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4040 lat doswiadczenia w produktach LED 
years experience in LED products

LuxLED to firma specjalizująca się w produkcji opraw LED do oświetlenia 

przemysłowego oraz profesjonalnych projektorów dla sportu i ogrodni-

ctwa. LuxLED ma swoje korzenie w firmach i ludziach, którzy żyli historią 

diod LED od 40 lat podczas których wyznaczyli znaczące kamienie milowe 

w rozwoju tej technologii.

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

ze diody LED, czerwona i zielona, miały już 19 lat; trwa nadal w latach 90., 

kiedy NICHIA, dziś największy producent diod LED na świecie, odkrywa te-

chnologię InGaN koloru niebieskiego. Pojawienie się niebieskiego zrewo-

lucjonizowało rynek LED, ponieważ w połączeniu z czerwonym i zielonym 

umożliwiło stworzenie pełnokolorowego piksela, za pomocą którego 

stworzyliśmy tysiące dużych ekranów. Niebieska dioda LED położyła równ-

ież podwaliny pod rozwój białej diody LED i tak rozpoczęliśmy ścieżkę 

oświetleniową. LuxLED nie jest więc efemerydą  zrodzoną z możliwości, 

jakie oferuje rynek 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 

history 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, today the best LED productor in the world, discover the technolo-

gy InGaN of blue LED. The arrival of blue has revolutionized the LED mar-

ket 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 over 40 years.

1981

2000

2006

2015

• 3 WIDMA / SPECTRA

• 4 OPTYKA / OPTICS

• 13 ROZWIĄZANIA / SOLUTIONS

• 8 LETNIA GWARANCJA                                                      
YEARS WARRANTY

• 100% MADE IN EUROPE
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Opatentowany ekran

Patented screen

Silikonowa optyka

Silicone optics

Dimmer

Dimmer IP 69KFront z aluminium

Aluminium front

Odzysk ciepLa

Heat recovery 

STL H GROWLIGHT

Ta optyka została zaprojektowana w celu zapewnienia doskonałej jednorodności w 
niskich szklarniach i uprawach wymagających niskiego natężenia światła. Idealny na 
obszary o średniej szerokości geograficznej do uprawy kwiatów, warzyw liściastych i 
aromatycznych ziół.

This optic has been designed to give excellent uniformity in low greenhouses and 
crops that require low light intensities. Ideal for areas located at mid-latitude for the 
cultivation of flowers, broad-leaved vegetables and aromatic herbs.

BARDZO SZEROKA OPTYKA  

EXTRA WIDE  OPTIC

06 OPTYKA ASYMETRYCZNA 

06 ASYMMETRIC OPTIC

Optyka specjalnie zaprojektowana do upraw wąskorzędowych, typowych dla pomi-
dorów i ogórków. Dwufalowa wiązka światła, nieco szersza niż 30°, koncentruje 90% 
energii w średnio-wysokiej części roślin i jest o 20-25% wydajniejsza niż oprawy LED 
bez optyki lub z optyką szerokostrumieniową.

Optic specially designed for narrow row crops typical of tomato and cucumber. The 
double wave light beam, slightly wider than 30 °, concentrates 90% of energy in the 
medium-high part of the plants and improves efficiency by 20-25% compared to LED 
luminaires without optics or with wide beam optics.

07 SZEROKA ASYMETRYCZNA OPTYKA  

07 LARGE ASYMMETRIC OPTIC

Optyka podobna do 06; nadaje się do tych samych upraw w szklarniach, które nie są 
wystarczająco wysokie lub gdzie odległość między urządzeniami jest większa niż 2m. 
Oprawę LED można również umieścić 100 cm nad głową roślin i nadal zapewniać do-
brą jednorodność.

Optics similar to 06; it can be used for the same crops in greenhouses that are not 
high enough or where the distance between the devices is greater than 2m. The LED 
luminaire can also be positioned 100 cm above the head of the plants and still ensure 
good uniformity.

SZEROKA OPTYKA

WIDE OPTIC

Przeznaczone do szklarni dedykowanych do kwiaciarstwa wymagających wysokiego 
oświetlenia: róże, chryzantemy, gerbery, frezje lub w uprawach wymagających mniejs-
zego oświetlenia, ale umieszczonych w wysokich szklarniach. Optyka ta gwarantuje 
90-95% równomierności już na wysokości 4 m i zmniejsza rozproszenie światła o 10-
12% w porównaniu do lamp LED bez optyki.

Designed for greenhouses dedicated to floriculture that require high lighting: roses, 
chrysanthemums, gerberas, freesias or in crops that require less lighting but placed in 
tall greenhouses. This optic guarantees 90-95% uniformity even at a height of 4 m and 
reduces light dispersion by 10-12% compared to LED lamps without optics.
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Czwarta generacja świateł do uprawy w ogrodnictwie to 
nie tylko diody LED i elektronika, ale także termodyna-
mika i optyka świetlna. W oprawach LED, w tradycyjnej 
technologii, front jest po prostu wykonany ze szkła lub 
tworzywa sztucznego, a światło rozchodzi się po całym 
pomieszczeniu. W technologii LuxLED nie występuje 
szkło, a optyka jest aluminiowo-silikonowa.

The fourth generation of growlight for horticulture is not 
just LED and electronics but also thermodynamics and 
light optics. In LED appliances, with traditional technolo-
gy, 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. 

Front in aluminum, to dissipate more heat and radiate it 
towards the cultivation.

Przód wykonany jest z aluminium, aby lepiej odprowa-
dzać ciepło wytwarzane przez diody LED i odzyskiwać 
je, promieniując je na uprawy.

Optyka, skupia światło tylko tam, gdzie jest potrzebne 
do wzrostu roślin. 
Silikon, jest materiałem bardziej przezroczystym niż 
szkło, a jednocześnie jest najlepszą ochroną przed kur-
zem i wodą. W rzeczywistości obudowa STL jest odpor-
na na zanurzenie i strumienie wody pod wysokim ciśn-
ieniem (IP67 / 69K). Silikonowa optyka oprócz poprawy 
jednorodności i skupiania światła tylko na kulturach, 
oszczędza dużo energii w porównaniu z konwencjonal-
nymi oprawami LED, zmniejsza kąt wnikania światła w 
listowie, dzięki czemu fotosynteza jest bardziej wydaj-
na.

Optics, to concentrate light only where it is needed for 
plant growth. 
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 pene-
tration of light into the foliage making photosynthesis 
more efficient.

+ + =

STL H  GENERATION  4.0

STL H  20% MORE EFFICENT

                               91 %                       AVEREGE EFFICIENCY                        97%               

WIDE & STANDARD BEAM STL H OPTICS NARROW BEAM

2 ÷ 4%  ENERGY LOST10 ÷ 12%  ENERGY LOST
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STL   H3   SERIES

THE BEST SOLUTION FOR TOMATO GREENHOUSES

STL is the real innovation in LED technology for artificial lighting in 
the greenhouse crop, especially tomato and cucumber. In addition 
to the specific features of the LED module, described in the previous 
pages, the great innovation is the integration of the three main ele-
ments (LED MODULE, DRIVER, SUPPORT STRUCTURE), in a single 
component and this brings great advantages.

1) The support structure, consisting of an aluminum bar, specially 
designed for greenhouses, contributes to the thermal dissipation of 
the LED module and the driver and this extends the life of both.
 
2) With a single device, by simply changing the spacing on the bar, 
PPFDs from 100 to 1500 µmol / m2s can be obtained.

3) The electric cable is fixed to the bar and the bars can be connected 
together, making it easier to distribute the electricity in the greenhou-
se.

4) The LED module heatsink is perfectly flat and easily washable to 
prevent the formation of bacteria.

5) The bars, thanks to the special support, can be installed in a few 
minutes, even with cultivation in place and you can easily vary the 
height to optimize uniformity and efficiency.

6) All components are plug and play, so easy to replace.

7) The narrow profile bar, the vertical driver and the small size of the 
LED module limit the shadow effect to 4-5%

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA SZKLARNI Z 
UPRAWĄ POMIDORÓW

STL to prawdziwa innowacja w technologii LED do sztucznego 
oświetlenia w uprawach szklarniowych, zwłaszcza pomidorów 
i ogórków. Oprócz specyficznych cech modułu LED, opisanych 
na poprzednich stronach, wielką innowacją jest integracja tr-
zech głównych elementów: MODUŁU LED, STEROWNIKA, 
STRUKTURY WSPORNIKA, w jednym komponencie; przynosi 
to ogromne korzyści.

1) Konstrukcja podtrzymująca, składająca się z aluminiowego 
profilu specjalnie zaprojektowanego do szklarni, przyczynia się 
do rozpraszania ciepła modułu LED i sterownika, co wydłuża 
żywotność obu.

2) Za pomocą jednego urządzenia, po prostu zmieniając ja-
kość, a tym samym odległość na profilu, uzyskuje się PPFD od 
100 do 1500 µmol / m2.

3) Połączenie elektryczne jest przymocowane do profilua, 
które można łączyć szeregowo, co ułatwia dystrybucję energii 
elektrycznej w szklarni

4) Radiator modułu LED jest idealnie płaski i można go łatwo 
myć, aby uniknąć tworzenia się bakterii.

5) Profile, dzięki specjalnemu wspornikowi, są instalowane w 
ciągu kilku minut, nawet w trakcie uprawy, a wysokość można 
łatwo zmieniać, aby zoptymalizować rozwój i wydajność.

6) Wszystkie komponenty są plug and play, więc łatwo je wy-
mienić.

7) Wąski pasek profilu, pionowy sterownik i mały rozmiar mo-

dułu LED odtwarzają efekt cienia mniejszy niż 5%.
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TOMATO GREENHOUSES
W przypadku uprawy pomidorów i ogórków zbadaliśmy trzy widma; wszystko to uzyskano dzięki zmieszaniu HIPER RED 
i WHITE LED z wysoką zawartością BLU.

R06 jest najbardziej zrównoważonym widmem, z procentami B-GY-R odpowiednio 11-33-56 i jest zalecany w uprawach o 
niewielkiej obecności naturalnego światła, znajdujących się poza 55 równoleżnikiem.

S06 to widmo pośrednie; z procentami 9-27-64; jest najbardziej odpowiedni między 45 a 55 równoleżnikiem.

U06 to widmo z najniższym poziomem NIEBIESKO -BIAŁY: 7% i 21% i najwyższym HIPER CZERWONYM: 72%, dlate-
go bardziej nadaje się do upraw, w których naturalne światło jest również ważne w zimie, zwykle pod kątem 45°.
Są to jednak widma dobrze zbalansowane; z dala od skrajności całkowicie białego i całkowicie czerwonego / nie-
bieskiego; ma to na celu zapewnienie właściwej równowagi między zużyciem energii, ilością zbiorów, ale także jakością.

DANE TECHNICZNE                                           
TECHNICAL DATA                                     

Napięcie zasilania                                                        
Voltage

Moc                                                             
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
LED biały 
White Led

LED czerwony 
Red Led

Nominalne PPF
nominal PPF

Silikonowy optyka
Silicone Optics

Obudowa
Case

Klasa IP (driver/moduł led)
IP Protection grade (driver /LED  module) 

Temperatura robocza 
Operative Temperature

Wilgotność pracy
Operative umidity

Wymiary 
Dimensions

Masa
Weight

Stopien odporności IK 
IK resistance degree

Driver Klasa izolacji
Driver insulation class

Żywotność urządzenia
LED lifetime

Driver (Wymiary) 
Driver (dimensions) 

Driver (Masa) 
Driver (weight) 
 

STL H3 - R06                                        
                                    

230÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

208 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

48  OSRAM power LED

48  OSRAM power LED

650 µmol/s (3,1 µmol/J)

ASYMETRYCZNA 30°X 60°
ASYMMETRIC 30°X 60°

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium /stainless steel

IP 67 / IP69K

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

10

I

>60.000 h L80

246 x 77 x 40 mm

1,30 Kg

STL H3 - S06 STL H3 - S06                                                                               
                                    

230÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

202 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

40  OSRAM power LED

56  OSRAM power LED

660 µmol/s (3,25 µmol/J)

ASYMETRYCZNA 30°X 60°
ASYMMETRIC 30°X 60°

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium /stainless steel

IP 67 / IP69K

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

10

I

>60.000 h L80

 246 x 77 x 40 mm

1,30 Kg

STL H3 - U06                                         
                                    

230÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

196 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

32  OSRAM power LED

64  OSRAM power LED

670 µmol/s (3,4 µmol/J)

ASYMETRYCZNA 30°X 60°
ASYMMETRIC 30°X 60°

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium /stainless steel

IP 67 / IP69K

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

10

I

>60.000 h L80

 246 x 77 x 40 mm

1,30 Kg

WIDMO R WIDMO UWIDMO S

For the cultivation of tomatoes, cucumbers and peppers we have studied three spectra; all obtained with the mixing of 
HIPER RED and WHITE LED with high BLUE content.

R06 is the most balanced spectrum, with BLUE-GREEN/YELLOW-RED percentages of 11-33-56, respectively, and is re-
commended in crops with low natural light, then placed over the 55th parallel.

S06 is an intermediate spectrum; with BLUE-GREEN/YELLOW-RED percentages 9-27-64; it is the most indicated in gre-
enhouses located between 45° and 55° parallel with moderate natural light.

U06 is the spectrum with the lowest level of BLUE-GREEN/YELLOW: 7% and 21% and the highest of RED: 72%, therefore 
the most suitable for crops where natural light is an high presence, even in winter, tipically below the 45° parallel.
However, they are balanced spectra; far from the extremities of white and red/blue.
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PEPPER & CUCUMBER

GREENHOUSES

DANE TECHNICZNE                                             
TECHNICAL DATA                                     

Napięcie zasilania                                                         
Voltage

Moc                                                             
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
LED biały 
White Led

LED czerwony 
Red Led

Nominalne PPF
nominal PPF

Silikonowy optyka
Silicone Optics

Obudowa
Case

Klasa IP (driver/moduł led)
IP Protection grade (driver /LED  module) 

Temperatura robocza 
Operative Temperature

Wilgotność pracy
Operative umidity

Wymiary 
Dimensions

Masa
Weight

Stopien odporności IK
IK resistance degree

Classe isolamento driver
Driver insulation class

Żywotność urządzenia
LED lifetime

Driver (Wymiary) 
Driver (dimensions) 

Driver (masa) 
Driver (weight) 
 

STL H3 - R07                                        
                                    

230÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

208 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

48  OSRAM power LED

48  OSRAM power LED

650 µmol/s (3,1 µmol/J)

SZEROKI ASYMETRYCZNY 40°X 80°
ASYMMETRIC LARGE 40°X 80°

Aluminium / Stal nierdzewna
Aluminium /stainless steel

IP 67 / IP69K

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

10

I

>60.000 h L80

246 x 77 x 40 mm

1,30 Kg

STL H3 - S07    STL H3 - S07                                                                            
                                    

230÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

202 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

40  OSRAM power LED

56  OSRAM power LED

660 µmol/s (3,25 µmol/J)

SZEROKI ASYMETRYCZNY 40°X 80°
ASYMMETRIC LARGE 40°X 80°

Aluminium / Stal nierdzewna
Aluminium /stainless steel

IP 67 / IP69K

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

10

I

>60.000 h L80

 246 x 77 x 40 mm

1,30 Kg

STL H3 - U07                                         
                                    

230÷480 VAC 50/60 Hz                                                    

196 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

32  OSRAM power LED

64  OSRAM power LED

670 µmol/s (3,4 µmol/J)

SZEROKI ASYMETRYCZNY40°X 80°
ASYMMETRIC LARGE 40°X 80°

Aluminium / Stal nierdzewna
Aluminium /stainless steel

IP 67 / IP69K

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 25 mm

4,2 Kg

10

I

>60.000 h L80

 246 x 77 x 40 mm

1,30 Kg
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Tecnology and quality in LED lighting
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Dla wszystkich upraw wymagających umiarkowanej energii świetlnej, na przykład: kwiaty zielne, jagody, sałata, bazylia, 
kwiaty jadalne, oferujemy cztery wersje tej oprawy, wszystkie z zewnętrznym sterownikiem, aluminiowym frontem i siliko-
nową optyką. W szklarniach o średniej wysokości przewidziana jest szeroka optyka 90° x 90°, podczas gdy w przypadku 
bardzo niskich szklarni idealna optyka to bardzo szeroka o wiązce 130° x 130°. Dostępne są również trzy widma, z umiar-
kowaną, średnią lub wysoką zawartością czerwieni; to w zależności od upraw, jeśli są to głównie rośliny wegetatywne lub 
kwiatowe.
Dla wszystkich upraw wymagających umiarkowanej energii świetlnej, np.: kwiaty zielne, jagody, sałaty, bazylia, kwiaty 
jadalne, oferujemy cztery wersje tego urządzenia, wszystkie z zewnętrznym sterownikiem, aluminiowym frontem i siliko-
nową optyką. Do średnio wysokich szklarni przewidziana jest szeroka optyka 90° x 90°, podczas gdy do bardzo niskich 
szklarni idealna optyka to bardzo szeroka optyka z wiązką 130° x 130°. Dostępne są również trzy widma o umiarkowanej, 
średniej lub wysokiej zawartości czerwieni; zależy to od upraw, jeśli są to głównie rośliny wegetatywne lub kwiatowe.

STL H1 - RL                                         
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                                    

208 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

48  OSRAM power LED

48 OSRAM power LED

676 µmol/s (3,26 µmol/J)

SZEROKI 90°X 90°
WIDE 90°X 90°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 115 mm

5,5 Kg

>60.000 h L80

Alluminium

STL H1 - RXL                                         
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                                    

208 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

48  OSRAM power LED

48  OSRAM power LED

678 µmol/s (3,26 µmol/J)

EXTRA SZEROKI 130°X 130°
EXTRA WIDE 130°X 130°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 115 mm

5,5 Kg

>60.000 h L80

Alluminium

STL  H1  SERIES

DANE TECHNICZNE                                             
TECHNICAL DATA                                     

Napięcie zasilania                                                           
Voltage

Moc                                                             
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
LED biały 
White Led

LED czerwony 
Red Led

Nominalne PPF
nominal PPF

Silikonowy optyka
Silicone Optics

Klasa IP
Degrees of protection 

Temperatura robocza 
Operative Temperature

Wilgotność pracy
Operative umidity

Wymiary 
Dimensions

Masa
Weight

Żywotność urządzenia
LED lifetime

Obudowa
Case

T SPECTRUM

FLOWERs & vegetables 

GREENHOUSES

STL H1 - SL                                         
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                                    

202 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

40  OSRAM power LED

56 OSRAM power LED

685 µmol/s (3.39 µmol/J)

SZEROKI  90°X 90°
WIDE  90°X 90°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 115 mm

5,5 Kg

>60.000 h L80

Alluminium

STL H1 - TXL                                         
                                    

100÷277 VAC 50/60 Hz                                                    

220 W                                                              

≥0.95                                                                                               
 

64  OSRAM power LED

48  OSRAM power LED

635 µmol/s (2,88 µmol/J)

EXTRA SZEROKI 130°X 130°
EXTRA-WIDE 130°X 130°

IP 67 / IK 10

-30°C + 45°C

0÷98% R

332 x 300 x 115 mm

5,5 Kg

>60.000 h L80

Alluminium

R SPECTRUMS SPECTRUM
For all crops that require moderate light energy, for example: herbaceous flowers, berries, lettuce, basil, edible flowers, we offer 
four versions of this fixture, all with external driver, aluminum front and silicone optics. For medium-high greenhouses, a wide 
optic of 90°x 90° is foreseen, while for very low greenhouses, the ideal optic is the extra-wide one with a beam of 130° x 130°. Three 
spectrums are also available, with moderate, medium, or high red content; this according to the crops if mainly vegetative or floral.

For all crops that require moderate light energy, for example: herbaceous flowers, berries, salads, basil, edible flowers, we offer 
four versions of this device, all with external driver, aluminum front and silicone optics. For medium-high greenhouses, a wide 
optic of 90° x 90° is provided, while for very low greenhouses the ideal optic is the extra-wide optic with a 130° x 130° beam. Three 
spectra are also available, with moderate, medium or high red content; this depends on the crops if mainly vegetative or floral.
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UNIFORMITY

The continuity of the EcoBar HL LEDs gives a uniformity of light, 
along the row, of 99% against 75-80% of TOP compact LEDs with 
optics and 50-55% of TOP compact LEDs without optics.

EFFICIENCY

With the LEDs positioned just 50 cm from the tops, there is no dispersion of light outside the crops or on the internal 
structures of the greenhouse (poles, cables, spools) nor are there any dispersions on the ground or towards the sky. 98-
99% of light is captured by plants against 85-86% of TOP compact LED and HPS.

EcoBarEcoBar  

EcoBar  is the result of 3 years of research dedicated to identifying the best product for growing tomatoes in greenhouses 
with artificial light but also for all row crops.
Remarkable results had already been achieved with the STL H3 series, whose characteristics (silicone optics, aluminum 
front, IP69-IK10 protection) are even excessive for a protected environment such as a greenhouse. EcoBar, while 
maintaining or improving performance, has a lower cost which allows the return on investment in less than two years. 
The main feature is the location in the center of the row, just 50 cm from the tops and the continuous distribution of light. 
This solution offers many advantages compared to the new Top compact LED and HPS lamps.

EcoBar  jest wynikiem 3 lat badań poświęconych identyfikacji najlepszego produktu do uprawy pomidorów w szklarniach 
ze sztucznym oświetleniem, ale także do wszystkich upraw rzędowych.
Niezwykłe wyniki osiągnięto już w przypadku serii STL H3, której właściwości (silikonowa optyka, aluminiowy front, 
stopień ochrony IP69-IK10) są nawet przesadne dla chronionego środowiska, takiego jak szklarnia. EcoBar, zachowując 
lub poprawiając wydajność, ma niższy koszt, co pozwala na zwrot z inwestycji w mniej niż dwa lata. Główną cechą jest 
położenie w środku rzędu, zaledwie 50 cm od wierzchołków oraz równomierny rozkład światła. To rozwiązanie ma wiele 
zalet w porównaniu z nowymi kompaktowymi lampami Top LED i HPS.

JEDNOLITOŚĆ’

Ciągłość diod LED EcoBar HL zapewnia równomierność światła 
wzdłuż rzędu na poziomie 99% w porównaniu z 75-80% kompa-
ktowych lamp TOP z optyką oraz 50-55% kompaktowych lamp 
TOP bez optyki.

EFEKTYWNOŚĆ

Dzięki umieszczeniu diod LED zaledwie 50 cm od wierzchołków, nie ma rozproszenia światła na zewnątrz upraw lub 
na wewnętrznych konstrukcjach szklarni (słupki, kable, szpule), ani na ziemi lub w kierunku nieba. 98-99% światła jest 
wychwytywane przez rośliny w porównaniu z 85-86% TOP compact LED i HPS.

N o w i n a
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CONCLUSIONS
Adding up all the advantages of uniformity, efficiency and effectiveness, we can ensure that, compared to HPS, EcoBar 
saves 40-45% of energy by increasing production by 10-15%. Even compared to TOP compact LEDs, EcoBar consumes 
less energy, improving the harvest by 15-20%.

EcoBarEcoBar   

DANE TECHNICZNE                      
TECHNICAL DATA                                    

Napięcie zasilania (400V)                                                        
Voltage

Napięcie zasilania (230V)                                                      
Voltage

Moc                                                       
Power

PFC                                                                                                
PFC  
 
LED biały 
white LED

LED czerwony 
red LED 

Widmo (B-W-R) 
Spectrum (B-W-R)

PPF 
PPF 

Kąt diody
LED beam

Klasa IP 
Degree of protection

Temperatura robocza 
Working temperature

Wilgotność pracy
Working humidity

Wymiary (lxbxh) 
Dimensions

Masa
Weight

Żywotność urządzenia
LED lifetime

Obudowa
Case

Gwarancja
Warranty

EcoBar 4.5 UL                             
                                    

280÷480 VAC 50/60 Hz                      

                              
100÷280 VAC 50/60 Hz     
          

500 W   ±1%                                                           

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM Oslon square

192  OSRAM Oslon square

7%-21%-72%

1630 µmol/s

120°

IP 65

-10°C + 45°C

0÷90% R

4480 x 48 x 80 mm

8,6 Kg

60.000 h L85

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminum / Stainless steel

5 Lata / 5 years

EcoBar 5.0 UL                                
                                    

280÷480 VAC 50/60 Hz        
                            

100÷280 VAC 50/60 Hz                               

500 W   ±1%                                            

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM Oslon square

192  OSRAM Oslon square

7%-21%-72%

1630  µmol/s 

120°

IP 65

-10°C + 45°C

0÷90% R

4980 x 48 x 80 mm

9,2 Kg

60.000 h L85

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminum / Stainless steel

5 Lata / 5 years

SKUTECZNOŚĆ
W szklarniach z rzędami oddalonymi od siebie o 1,6 m i 5 m średni PPFD wynosi 200 µmol/s·m² i ponad 250 µmol/
s·m² na wierzchołkach roślin. W szklarniach o rozstawie 4,5 m wartości wzrastają do 220 i 280 µmol/s·m². Dla celów 
wzrostu ważna jest nie tylko ilość mikromoli, ale także równomierny rozkład i zrównoważone widmo. Rozwiązanie EcoBar 
rozprowadza 75% światła wewnątrz rzędów i 25% na zewnątrz, aby zrównoważyć naturalne światło, które średnio jest 
odwrotne, dużo światła na zewnątrz rzędu i mało wewnątrz. Trzeba też dodać, że równomiernie rozmieszczone i głównie 
pionowe oświetlenie jest znacznie bardziej efektywne niż to, które pochodzi z lamp oddalonych od siebie o 5 metrów, 
takich jak HPS i TOP compact LED.
Wreszcie należy wziąć pod uwagę korzyści termiczne; niewielka odległość między paskiem LED do a roślin zapewnia 
dobrą ilość ciepła na wierzchołkach, gdzie rozwijają się kwiaty i zawiązują się owoce, czego brakuje przy przejściu z HPS 
na TOP compact LED.

WNIOSKI
Sumując wszystkie zalety jednorodności, wydajności i skuteczności, możemy zapewnić, że w porównaniu z HPS, EcoBar 
oszczędza 40-45% energii poprzez zwiększenie produkcji o 10-15%. Nawet w porównaniu z TOP kompaktowymi diodami 
LED, EcoBar zużywa mniej energii, poprawiając zbiory o 15-20%.

N o w i n a

EFFECTIVENESS

In greenhouses with row spacings of 1.6 m and 5 m spacing, the average PPFD is 200 µmol/s·m² and over 250 µmol/s·m² 
on the tops of the plants. In greenhouses with a pitch of 4.5 m the values   increase to 220 and 280 µmol/s·m². For the 
purposes of growth, however, it is not only the quantity of micromoles that is important but also the uniform distribution 
and a balanced spectrum. The EcoBar  solution distributes 75% of light inside the rows and 25% outside, this to balance 
the natural light which, on average, is the opposite, a lot of light outside the row and little inside . We must also add that 
uniformly distributed and mainly vertical lighting is much more effective than that which comes from lamps 5 meters 
apart, as in the case of HPS and TOP compact LEDs.
Lastly, there is the thermal benefit to consider; the short distance between the LED bar and the plants provides a good 
amount of heat on the buds, where the flowers develop and fruit setting takes place, something that is missing with the 
transition from HPS to TOP compact LED.

EcoBar 4.5 UXL                             
                                    

280÷480 VAC 50/60 Hz                      

                              
100÷280 VAC 50/60 Hz     
          

500 W   ±1%                                                           

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM Oslon square

192  OSRAM Oslon square

7%-21%-72%

1630 µmol/s

140°

IP 65

-10°C + 45°C

0÷90% R

4480 x 48 x 80 mm

8,6 Kg

60.000 h L85

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminum / Stainless steel

5 Lata / 5 years

EcoBar 5.0 UXL                              
                                    

280÷480 VAC 50/60 Hz        
                            

100÷280 VAC 50/60 Hz                               

500 W   ±1%                                            

≥0.95                                                                                               
 

96  OSRAM Oslon square

192  OSRAM Oslon square

7%-21%-72%

1630  µmol/s 

140°

IP 65

-10°C + 45°C

0÷90% R

4980 x 48 x 80 mm

9,2 Kg

60.000 h L85

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminum / Stainless steel

5 Lata / 5 years
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Lux LEDlighting srl 
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Bedizzole (BS) - ITALY 
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