
LIJNVERLICHTING DIE 
DOET GROEIEN



FLORALUX.LT 

LUMINAID heeft een lichtsysteem ontwikkelt welke zijn 
toepasbaarheid heeft bewezen bij de productieteelt 
van aardbeien. Daar conventionele lichtoplossingen al 
geruime tijd aanwezig zijn, wordt er momenteel veel 
geëxperimenteerd met LED verlichting. LUMINAID heeft 
als eerste lichtleverancier een LED-oplossing voor pro-
ductie van aardbeien in een tuinbouwkas uitgeleverd.

HET ARMATUUR
Door de ultieme karaktereigenschappen van FLORALUX.LT 
is het armatuur geschikt om door te koppelen en als een 
lange lichtlijn boven de aardbeienrij te hangen. Het spectrum 
van de FLORALUX.LT is afgestemd op een optimaal  
assimilatieproces van de aardbeienplant. De FLORALUX.LT 
wordt gebruikt als een dag verlengende lichtbron waardoor 
het gehele jaar aardbeien in Nederland geteeld kunnen 
worden. Tevens is er voldoende wit licht aan toegevoegd wat 
buiten de assimilatiedoeleinden ook voldoende werklicht 
geeft en kleuren goed zichtbaar zijn tijdens de pluk.
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LICHT SPECTRUM
Het kleurenspectrum van de FLORALUX.LT is toegespitst op 
een optimaal groeiproces. Het overgrote deel is 660 nm (diep 
rood) om het groeiproces van de plant gaande te houden. Van 
de overige kleuren is 450 nm (blauw) doormiddel van
fosforen omgezet naar wit licht zodat ook groen en geel 
in het spectrum zichtbaar zijn. De intensiteit is meer dan 
voldoende om op het bladerdek een PPFD van meer dan 170 
micromol te meten.

PAR CURVE FLORALUX.LT

Kenmerken
PPFD (op 30 cm)
PPFD (op 20 cm)
Maximaal schaduwvlak lamp
Vermogen per armatuur
Max. armaturen per aansluitpunt

170 µmol/m²/s  
240 µmol/m²/s
40 mm 
85 Watt
28 stuks (84 meter)

LIJNVERLICHTING DIE DOET GROEIEN
OPTIEK

het licht. Meest optimaal is dat FLORALUX.LT 30 cm 
boven de plant hangt waardoor het belichte opper-
vlakte 60 cm bedraagt.

SLAGVAST
De robuuste behuizing van het armatuur bestaat uit 
een UV-gestabiliseerde polycarbonaat buis. Hierdoor 
is de FLORALUX.LT slagvast (IK 10) en kan het tegen 
een stootje.

STOF- EN SPATWATERDICHT
Door de unieke connector is de FLORALUX.LT stof- 
en spatwaterdicht (IP 65). Hierdoor is het de ideale 
lichtbron voor de industrie- en tuinbouwsector.

LICHTGEWICHT
Door de eenvoud van het armatuur bedraagt het 
gewicht niet meer dan 1 kg per meter. Eenvoudige 
montage en ophanging is hierdoor mogelijk.

STRALINGSWARMTE
FLORALUX.LT levert geen bladschade als gevolg van 
stralingswarmte. Deze bedraaagt slechts 1,5°C op 
30 cm afstand van het blad.

CONVECTIEWARMTE
Door de unieke warmtehuishouding van het
armatuur zal de verlichting nagenoeg geen invloed 
hebben op de klimaatbeheersing van de kas.

KLEURHERKENNING
Door de integratie van wit licht, zorgt de
FLORALUX.LT voor een goede kleurherkenning. 
Hierdoor is de vrucht goed te beoordelen tijdens de 
pluk.

EENVOUDIGE MONTAGE
FLORALUX.LT is een modulair systeem, waardoor 
alle onderdelen in elkaar klikken en het systeem 
eenvoudig te monteren en aan te sluiten is.

SNELLE INSTALLATIE
Per 84 meter lichtlijn is er slechts 1 aansluitpunt 
nodig. Hierdoor hoeven alleen in het gangpad aan-
sluitpunten te worden voorzien.

SCHADUWWERKING
De FLORALUX.LT heeft een ronde transparante 
behuizing van 40 mm. Hierdoor is schaduwwerking 
van het invallend zonlicht op planten minimaal tot 
verwaarloosbaar te noemen.
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Afmetingen
Gewicht
Materiaal behuizing
Ingangsspanning systeem
Vermogen per voedingspunt

Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
3,0 kg
Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)
230 VAC

2400 Watt

246 kW/ha

INSTALLATIE
Ook over de installatie is goed nagedacht. Zo is het niet nodig 
om over de gehele oppervlakte kabels aan te leggen. 
1 voedingspunt  per rij (over het algemeen aan het begin van 
het gangpad) is voldoende om de gehele lichtlijn te laten 
branden tot een maximale lengte van 84 meter (van gang-
pad tot einde aardbeienrij). Daar de armaturen van ieder 3 
meter lengte koppelbaar zijn, kan de lijn verkort worden in 
stappen van 3 meter. Doorvoer van spanning is geïntegreerd 
in het armatuur en voorkomt verdere benodigde elektrische 
bekabeling. 
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ILLUMINATING INDUSTRIES
LUMINAID

MADE IN EUROPE
LUMINAID is producent en biedt verlichtingsoplossingen aan voor industriële en tuinbouw toepassingen. Met passie voor verlichting    
worden alle armaturen door LUMINAID in Nederland ontwikkeld en geproduceerd en staat kwaliteit hoog in het vaandel. Door productie 
en ontwikkeling dicht bij elkaar te houden, blijft kwaliteit gewaarborgd.

PRODUCT FAMILY
LUMINAID ontwikkelt en produceert al haar producten waarbij het toepassingsgebied centraal staat. De wensen en eisen van eindge-
bruikers zijn het fundament voor een goed doordachte productfamilie, welke zijn toepasbaarheid heeft bewezen zowel in Productie, 
Distributie / Expeditie en Glastuinbouw.   

UXDATAL

UXDATAL IQ

DE STANDAARD VOOR INDUSTRIELE LIJNVERLICHTING

HET ARMATUUR ALS INFRASTRUCTUUR

LIJNVERLICHTING DIE DOET GROEIEN

Door het minimalistisch ontwerp en verlichting zonder onderbrekingen is er praktisch geen rustigere manier mogelijk om een 
ruimte te verlichten. De DATALUX.LT serie is gebouwd uit hoog kwalitatieve componenten en is erg robuust. Zo zijn de armaturen 

Het verlichtingsarmatuur waarbij moeiteloos extra intelligentie kan worden gevoegd zoals camerasystemen, audio luidsprekers, 

De oplossing voor assimilatie verlichting! Strekken, groeien en bloeien door de hoge PAR-waarden van de FLORALUX.LT en zijn 
handige en snelle installatie is de ideale oplossing voor de glastuinbouw. Ook ideaal voor verticale agricultuur.



Voor meer informatie:

LUMINAID B.V.
Belder 45
4704 RK Roosendaal
The Netherlands
Tel:  +31 88 888 6555
info@luminaid.eu
www.luminaid.eu

NL10FLLTAA


