
Beolina 2 karos növénynevelő LED lámpa

Műszaki adatok: 
Fogyasztás: 8W 
Fényerő: 400lm 
Feszültség: USB 5V DC, 2A (a tápegység 
LED típus: SMD5730 
LED-ek száma: 40db (26 piros, 14 kék)
Színhőmérséklet: kék, piros, lila 
Hullámhossz: piros 645-655nm / kék 460
Dimmelhető: igen (9 fokozat) 
IP védettség: IP44 
Anyaga: ABS műanyag + fém 
Energiaosztály: A 
Tanúsítványok: CE & ROHS 
Élettartam: 50.000 óra 
Méret: 11 x 8 x 64 cm 
 
Csomag tartalma: 
1db növénynevelő lámpa 

Működése: 
A lámpa 3 féle színt tud előállítani. Mindegyiket máshogyan hasznosítják a növények. Az interneten 
(is) nagyon sok szakirodalom érhető el, de röviden ezt érdemes tudni:
– piros: csírázás, szár növekedés, levelezés, virágzás és gyümölcsözés
– kék: a szárak növekedésének a kontrollálása, levélvastagság növelése, növénytömeg növelése
– lila: a piros és kék fény együttesen gyorsítják a növények növekedését, erősödését
Javasolt távolság 30-120 cm. 
Ezen lámpák fényerejét 9 lépésben lehet szabályozni, igazo

A többfunkciós kontroller működése:
1. Ki/be kapcsoló gomb: rövid megnyomásával tudjuk ki/be kapcsolni lámpát
2. Időzítő gomb: használatával tudjuk automatán kikapcsoltatni a világítást. Három előre beállított 
időtartam érhető el. A gomb rövid megnyomásával tudunk váltani a 3 óra, 9 óra és 12 óra időzítő 
között. Az időzített kikapcsolás a gomb megnyomásától indul!
Ha nem változtatunk a beállításokon, akkor az időzítés 24 óránként magától újra indul.
3. Színváltó gomb: rövid megnyomá
4. Fényerőszabályzó gomb: a +
fényerejét 

Garancia: 1 év 
A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéssel jár.

 

 

www.beolina.hu 

Beolina 2 karos növénynevelő LED lámpa 

Használati útmutató 

(a tápegység nem része a csomagnak) 

ek száma: 40db (26 piros, 14 kék) 
 

655nm / kék 460-465nm 

A lámpa 3 féle színt tud előállítani. Mindegyiket máshogyan hasznosítják a növények. Az interneten 
(is) nagyon sok szakirodalom érhető el, de röviden ezt érdemes tudni: 

piros: csírázás, szár növekedés, levelezés, virágzás és gyümölcsözés 
szárak növekedésének a kontrollálása, levélvastagság növelése, növénytömeg növelése

lila: a piros és kék fény együttesen gyorsítják a növények növekedését, erősödését

Ezen lámpák fényerejét 9 lépésben lehet szabályozni, igazodva a növény igényeihez.

A többfunkciós kontroller működése: 
rövid megnyomásával tudjuk ki/be kapcsolni lámpát 

használatával tudjuk automatán kikapcsoltatni a világítást. Három előre beállított 
A gomb rövid megnyomásával tudunk váltani a 3 óra, 9 óra és 12 óra időzítő 

között. Az időzített kikapcsolás a gomb megnyomásától indul! 
Ha nem változtatunk a beállításokon, akkor az időzítés 24 óránként magától újra indul.

rövid megnyomásával válthatunk a csak piros, csak kék és a lila között
a +- gomb rövid nyomogatásával 9 lépésben állíthatjuk a lámpa 

A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéssel jár. 

A lámpa 3 féle színt tud előállítani. Mindegyiket máshogyan hasznosítják a növények. Az interneten 

szárak növekedésének a kontrollálása, levélvastagság növelése, növénytömeg növelése 
lila: a piros és kék fény együttesen gyorsítják a növények növekedését, erősödését 

dva a növény igényeihez. 

használatával tudjuk automatán kikapcsoltatni a világítást. Három előre beállított 
A gomb rövid megnyomásával tudunk váltani a 3 óra, 9 óra és 12 óra időzítő 

Ha nem változtatunk a beállításokon, akkor az időzítés 24 óránként magától újra indul. 
sával válthatunk a csak piros, csak kék és a lila között 

gomb rövid nyomogatásával 9 lépésben állíthatjuk a lámpa 


