysoki procent czerwonego (660 nm) oraz wszystkie inne częstotliwości chromatyczne 

(pełne widmo), niezbędne do uzyskania ilości i jakości produktu. Optyka została specjalnie zaprojektowana do upraw 

rzędowych, gdzie skupiają 95% energii świetlnej na roślinach, unikając marnotrawstwa w obszarach obsługi; z tego 

powodu mają wydajność o 25-30% wyższą niż proste diody TOP. Moduł LED jest bardzo kompaktowy, z oddzielnym 

sterownikiem obniżającym temperaturę i wydłużającym jego żywotność. Moduł LED i zasilacz montowane są na 

specjalnych profilach aluminiowych, zaprojektowanych tak, aby ułatwić ich montaż w optymalnych pozycjach. 

Zazwyczaj umieszcza się je w górnej części szklarni, po bokach rzędów roślin, aby nie zasłaniały światła słonecznego. 

The STL GREENHOUSE FLOR line has been designed for cannabis cultivation in greenhouses also 

illuminated by natural light and with the best results of growth and flowering. The “S” spectrum 

contains a good percentage of blue (450 nm) and a high percentage of red (660 nm) as well as all other 

chromatic frequencies (full spectrum), indispensable for obtaining quantity and quality of the product.

The optics have been specially designed for row crops where they concentrate 95% of the light energy on the plants, 

avoiding waste in the service areas; for this they have an efficiency of 25-30% higher than simple TOP LED. The LED 

module is very compact, with separate driver to reduce the temperature and increase its life. LED module and driver are 

installed on special aluminum profiles, specially designed to facilitate installation in the best positions. Generally they 

are placed in the upper part of the greenhouse, on the sides of the rows of plants so as not to obstruct the sunlight.

STL H3 - S06                                       
                                    

200÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

202 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

40  OSRAM power LED

56  OSRAM power LED

660 µmol/s (3,27 µmol/J)

30°X 60°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

60.000 h

Alluminium

STL H3 - S07                                          
                                    

200÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

202 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

40  OSRAM power LED

56  OSRAM power LED

660 µmol/s (3,27 µmol/J)

40°X 50°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

60.000 h

Alluminium

DANE TECHNICZNE                                          
TECHNICAL DATA                                     

Woltaż                                                         
Voltage

Moc                                                             
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
Biała dioda LED
White Led

Czerwona dioda LED
Red Led

PPF
PPF

Otwarcie optyki
Optics beam

Stopień ochrony IP
Degrees of protection 

Temperatura robocza
Operative Temperature

Wilgotność pracy
Operative umidity

Wymiary
Dimensions

Masa
Weight

Żywotność diody LED
LED lifetime

Cassa
Case

440

0.1

0

0.2

0.3

520 600

Wavelenght / nm
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680 760

STL H3 - S08                                          
                                    

200÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

202 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

40  OSRAM power LED

56  OSRAM power LED

660 µmol/s (3,27 µmol/J)

60°X 80°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

60.000 h

Alluminium
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Rozwiązanie 2 jednostek, połączonych i nachylonych pod kątem 10°-15°, zostało zaprojektowane w celu uzyskania 

maksymalnej wydajności w uprawach w pomieszczeniach z rzędami o szerokości od 1 do 2 m. Dzięki umieszczeniu 

lamp po prawej i lewej stronie rzędu i nachyleniu w kierunku środka uzyskuje się wysoką równomierność oświetlenia na 

wszystkich roślinach oraz rozproszenie energii świetlnej poza uprawą poniżej 5%. Pary opraw można ustawić co 80-120 

cm; pozwala to na znalezienie optymalnego rozwiązania i pożądanego natężenia światła dla każdego pomieszczenia. 

Oprawa jest wyposażona w kable plug and play zarówno do prądu, jak i do ściemniacza, co sprawia, że   instalacja i 

regulacja jasności są bardzo proste.

Dzięki tym urządzeniom możliwe jest osiągnięcie wydajności 800 gr/m² i ponad 2,7 gr/W. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest osiągnięcie wydajności 800 gr/m² i ponad 2,7 gr/W. 

The solution of 2 devices, coupled and inclined at 10 ° -15 °, has been designed to obtain maximum efficiency in indoor 

crops with rows from 1 to 2 m wide. By positioning the lamps, to the right and left of the row and tilted towards the center, 

a high uniformity of illumination is obtained on all plants and a dispersion of light energy, outside the cultivation, of less 

than 5%. The pairs of luminaires can be positioned every 80-120 cm; this allows you to find the optimal solution and the 

desired intensity of light for each environment. The device is equipped with plug and play cables for both electricity and 

dimmer and this makes installation and brightness control very simple.

With these devices it is possible to reach productions of 800 gr / m ² and  mor than 2,7 gr/WWith these devices it is possible to reach productions of 800 gr / m ² and  mor than 2,7 gr/W

STL h3 twins

STL H3 -R06TWINS                                     
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                                           

416 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM power LED

96  OSRAM power LED

1300 µmol/s (3,12 µmol/J)

30°X 60°30°X 60°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

1300 x 300 x 100 mm

12,5 Kg

60.000 h

Alluminium

STL H3-R08TWINS                                          
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                        

416 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM power LED

96  OSRAM power LED

1300 µmol/s (3,12 µmol/J)

60°X 80°60°X 80°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

1300 x 300 x 100 mm

12,5 Kg

60.000 h

Alluminium

DANE TECHNICZNE                                         
TECHNICAL DATA                                     

Woltaż                                                        
Voltage

Moc                                                            
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
Biała dioda LED
White Led

Czerwona dioda LED
Red Led

PPF
PPF

Otwarcie optyki
Optics beam

Stopień ochrony IP
Degrees of protection 

Temperatura robocza
Operative Temperature

Wilgotność pracy
Operative umidity

Wymiary (dla rzędów 120 cm)
Dimensions (for rows of 120 cm)

Masa
Weight

Żywotność diody LED
LED lifetime

Pojemnik
Case

440

0.08

0

0.16

0.24

520 600

Wavelenght / nm
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680 760
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Dla wszystkich upraw w skrzynkach i małych pomieszczeniach, gdzie rośliny są rozmieszczone równomiernie, jednostka 

STL ECO 2 jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ dzięki swojemu prostokątnemu kształtowi łatwo dostosowuje się 

do każdego środowiska; optymalne pokrycie to 1,1-1,4 m² na każdą oprawę. Fakt, że nie ma ekranu, czyni go bardzo 

wydajnym. Pełne spektrum kolorów o wysokiej intensywności HIPER RED dodatkowo zwiększa wydajność, a 2-2,5 gr/W 

można łatwo przekroczyć.

For all cultivation in boxes and small rooms, where the plants are evenly distributed, the STL ECO 2 device is the optimal 

solution because, with its rectangular shape, it easily adapts to all environments; the optimal coverage is 1.1-1.4 m² for 

each luminaire. The fact that it has no screen makes it very efficient. The high intensity full color spectrum of HIPER RED 

further increases efficiency and you can easily exceed 2-2,5 gr / W.

stl eco 2

STL ECO 2                                       
                                    

100÷277 VAC 50/60 100÷277 VAC 50/60 HzHz                                                           

416 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM power LED

96  OSRAM power LED

1370 µmol/s (3,3 µmol/J)

120°

IP 20

-30°C + 45°C

0÷90% R

975 x 340 x 45 mm

5,6 Kg

60.000 h

Alluminium

STL ECO HV                                   
                                    

200÷480 VAC 50/60 200÷480 VAC 50/60 HzHz                                                                                                        

416 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM power LED

96  OSRAM power LED

1370 µmol/s (3,3 µmol/J)

120°

IP 20

-30°C + 45°C

0÷90% R

975 x 340 x 45 mm

5,6 Kg

60.000 h

Alluminium

DANE TECHNICZNE                                      
TECHNICAL DATA                                     

Woltaż                                                      
Voltage

Moc                                                          
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
Biała dioda LED
White Led

Czerwona dioda LED
Red Led

PPF
PPF

Otwarcie optyki
Optics beam

Stopień ochrony IP
Degrees of protection 

Temperatura robocza
Operative Temperature

Wilgotność pracy
Operative umidity

Wymiary
Dimensions

Masa
Weight

Żywotność diody LED
LED lifetime

Pojemnik
Case

440

0.08

0

0.16

0.24

520 600

Wavelenght / nm

Sp
ec

tr
al
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 / 

W
/(
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m
)

680 760
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The ECO VEG device uses a spectrum specially 

designed for the vegetative growth of cannabis 

in rooms without sunlight. It is a full spectrum 

with high penetration into the foliage made up of 

a mixture of white LEDs, with the addition of full 

red (RED, HIPER RED, FAR RED) which produce 

vigorous vegetative growth.

This product does not have a high efficiency µmol 

/ Joule but produces a very consistent growth 

compared to the energy consumed; ECO VEG is 

the perfect device for mother plants, dedicated 

to the production of cuttings and plants in the 

vegetative phase.        

stl eco veg
Urządzenie ECO VEG wykorzystuje widmo 

specjalnie zaprojektowane do wegetatywnego 

wzrostu konopi w pomieszczeniach bez światła 

słonecznego. Jest to pełne spektrum z wysoką 

penetracją listowia składające się z mieszanki 

białych diod LED z dodatkiem pełnej czerwieni 

(RED, HIPER RED, FAR RED), które zapewniają 

energiczny wzrost wegetatywny. Ten produkt 

nie ma wysokiej wydajności µmol/Joule, ale 

powoduje bardzo stały wzrost w odniesieniu do 

zużytej energii; ECO VEG to idealne urządzenie 

dla roślin matecznych, dedykowane do produkcji 

sadzonek i roślin w fazie wegetatywnej.

STL ECO VEG                                   
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                                    

208 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

80  NICHIA power LED

16  OSRAM power LED

436 µmol/s (2,1 µmol/J)

120°

IP 20

-30°C + 45°C

0÷85% R

350 x 350 x 60 mm

2,3 Kg

60.000 h

Alluminium

DANE TECHNICZNE                                           
TECHNICAL DATA                                     

Woltaż                                               
Voltage

Moc                                                              
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
Biała dioda LED
White Led

Czerwona dioda LED
Red Led

PPF
PPF

Otwarcie optyki
Optics beam

Stopień ochrony IP
Degrees of protection 

Temperatura robocza
Operative Temperature

Wilgotność pracy
Operative umidity

Wymiary
Dimensions

Masa
Weight

Żywotność diody LED
LED lifetime

Pojemnik
Case

STL ECO FLOR                               
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                                    

208 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

48  NICHIA power LED

48  OSRAM power LED

685 µmol/s (3,3 µmol/J)

120°

IP 20

-30°C + 45°C

0÷90% R

350 x 350 x 60 mm

2,3 Kg

60.000 h

Alluminium

DANE TECHNICZNE                                        
TECHNICAL DATA                                     

Woltaż                                                   
Voltage

Moc                                                           
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
Biała dioda LED
White Led

Czerwona dioda LED
Red Led

PPF
PPF

Otwarcie optyki
Optics beam

Stopień ochrony IP
Degrees of protection 

Temperatura robocza
Operative Temperature

Wilgotność pracy
Operative umidity

Wymiary
Dimensions

Masa
Weight

Żywotność diody LED
LED lifetime

Pojemnik
Case

440

0.08

0

0.16

0.24

520 600

Wavelenght / nm
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stl eco  FLOR

The ECO FLOR appliance is the mini version of 

the ECO2 model, same spectrum; same LED 

module but only one, therefore more suitable for 

small boxes or small rooms where it is difficult 

to optimize the arrangement of larger and more 

powerful luminaires. For each luminaire, it is 

possible to cover areas from 0.5 to 1 m² with 

intensity from 500 to 1000 µmol / s · m² and 

excellent uniformity, with luminaires placed 

at 70/80 cm from the tops. For high intensity 

lighting we recommend the version with dimmer, 

to be used especially in the vegetative and pre-

flowering phase but also at the end of flowering.

Do wszystkich upraw w szafkach i małych pomieszc-

zeniach, gdzie rośliny są równomiernie rozmieszczo-

ne, najlepszym rozwiązaniem jest urządzenie STL 

ECO FLOR, ponieważ dzięki swojemu kształtowi z 

łatwością dopasowuje się do każdego środowis-

ka. Optymalne pokrycie to 0,5 ÷ 0,7 m² na każdą 

oprawę; fakt, że nie ma ekranu, czyni go bardzo 

wydajnym. Pełne spektrum kolorów, z dużą inten-

sywnością HIPER RED, dodatkowo zwiększa wydaj-

ność i można z łatwością przekroczyć 2-2,5 gr/W 

zbiorów.Do oświetlenia o dużej intensywności (1 

STL ECO FLOR co 0,5-0,6 m²) polecamy wersja ze 

ściemniaczem, szczególnie w fazie wegetatywnej.



Lux LEDlighting srl 
Via Caselle, 7a 25081 
Bedizzole (BS) - ITALY 
Tel.+39 030 6871287  
Mail: info@luxled.it 
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