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CoolGrow Linear®

Kwaliteit
Extreme levensduur 50.000 uur – L90

5 jaar garan�e

IP 66 stof- en waterdicht

Hoogwaardige en duurzame materialen

Modulariteit
Lichtopbrengst instelbaar
naar teeltbehoe�e

Unieke lichtdistribu�e

Zowel éénlaagse als 
meerlaagse aardbeien teelten

Performantie
Hoogste lichtrendement
op de markt 3.3µmol/J

Tot 193µmol/s PF lichtoutput

Tot 300µmol/sm2 PPFD 
straling op het gewas
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Introductie
De CoolGrow® Linear LED groei lamp biedt een uniek platform voor enkellaagse en meerlaagse 
aardbeien productie teelten.  
Waar bij traditioneel belichte teelten vaak een groot gedeelte van het licht verloren gaat doordat het 
niet op het gewas terecht komt, wordt met de CoolGrow® Linear alles net een beetje performanter.

Met een positionering van de groeilampen net boven het gewas, worden alle geproduceerde 
lichtfotonen op een zo efficient mogelijke manier in het gewas gestuurd. 
De lichtintensiteit kan zowel bepaald worden door de afstand naar het gewas als door een sturing van 
de lampen tussen 0 en 100%. 
Op deze manier kunnen flexibele teeltsystemen opgebouwd worden waar de teler zowel een echte 
aardbeien winterteelt kan onder planten als een vervroegde en verlate teelt.
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LED Teeltsystemen Aardbeien
Zowel bij vervroegde en verlate aardbeienteelt als bij een echte winterteelt is het uitermate belangrijk 
het gebrek aan daglicht te compenseren met extra assimilatieverlichting.

In de donkerste maanden van November tot eind Februari willen we toch een gemiddelde van 10 tot 
13 mol/m²/dag op het gewas wat een optimale plant ontwikkeling en teelt oplevert.  
In onderstaande curve zie je dat in deze maanden het overgrote deel van het benodigde licht uit de 
assimilatielampen moet komen.

Een goede balans tussen het juiste lichtspectrum voor bijbelichting en de juiste intensiteit is zowel 
commercieel als teelttechnisch van het allergrootste belang. 
Te weinig licht leidt al snel tot lagere productie, abortie van de bloem, kleinere vruchten en een 
moeilijkere plantbalans. 
Te veel licht jaagt de investering en de operationele kost (electriciteit) de hoogte in.

Proefcentrum Hoogstraten – Sonata plant trial – hoge lichtintensiteit

Proefcentrum Hoogstraten Sonata plant trial 2018
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Voor vervroegde en verlate aardbeienteelten in een verwarmde kas adviseren wij een lichtniveau 
tussen de 120 en 160µmol/sm² op te hangen. 
Voor een echte winterteelt dien je eerder naar 180 tot 230µmol/sm² te gaan voor een goede balans. 
Toch is er potentieel zoals gebleken is bij diverse teeltproeven om te telen onder hogere lichtniveaus 
met een nog steeds stijgende opbrengst en een betere sortering. 
De kwaliteit van het ingangsmateriaal en de cultivar spelen hierin een belangrijke rol.

En dit is waar de CoolGrow® Linear een ideale oplossing biedt. 
Hogere lichtniveaus vanuit een top light verlichting tikt behoorlijk in op de investeringskost en het 
electriciteitsverbruik. 
Door de lampen kort op het gewas te hangen met een lager vermogen per meter, wordt er lokaal in het 
gewas een hogere lichtintensiteit bereikt. 
De warmteafgift van de LED lamp (45°C) zorgt daar bovenop voor extra activiteit in het gewas.

Naast klassieke aardbeienteelten in de kas is de CoolGrow® Linear ook uitermate geschikt voor 
meerlaagse teeltsystemen of zelfs daglichtloze teelten in containers en vertical farming.

Bij dit principe worden meerdere lagen aardbeien ofwel vast opgesteld of met hijssystemen boven 
elkaar geplaatst, met als doelstelling een meer optimale benutting van de beschikbare teeltruimte en 
een hogere opbrengst per vierkante meter.

Om het verlies in daglicht te compenseren naarmate het gewas zich lager in de opstelling bevindt en 
meer afgeschermd wordt door de planten bovenaan, worden extra CoolGrow® Linear LED groeilampen 
direct onder de teeltgoot van de bovenliggende laag opgehangen.

De groeilampen kunnen met het bestuursysteem of automatisch geregeld door een sensor het 
lichtniveau dynamisch aanpassen aan de behoefte van de plant.

Meerlagen aardbeien teeltsystemen voor optimale benutting van de oppervlakte
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Lichtopbrengst CoolGrow® Linear
De CoolGrow® Linear is verkrijgbaar in een 40 watt / PPF 120µmol/s en in een 60 watt / PPF 180µmol/s 
variant. 
Afhankelijk van de hoogte van de lamp tot het aardbeien gewas wordt de lichtintensiteit beïnvloed.

Daar bovenop is de lamp stuurbaar tussen 0 en 100% van de lichtoutput. 
Deze stuurbaarheid is een absolute must als je de kas flexibel wil inrichten voor omschakeling 
tussen vervroegde of verlate teelt en winterteelt, alsook voor een dynamische compensatie van het 
lichtniveau bij meerlaagse systemen.

De CoolGrow® Linear kan ook communiceren met lichtsensoren zodat de lichtcompensatie steeds een 
perfecte aanvulling geeft op het daglicht.

CoolGrow® Linear 40W CoolGrow® Linear 60W
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Lichtdistributie en warmteafgift
CoolGrow® Linear
Voor de lichtdistributie hebben we gekozen voor een breedhoek 
uitstraling van 120 graden. 
Op deze manier wordt de complete breedte van het aardbeiengewas 
goed aangelicht vanop een relatief korte afstand. 
Met de CoolGrow® Linear 30 centimeter boven de top van het 
gewas gaat 90% van de energie landen over een breedte van 90 
centimeter. 
Neem zeker ook de zijkant van het gewas mee in de bestraling bij 
bepaling van de hoogte en de intensiteit.

De warmteafgift van LED groeilampen past ideaal in het koudere teeltproces van aardbeien. 
LEDs geven zeker ook warmte af, maar het verschil zit in de soort warmte die geproduceerd wordt.

Een HPS SON-T lamp van de nieuwste generatie heeft een rendement van 40%. 
Dus een 1000 watt lamp produceert 40% licht en 60% of 600 watt aan warmte. 
Daar de lamp op een hoge temperatuur staat gaat het grootste aandeel (90%) van de warmte naar IR 
straling of radiatie.

Een LED groeilamp geeft een gemiddelde lichtopbrengst van 50%, dus de overige 50% gaat naar 
warmte. 
Met een 600 watt wordt evenveel licht opgewekt als met een 1000 watt SON-T, dus 300 watt gaat naar 
warmte. 
Omdat de levenduur van LED groeilampen compleet te wijden is aan een lage temperatuur, houden we 
de LEDs onder de 65°C. Bij deze lage temperatuur gaat meer dan 80% van de energie naar convective 
of opstijgende warmte.
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SPECIFICATIE

Lichtbron CoolGrow® LED

PF CoolGrow® Linear 40 - Tot 131µmol/s
CoolGrow® Linear 60 - Tot 193µmol/s

Vermogen CoolGrow® Linear 40 - 40 watt
CoolGrow® Linear 60 - 60 watt

Rendement 2.7 µmol/J – 3 µmol/J

Ingangsspanning 90-305 Vac of 249-528 Vac

Afmetingen L1160 x B55 x H50 (mm) - L3.8' x B2.17" x H1.97"

Gewicht 2250 gr

Dimming 0-10V, PWM, DALI, CoolControls BLO wireless

Licht distributie 120°

Levensduur 50.000 uur – L90

Power Factor > 95%

Garantie 5 jaar
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