LightWave T5
har visat sig vara
en drömprodukt
för uppdragning
av växter och för
akvarium. Nu finns
det verkligen ett
lysrörsalternativ som fungerar för växternas hela
livscykel samt för fiskar och reptiler.

Fördelar med
LightWave
Den perfekta
färgtemperaturen för
växter, akvarium och reptiler - se
resultatet!
Minskad värme från lampan tillåter ökad
närhet till plantan, fiskar och djur.
Idealisk för instängda utrymmen då den
alstrar mindre värme.
T5-lysrör bibehåller sin effekt längre och
kostar generellt mindre än HID-lampor.
LightWave T5-armaturen tar upp minimalt
utrymme och kan placeras både vertikalt
och horisontellt.
LightWave T5 bidrar till både vegetativ
tillväxt OCH blomning och fruktsättning.

3300
LUMEN

6600
LUMEN

Ljus för
odling
T5-lampor som används vid växtförökning ger
en jämn tillväxt och knubbiga, täta plantor. T5lampan, till skillnad från andra lysrörslampor, är
också utmärkt att använda under hela växtens
livscykel för att producera vuxna plantor med
mycket hög kvalitet.

16600
LUMEN

33200
LUMEN

LW 22-HO

LW 24-HO

LW 44-HO

LW 48-HO

• 600 mm
• 2 x 24 W rör
• Totalt 48 W
• 3300 lumen

• 600 mm
• 4 x 24 W rör
• Totalt 96 W
• 6600 lumen

• 1200 mm
• 4 x 54 W rör
• Totalt 216 W
• 16600 lumen

• 1200 mm
• 8 x 54 W rör
• Totalt 432 W
• 33200 lumen

Det ekonomiska T5alternativet.

En lampa för mindre
odlingar.

En ideal storlek för
mindre utrymmen.

Ett utmärkt val för
orkidéer.

En väldigt populär modell
för växtförökning.

Detta är den största modellen
i serien som täcker ca. 2/3
kvadratmeter odlingsyta.

Fullständig information om LightWave
T5 finns att ladda ner från Wexthusets
hemsida www.wexthuset.com

Samtliga LightWave T5-lampor
inkluderar en uppsättning
T5-lysrör för tillväxt, armatur och
kabel och har ett års garanti.
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Om T5
Vad är T5-lampor?
T5 är en speciell typ av
högeffektiva lysrör. De är
betydligt ljusstarkare än de äldre
T8-lysrören och drivs av en speciell T5-armatur.
Varför är de bättre än vanliga lysrör?
De är avsevärt ljusare än vanliga lysrör och
kan avpassas till att producera specifika
ljustemperaturer som är lämpliga för
växtodling och akvarier. Därför presenteras
de här som ersättning för vanliga lysrör i
odlingssammanhang där färre lampor behövs
samtidigt som man får ett bättre resultat. Genom att
använda T5 behöver man färre lysrör än tidigare men får
ändå betydligt mer ljusstyrka till plantorna eller fiskarna.
Har de några fördelar i jämförelse med
metallhallogenlampor och natriumlampor?
Lysrör beskrivs alltid som ‘kallare’ ljus och i jämförelse
med HID-lampor är detta korrekt. Dock kan T5-rör
producera mer ljus än de äldre lysrören som också
ofrånkomligen avger viss värme. I jämförelse avger T5lampan betydligt mindre värme och kan därför placeras
mycket närmare växten eller akvariet än HID-lampor.
Detta är en stor fördel när det gäller förmågan att leverera
en hög ljuseffekt.
Närmare = ljusare
Lagen om den omvända kvadraten fastslår att ljus som
projiceras på en yta avtar proportionellt i förhållande
till avståndet från källan. I praktiken betyder detta att ju
närmare ljuset plantan kan placeras dess bättre. Tom.
betydligt mycket bättre än vad man kan föreställa sig.
Om man halverar avståndet fyrdubblas effekten.
Rent tekniskt gäller lagen om den omvända kvadraten
bara för punktljus och eftersom lyrsörslampor är långa
tunna rör är det mer passande att betrakta dem som
‘linjekällor’ istället och ljusspridningen blir här något
annorlunda. Men faktum kvarstår, att lysrör, och då
även de kraftfulla T5-rören kan placeras väldigt nära
plantorna. Den kraftfulla belysning som T5 producerar
anses tillräcklig för att ersätta, eller motsvara den djupare
genomlysning som HID-lampor ger.

LightWave T5 är den mest effektiva, högintensiva och
samtidigt lägst värmestrålande växtbelysningen.
LightWave har en specialdesignad, bredstrålande
reflektor som täcker en större odlingsyta än standard
lysrörsarmaturer.
Det finns två olika typer av lysrör:
T5 Grow (6500 kelvin), medföljer som standard och
ger det starka, vita ljus som behövs för frodig tillväxt.
Detta ljus är perfekt för odling av unga plantor och
för allmän växtbelysning. Dessa rör rekommenderas
speciellt också där man vill visa upp fina plantor, som
t.ex orkidéer som verkligen kommer till sin rätt i detta
ljus och visar de rika gröna färgerna hos bladen samt
de klara färgerna hos blomman.
T5 Bloom (2700 kelvin), är speciellt anpassade för
att ge det exakta färgspektra som växter behöver för
att producera rikligt med blommor och frukt. Dessa
finns att köpa separat.

Tar lite plats
T5-rören sitter inuti en slimmad reflektor som gör att
den totala höjden på armaturen blir minimal. Detta,
tillsammans med möjligheten att placera lampan riktigt
nära plantorna gör att det inte behövs mycket utrymme
för att kunna använda den. Den nätta storleken gör den
också perfekt för att använda vid odling på hyllor.
Hur länge räcker lysröret?
Enligt tillverkarna är livstiden för ett T5-rör 15000 timmar
med mindre än 20% minskad effekt över tiden. Detta
är betydligt längre än flertalet andra lampor men bör
betraktas med viss försiktighet. Nya rör är relativt billiga
och vi föreslår att man byter ut rören efter ca 18
månaders aktivt användande.

T5 ger jämn tillväxt och kompakta och frodiga plantor. Till skillnad
från övriga lysrör kan de med fördel användas under växtens hela
livscykel och producera vuxna plantor av högsta kvalitet.
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