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ELEMENT PLUS

Eigenschappen
� Direct Drive® Technologie 

Lichtgewicht

� Nieuwe licht mixen: Propagator,
Accumulator, Cultivator

� Fosforconversie LED 
technologie

� Diverse optieken voor 
optimale gelijkmatigheid

� Uitstekend thermisch beheer

� 1 op 1 vervanging van huidige armatuur

� Tot 250,000 uur zonder 
uitval van componenten

Voordelen
� Tot 60% energiebesparing
� 10 jaar garantie
� Snel en eenvoudig te installaren

� Geen driver = weinig onderhoud

� Lage inschakelstroom

� Markt leidende prestaties in een 
warme omgeving

� Superieure betrouwbaarheid en levensduur

Hydroponische
Voorzieningen

Turf Farms

Kassen

Sport velden

Kwekerijen &
kleine kweeklocaties

Kweektent
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Alle afmetingen in mm
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De ELEMENT PLUS is de nieuwe generatie LED-groeilampen voor de 
tuinbouwmarkt die gebruikmaakt van Direct Drive®-technologie om klanten 
een groot aantal unieke voordelen te bieden ten opzichte van andere 
groeilampen; inclusief minder warmteproductie, lager gewicht en geen 
onderhoud. Voortbouwend op het succes van zijn voorganger, profiteert 
ELEMENT PLUS van een meer geavanceerde versie van Direct Drive® 
waardoor aansluiting op 415 VAC-voedingen mogelijk is, evenals meer 
montagefuncties die zijn gebaseerd op ervaring in de tuinbouwsector.
Terwijl andere LED-producten regelmatig moeten worden vervangen (elke 
5-7 jaar), is ELEMENT PLUS drivervrij en hoeft het gedurende de hele
levensduur op geen enkele manier te worden gewijzigd, waardoor het
risico op veranderingen die anders de voorspelde groei van een gewas
zouden kunnen beïnvloeden, wordt weggenomen.
ELEMENT PLUS bevat componenten die speciaal zijn geselecteerd om
degradatie van licht gedurende de levensduur van het product tot een
minimum te beperken - wat opnieuw de gemoedsrust biedt dat
groeisnelheden en productieopbrengsten consistent zullen zijn op de
korte, middellange en lange termijn.
Optieke zijn beschikbaar om optimale uniformiteit te bieden over
verschillende gewasopstellingen, met spectrakeuzes zoals weergegeven
(links). Propagator is hoogblauw om wortel- en stengelkieming te
stimuleren en bloei te voorkomen. Ideale spectrakeuze voor vroege groei.
Accumulator heeft een breder spectrum voor een geweldige allround
plantengroei. Cultivator bevat veel rood om de verticale groei en bloei van
bepaalde planten te stimuleren. Blaze is ontwikkeld als een zeer efficiënte,
op rood gerichte spectra-optie voor het kweken van planten zoals tomaten,
komkommers en cannabis. Granaat is ons aanbod voor toepassingen die
een maximale PPF-output vereisen. Spectra-mixen op maat kunnen ook
worden ontwikkeld voor specifieke projectvereisten.
Dimbaar en kwikvrij, INDO's baanbrekende Direct Drive-modules zijn zeer
betrouwbaar; werken zeer goed in omgevingen met extreme
temperaturen, zoals kassen waar traditionele LED-drivers het na verloop
van tijd moeilijk zullen hebben.

Spectra Light Mixes Product Overzicht
ELEMENT PLUS
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Commerciële
Glastuinbouw

Propagator Spectra

Accumulator Spectra

Cultivator Spectra

Blaze Spectra

Garnet Spectra

� 



NB. PPF voor LED-bronnen is niet vergelijkbaar met PPF voor 
HPS-bronnen vanwege de efficiëntere spectrale output. De LED-
wattages die we aanbieden zijn zorgvuldig geselecteerd om 
dezelfde groeisnelheden te leveren als typische HPS-
equivalenten..

Werken onder INDO Leds is beter dan andere systemen op de 
markt door een breder spectrum aan lichtmixen

INSTALLATIE

Montage opties

Unistrut channel mounted
as standard. Custom
adapator plates e.g. chain
or hook mounting, are
available on request

0.5m to 7m
1 fase / 3 fase

Montage hoogte 
Voeding
Ingebouwde photocell Optioneel

LEDs

LED Levensduur L90B50 at 100,000 hrs

Foto biologisch 
risico Up to RG2

Lens Optioneel

ELECTRISCH

Input Voltage Range
220-240 VAC / 400-415
VAC

Power Factor > 0.95

Soft Start Ja

Fully CMS Addressable Ja

Connectors
UK/EU plug / Wieland
connectors (RST Classic)

PRODUCT BESTELLING OPTIES
Power Input Voltage

Samenstelling Connector type

Spectrum Montage opties

Lens

Technische specificaties
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Fysieke eigenschappen
IK09

IP66

300mm x 190mm x 80mm

From 2.9kg

IK Waarde
IP Waarde
Afmeting (LxBxH)

Netto Gewicht
Temperatuur van -40°C tot +55°C

Voor meer informatie over de juiste samenstelling van het 
armatuur kunt u contact opnemen met een van onze 
accountmanagers.

Belangrijke kenmerken
Model ELEMENT PLUS

Direct Drive® Ja

Power 150W - 1000W

Vervanging voor 150W - 1000W HPS 

Samenstelling Single / Twin / Triple / Quad

PPF/Watt (umol/s/
watt)

Up to 3.7

Blauw, Groen, 
Rood, Verrood 
(%)

Propagator
60.1%, 18.2%, 20.2%, 1.6%

Accumulator
20.1%, 29.2%, 45.2%, 5.4%

Cultivator
9.5%, 18.8%, 61.8%, 9.9%

Blaze
6.3%, 5.1%, 78.5%,10,1%

Garnet
0%, 0%, 100%, 0%

Dim opties 
(DALI)

100% dimbaar tot 10% output

Betrouwbaarheid
0.81 storing per 1 miljoen 
branduren

Materiaal

LM6 Aluminium behuizing
UV gestabiliseerd 
polycarbonaat lens
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Omdat het ELEMENT geen driver nodig heeft, is het bestand 
tegen veel hogere temperaturen. Traditionele LED-drivers zijn 
gevoelig voor warmtedegradatie, wat de levensduur van de driver 
aanzienlijk verkort.

Let op: overspanningsbeveiliging is niet bij het product 
inbegrepen en moet apart worden besteld.
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