
 

 

Lampka wspomagająca wzrost roślin z klipsem 

200LED (20W) 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

Cechy lampy wspomagającej wzrost roślin 

• Nowoczesny produkt najwyższej jakości. 

• Wszystkie rodzaje roślin okrytonasiennych: pomidor, papryka chili, bakłażan, róża itp. 

• Wszystkie rodzaje roślin zielonych: zioła oraz warzywa liściaste, sałata, kapusta chińska (bok choy) 

itp.  

• Odpowiednia dla ogrodnictwa cieplarnianego oraz dla domowych roślin doniczkowych. 

• Przeznaczenie: kwiaty, rośliny doniczkowe, warzywa. 

• Zastosowanie: szklarnia, akwarium (growbox), namiot. 

• Cechy: System hydroponiczny. 

• Źródło światła: Diody LED 

• Model: Lampa LED wspomagająca wzrost roślin. 

• Moc: 20W 

• Gwint: E27 

• Jasność: 900 lumenów 

• Napięcie wejściowe: AC85-265V 

• Żywotność: 50000 godzin 



 
 

• Ilość diod LED: 200 szt. (166 czerwonych oraz 34 niebieskie) 

• Długość fali świetlnej: światło czerwone: 660nm; niebieskie: 450nm 

• Materiał obudowy: PCV 

Wpływ zakresu widmowego na fizjologię roślin: 

280nm ~ 315nm: minimalny wpływ na morfologię i fizjologię roślin. 

315 nm ~ 420nm: absorbcja światła przez chlorofil, fotoperiodyzm o mniejszej sile działania, zapobiega 

wydłużaniu się łodygi. 

420 nm ~ 500nm (niebieski): największa absorbcja światła przez chlorofil i karotenoidy, najsilniejszy wpływ 

na fotosyntezę. 

500 nm ~ 620nm: współczynnik absorpcji światła nie jest wysoki. 

620nm ~ 750nm (czerwony): "wysoki" współczynnik absorpcji chlorofilu, znaczący wpływ na fotosyntezę i 

fotoperiodyzm. 

750nm ~ 1000nm: absorbcja umożliwiająca stymulację wydłużania się komórek, wpływająca na kwitnienie i 

kiełkowanie nasion. 

> 1000nm: przekształcenie w kalorie. 

Cechy mocowania: 

• Wtyczka USA/UE do adaptera gniazda E27. 

• Wtyczka USA/UE może zostać bezpośrednio podłączona do żarówki. 

• Włączanie i wyłączanie za pomocą przełącznika On / Off. 

• Możliwość zmiany kąta padania światła oraz wysokości żarówki. 

• Wykonana z trwałego i praktycznego metalu oraz z tworzywa sztucznego. 

• Niewielka waga, łatwość montażu. 

• Możliwość zastosowania świetlówki energooszczędnej lub diody LED – max. moc: 50W 

• Rodzaj wtyczki: USA/UE 

• Prąd znamionowy: 6A 

• Kolor: Biały 

• Materiał: metal najwyższej jakości i tworzywo sztuczne. 

• Długość ramienia: ok. 30cm; długość kabla zasilającego: ok. 180cm 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C. 

 

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.heckermann.pl 

Producent: 

Shenzhen Mingruijing Technology 

Co., Ltd. 

4F.Block A of Hua Sheng industrial 

district, No.86 Gong Ye East Road, 

Long Hua New District, Shen Zhen 

City,China. 

     

 


