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CoolStack®

De nieuwe dimensie in
LED-groeilampen

Kwaliteit
Extreme levensduur 75.000 uur - L90B50

10 jaar garan�e

Beste temperatuurbeheer

Volledig IP67 waterdicht

Modulair
Vrijheid in samenstelling 
groeispectrum

Upgradebare LED-modules

Unieke lichtdistribu�e met 
TIR-lenzen aanpasbaar aan 
uw bladerdak

Prestaties
Absolute marktleider met 
PPF 4.380 µmol/s

Hoogste fotonefficiën�e
3.0µmol/J  -  3.6µmol/J

Diverse groeispectra ontwikkeld
voor op�male resultaten

Diepste doordringing in het bladerdak
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Inleiding
De toonaangevende CoolStack® groeilampen bieden precies wat u nodig hebt!

De keuze tussen meerdere vermogens- en lichtniveaus tot een PPF van 4380 µmol/s garanderen een 
optimale balans tussen het aantal te installeren lampen, minimale investeringskosten en een perfecte 
lichtspreiding.

Ons onderzoeksteam heeft een scala aan lichtspectra ontwikkeld, van volledige spectra voor 
kweekruimtes tot speciale smalband-spectra voor groenteproductie, jonge planten, ontkieming en elk 
specifieke plantgroeiproces dat geoptimaliseerd moet worden.

Met meer dan tweehonderd hectare aan lampen geïnstalleerd in kassen en teeltruimtes is de 
CoolStack® het referentiepunt voor LED toplights in Europa, en heeft het vertrouwen gewonnen van 
veel toonaangevende telers overal ter wereld.

Upgradebare LED-drivers voor een duurzame toekomst
De laatste jaren zijn zeer grote stappen gezet in de efficiëntie van LED-
groeilampen, wat heeft geleid tot een exponentiële groei in toepassingen 
van LED-groeilampen in kassen in een groot aantal gewassen.

De reden waarom telers de switch maken kan echter zeer variëren, elk 
met specifieke doelen

Energie besparen ten opzichte van HPS SON-T installaties is 
tegenwoordig waarschijnlijk de meest voorkomende reden om te investeren in LED-groeilampen – 
we kunnen tegenwoordig het lichtniveau van een 1000 watt HPS SON-T lamp vervangen met slechts 
530 watt aan LED-groeilampvermogen oftewel een besparing van 47%.

Meer licht bij hetzelfde energiegebruik – gewassen die van licht houden, zoals tomaten, hebben 
veel baat bij extra licht bij dezelfde energiekosten – waar een moderne HPS Son-T lamp van 1000 
watt 1850 µmol licht produceert, produceert onze nieuwe CoolStack® MAX tot wel 4380 µmol met 
dezelfde energie, oftewel 130% meer licht.

Betere temperatuurcontrole tijdens de groei – een van de grootste nadelen van telen met HPS 
SON-T lampen is de overmatige warmte die deze lampen produceren. Een HPS SON-T van 1000 watt 
genereert 700 watt aan warmte – het grootste deel van deze warmte wordt uitgestraald, wat direct 
leidt tot hogere temperaturen in omgeving en blad.  
Telers willen graag hogere lichtniveaus, maar deze warmte kan te groot worden voor goede 
gecontroleerde productie. In deze gevallen kan een hybride of volledige LED-installatie de oplossing 
zijn.

Specifieke gewasverbeteringen tijdens diverse groeistadia.  
Een van de grootste voordelen van LED-groeilampen is de mogelijkheid om planten te sturen met 
specifieke aanvullende lichtspectra.  
Op deze manier kan ontkieming worden versneld, een sterkere wortelproductie bereikt of te snel 
groeien van stengels voorkomen.
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Hoewel de efficiëntie van LED-groeilampen nu veel groter is dan die van traditionele HPS SON-T 
lampen, is het einde voor verdere verbeteringen nog lang niet in zicht.

De komende jaren worden nog meer grote stappen verwacht in potentiële lichtproductie per watt 
energie.

Daarom hebben we onze groeilampen op zo’n manier ontwikkeld dat de lichtdrivers individueel 
kunnen worden geüpgraded zonder de noodzaak om opnieuw te investeren in een volledig nieuwe 
belichtingsinstallatie.

Waarom zou u na verloop van tijd de LED-drivers van uw belichting upgraden?

Wanneer u meer zou besparen op energiekosten dan wat het upgraden van de LED-drivers na 
verloop van tijd zou kosten.  
Dit is vooral het geval voor telers die veel kwijt zijn aan energie, zoals in West- en Zuid-Europa, en 
zonder WKK werken, met gewassen die per seizoen veel belichting nodig hebben, zoals tomaten, 
komkommers, paprika’s, enz.

Wanneer uw gewas meer profijt zou hebben van het extra licht dat u krijgt na een upgrade dan de 
kosten van de upgrade.  
Vooral gewassen die van licht houden met een hogere productie bij een hoger lichtniveau dan het 
oorspronkelijk geïnstalleerde lichtniveau, hebben hier veel baat bij.  
Neem bijvoorbeeld een tomatenteler die in 2018 een lichtniveau installeerde van 180 µmol/sm² met 
een efficiëntie van 2,5 µmol/W.  
Nu zou die teler bij hetzelfde energiegebruik naar een lichtniveau van 250 µmol/sm² kunnen gaan 
met een eenvoudige upgrade.

Wanneer in de toekomst andere lichtrecepten bewezen veel efficiënter zullen zijn.

Efficiëntie SON-T HPS vs LED 
µmol/joule (watt/s)
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Geavanceerde lichtspreiding met TIR-lenzen
Het belang van lichtspreiding in LED-belichtingssystemen wordt vaak ernstig onderschat.

Zeker planten die gevoelig zijn voor fluctuaties boven het bladerdak in opgevangen PPFD, zoals de  
meeste siergewassen en bladgroenten, hebben absoluut goede lichtspreiding nodig. 
Hogedraadgewassen als tomaten en komkommers met een zeer korte afstand tot de top van het gewas 
vormen zelfs een nog grotere uitdaging.

Een perfect gelijkmatige lichtspreiding boven het bladerdak vanuit een enkele armatuur is nog steeds 
iets waar de meeste groeilampen moeite mee lijken te hebben.

Veel groeilampen gebruiken LEDs die over een koeler zijn verdeeld, zonder gebruik van lenzen om de 
stralingshoek te beïnvloeden, met slechts een eenvoudige kap van glas of kunststof.  
Met deze lampen is de lichtoutput altijd een straal van 120 graden met een parabolische vorm.

Met de CoolStack® groeilampen kunt u kiezen uit diverse TIR of “Totale Interne Reflectie” lenzen voor 
een optimaal evenwicht tussen lichtspreiding en doordringing in het bladerdak.

150BW brede straal
Voor hogedraadteelt en

lagere lichtniveaus

120/110 graden brede straal
Voor hogedraadteelt en

kleinere afstanden
van lamp tot gewas

120 graden standaard straal
Voor grotere afstanden van

lamp tot gewas

155 graden padstraal
Specifieke lenzen voor de

lampen naast het
pad en de zijwanden

van de kas

CoolStack®
met TIR lens
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Meer lichtoutput voor lagere installatiekosten
De eenvoudigste manier om groeilampen te vergelijken is waarschijnlijk de prijs per µmol, maar er zijn 
meerdere variabelen die vergelijkingen tussen verschillende systemen kunnen bemoeilijken.

Een van de grootste factoren wordt gevormd door de installatiekosten. Kabels, connectoren, 
schakelaars, alles bij elkaar kunnen deze extra kosten oplopen tot €100 per lamp, nog bovenop de 
kosten van de groeilamp zelf.

Daarom is het essentieel om het aantal groeilampen in een project te optimaliseren, voor een perfect 
evenwicht tussen het vereiste lichtniveau en goede lichtspreiding, en dat alles met een minimaal aantal 
benodigde lampen.

Hoewel het een paar jaar geleden al een grote stap was om de markt op te gaan met een LED-
groeilamp die een HPS SON-T lamp van 1000 watt kon vervangen, bieden we tegenwoordig een scala 
aan lampen aan die het aantal benodigde groeilampen in uw project significant kunnen verlagen!

CoolStack® COMPACT
tot 2390µmol/s uit 680 watt

25% meer licht en 35% energiebesparing vergeleken met een 1000W 
HPS SON-T
Beste deal voor meer licht met minder energie

CoolStack® BOOST
tot 3680µmol/s uit 1048 watt

De ideale LED-groeilamp om één-op-één SON-T HPS te vervangen
Geeft het lichtniveau een boost met 75% voor hetzelfde 
energieverbruik

CoolStack® MAX
tot 4380µmol/s uit 1248 watt

Maximaliseer uw lichtniveaus voor een optimale oogst
Levert meer dan het dubbele lichtniveau van een 1000W HPS SON-T
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Langste levensduur en laagste lichtverval
Het is misschien niet op het eerste gezicht te zien, maar de CoolStack® is een technisch meesterstukje.

Waar de meeste LED-groeilampen eenvoudige koelingsprincipes gebruiken als een blok aluminium, 
water dat door de behuizing stroomt of ventilatoren die draaien, wordt het hart van de CoolStack® 
gevormd door een geavanceerde koeler met heat pipe en koelvin.

Deze technologie, die wordt gebruikt in veel geavanceerde apparaten zoals laptops, iPads en 
smartphones, garandeert de beste energiebeheersing van LEDs op de markt.

Lichtefficiëntie, levensduur en lichtverval (hoe snel of langzaam het licht na verloop van tijd vermindert) 
zijn allemaal direct gerelateerd aan de LED-temperatuur van de groeilamp.

Dus met de CoolStack®, die zorgt dat de interne LEDs zo koel mogelijk zijn, hebt u als klant een 
groeilamp die langer meegaat, een hogere efficiëntie heeft van licht per watt, en zijn licht gedurende 
langere tijd op een hoger lichtniveau vasthoudt.

Met een levensduur van 75.000 uur L90B50 en een garantie van 10 jaar komt er op kwaliteitsgebied 
niets in de buurt van wat de CoolStack® te bieden heeft.

5% meer licht na 36000 uur
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3% meer licht na 20000 uur

Heat pipe & koelvin
koelsysteem

COMPACT BOOST/MAX

Koeloppervlak 1,66m² 3,32m²

Temperatuurstijging 45°C max. 45°C max.

LED-temperatuur 25 °C tot 35 °C lager dan 
klassiek gekoelde groeilampen met hetzelfde 
vermogen
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Groeispectra voor opbrengst en geavanceerde morfologie
Om te begrijpen hoe uw gewassen gaan reageren op verschillende golflengten en kleuren, dient u te 
bedenken dat elk gewas en elk groeistadium een individuele aanpak vergt.

De hoeveelheid licht beïnvloedt het fotosyntheseproces in de plant.

Dit proces is een fotochemische reactie in de bladgroenkorrels van de plantcellen waarin CO₂ wordt 
omgezet in koolhydraten onder invloed van lichtenergie.

De spectrale samenstelling van de verschillende golflengtegebieden (blauw, groen, geel, rood, verrood 
of onzichtbaar, bv. UV of IR) is van belang voor de groei, vorm, ontwikkeling en bloei (fotomorfogenese) 
van de plant.

Voor fotosynthese zijn de blauwe en rode gebieden het belangrijkst.

De timing / lichtduur, ook wel fotoperiode genoemd, is vooral van invloed op de bloei van de planten. 
De bloeitijd kan worden beïnvloed door de fotoperiode te sturen.

Fotosynthetische efficiëntie wordt vooral aangestuurd door chlorofyl a en b.

Chlorofyl a en b zijn vooral verantwoordelijk voor de fotosynthese en verantwoordelijk voor de definitie 
van het gebied voor de fotosynthetisch actieve straling PAR.

De fotosynthetisch actieve straling (PAR) laat verdere fotosynthetische pigmenten zien, ook wel 
antennepigmenten genoemd, zoals carotenoïden – caroteen, zeaxanthine, lycopeen en luteïne enz.

De fytochromen Pr (rood) en Pfr (verrood) hebben vooral invloed op de ontkieming, plantgroei, 
bladopbouw en bloei.

De fytomorgene effecten worden gestuurd door een spectrum toe te passen met een bepaalde mix van 
660 nm en 730 nm om de Pr en Pfr fytochromen te stimuleren.

Absorptiecurven van planten

Carotenoïde

 Golflengte (nm)

Chlorofyl b
Fytochroom Pfr

Chlorofyl a
Fytochroom Pr
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Verschillende golflengtegebieden in het belichtingsspectrum 
hebben verschillende effecten op de planten

Een typisch praktijkvoorbeeld van gebruik van 730 nm: 
Ontsnappen aan schaduw
Een van de duidelijkste invloeden van verrood licht op een plant is de reactie om aan de schaduw te 
ontsnappen.

Golflengtebereik  
[nm] Fotosynthese Verdere effecten Verdere effecten Verdere effecten

200 – 280 Schadelijk

280 – 315 Schadelijk

315 – 380

380 – 400 Ja

400 – 520 Ja Vegetatieve groei

520 – 610 Enigszins Vegetatieve groei

610 – 720 Ja Vegetatieve groei Bloei Knopvorming

720 – 1000 Ontkieming Bladvorming en -groei Bloei

> 1000 Omgezet in warmte

Belichting met 660 nm:
Als de plant voornamelijk wordt belicht met 660 nm 
voelt het alsof deze wordt belicht door direct zonlicht 
en zal deze normaal groeien.

Belichting met 730 nm:
Als de plant vooral wordt belicht met 730 nm voelt 
het alsof deze groeit in de schaduw van een andere 
plant die het zonlicht wegneemt. 
Daar reageert de plant op door extra lang te groeien 
om aan de schaduw te ontsnappen. Dit leidt tot 
hogere planten maar niet per se tot meer biomassa.
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Elk gewas en groeistadium een eigen optimaal lichtspectrum
Wij geloven niet in de filosofie “één spectrum voor allen”.
MechaTronix heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in gewasproeven, en is een trotse sponsor van 
de meest geavanceerde plantonderzoekscentra in West-Europa. Door deze benadering hebben we 
duidelijk bewezen wat kan worden bereikt met het ideale spectrum per gewas en per groeistadium.

Gewasproeven die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd:

   Tomaat / Komkommer / Paprika / Aubergine 
   Aardbeien / Bramen / Frambozen / Rode bessen 
   Sla diverse cultivars / Microgroenten 
   Algen verticale en horizontale reactoren 
   Roos / Phalaenopsis / Anthurium / Chrysant 
   Bromelia / Kalanchoë / Gerbera / Lelie / Lisianthus

Stuur voor specifieke vragen over plantbelichting een mail naar horti@mechatronix-europe.com - een 
van onze gewasspecialisten zal dan binnenkort contact met u opnemen.

Bovenstaande spectra geven slechts een kort overzicht van onze meest gebruikte groeirecepten. Neem 
voor specifieke gevallen contact met ons op – de kans is groot dat we het op voorraad hebben, of we 
stellen het speciaal voor u samen!

SPECTRUM
SPECTRUMSAMENSTELLING %

GROEIRECEPT
ROOD BLAUW WIT VERROOD

Hoog blauw – Wit
Hoog vegetatief

76% 20% 4% 0% 3RBHW

Medium blauw – Wit
Medium vegetatief

83% 13% 4% 0% 4RBHW

Volledig spectrum / Breed spectrum 67% 14% 19% 0% 4R2B3HW

Laag blauw
Generatief

94% 6% 0% 0% 5RB

Laag blauw – Wit
Generatief

89% 6% 5% 0% 5RBHW

Laag blauw – Wit – Verrood
Generatief – Bloei

83% 5% 6% 6% 5RBHWFR

Spectrum van CoolStack® groeirecepten
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Wat zijn typische μmol/s.m² waarden voor tuinbouwbelichting?

Welk lichtniveau voor welk type gewas?

Welk lichtniveau voor welke potplant?

Welk lichtniveau voor welke snijbloem?

Gewas Min (μmol/s.m²) Max (μmol/s.m²) Typisch (μmol/s.m²)
Tomaat 170 350 270
Paprika 120 300 230

Komkommer 120 350 230
Cannabis Vegetatieve groei 280 550 350

Cannabis Bloei 650 1.500 1.000

Gewas Min (μmol/s.m²) Max (μmol/s.m²) Typisch (μmol/s.m²)
Orchidee / Phalaenopsis 80 230 160

Dendrobium 130 350 230
Bromelia 40 120 90

Anthurium 60 130 90
Kalanchoë 60 120 90

Potchrysant 40 80 50
Potroos 40 120 50

Geranium 40 90 50

Gewas Min (μmol/s.m²) Max (μmol/s.m²) Typisch (μmol/s.m²)
Chrysant 105 220 140

Roos 170 350 220
Lelie 80 130 90

Lisianthus 170 350 230
Alstroemeria 60 160 120

Anthurium / Orchidee – snij 80 160 120
Freesia 70 140 90
Gerbera 80 120 90

Tulp 25 90 60



CoolStack
De nieuwe dimensie in

LED-groeilampen

®

P10 / 10

horti@mechatronix-asia.com +886-7-381-5892
horti@mechatronix-europe.com +31 (0)76 790 16 10

CoolStack® COMPACT
tot 2390µmol/s uit 680 watt

25% meer licht en 35% 
energiebesparing vergeleken 
met een 1000W HPS SON-T
Beste deal voor meer licht 
met minder energie

CoolStack® MAX
tot 4380µmol/s uit 1248 watt

Maximaliseer uw lichtniveaus 
voor een optimale oogst
Levert meer dan het dubbele 
lichtniveau van een 1000W 
HPS SON-T

CoolStack® BOOST
tot 3680µmol/s uit 1048 watt

De ideale LED-groeilamp om 
één-op-één SON-T HPS te 
vervangen
Geeft het lichtniveau een 
boost met 75% voor hetzelfde 
energieverbruik

SPECIFICATIES
CoolStack® COMPACT CoolStack® BOOST CoolStack® MAX

Invoerspanning 90 - 305 Vac of 249 - 528 Vac
Vermogen 500W - 680W 850W - 1.048W 1.025W - 1.248W

Licht 1.750 - 2.390 μmol/s 2.850 - 3.680 μmol/s 3.100 - 4.380 μmol/s
Efficiëntie 3,1 - 3,6 µmol/J 3,0 - 3,35 µmol/J 3,0 - 3,6 µmol/J

Inschakelstroom < 20 A
Inschakelduur < 2,7 ms

CosPhi > 0,96
Gewicht per lamp 
(inclusief driver) 9.050 g 15.750 g

Afmetingen B170 x L515 x H160,7 (mm) B170 x L1000 x H160,7 (mm)
Aansluiting Wieland groen / zwart / wit
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