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Valoya
Sinds 2009 streven we ernaar om de beste LED-groeilampen in de markt te 
creëren. We focussen ons op onderzoek naar plantbiologie en het vinden van de 
best mogelijke spectra voor een optimale plantontwikkeling. Onze armaturen zijn 
gemaakt van componenten van de hoogste kwaliteit, inclusief aangepaste LED-
chips die lichtspectra produceren die we hebben gepatenteerd.

Onze klanten krijgen de steun en zorg van onze fotobiologen, zaad tot 
verkoop.

8 van de 10 grootste landbouwbedrijven ter wereld gebruiken de lampen van 
Valoya al.



Standaard Valoya Spectrumgegevens

AP67 AP673L G2 NS1 / NS12 Architectonisch

Ultraviolet < 400     nm 0 %  0 %  0 % 1% / 0,5%  0 %

Blauw 400-500 nm 14 %  12 %  8 % 20% / 21%  14 %

Groen 500-600 nm 16 %  19 %  2 % 39% / 38%  31 %

Rood 600-700 nm 53 %  61 %  65 % 35% / 35%  43 %

Verrood 700-800 nm 17 %  8 %  25 % 5% / 6%  12 %

PAR 400-700 nm 83 %  92 %  75 % 94% / 94%  88 %

CCT Kelvin  2500 2000 Niet van toepassing 4800 / 5000 3700

CRI 70  60 Niet van toepassing 80 / 91  85

B:G-verhouding 1,2 1,8 25,9 0,7 / 0,6 0,6

R:FR-verhouding 3,3 5,5 3,1 10,4 / 4,6 3,5

Typische waarden gepresenteerd in de tabel. Er kan enige variatie zijn tussen de spectra in verschillende fixture-modellen vanwege een dispariteit in de LED-lay-
out.
* Meer informatie over Valoya BIOMASS en Valoya Canna + in onze "Cannabisteelt met LED"-oplossingsgids.

Spectrumtype:                Breedband. Amerikaans patentnr.: 8549787, 8850743, SG patentnr.: 178825 en internationale 
   varianten. Wereldwijd patent aangevraagd.

Valoya Spectra

De brede spectra van Valoya geven het beste 

licht voor planten en doen dit energiezuinig. 

De door Valoya gepatenteerde brede spectra 

zijn ontworpen voor de optimale groei van 

een verscheidenheid aan planten in diverse 

toepassingen. Onze spectra zijn niet alleen een 

bron voor fotosynthese, maar geven de planten 

ook waardevolle informatie over hun omgeving, 

waardoor de plantenmorfologie en fysiologische 

kenmerken gestuurd kunnen worden.

AP67

G2

AP673L

NS1 / NS12

Architectonisch

Sterke vegetatieve en generatieve groei

Sterke vegetatieve groei

Verbeterd vernalisatieproces

Breed zonlichtachtig spectrum voor onderzoek en 

biotechnologie 

Warm wit spectrum voor architectonische toepas-

singen

Boost biomassaproductie voor cannabisteelt *

Verhoog de THC-opbrengst in de cannabisplant *

Valoya BIOMASS

Valoya Canna+

Lichtplanning

We gebruiken onze gepatenteerde lichtplannings-technologie en de 

industriestandaard Dialux om gratis uitgebreide lichtplannen voor onze 

klanten te maken.

Lichtplannen bepalen een optimaal aantal armaturen en hun optimale 

plaatsingen om de doelen van de klant te bereiken.
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Toepassingsgids

Typische spectrumtoepassingen

Typische armatuurtoepassingen

L-Serie C-Serie BX-Serie BL-Serie RX-Serie

Weefselcultuur

Verticale landbouw

Kassen

Ruimtes en kamers

HPS hybride

AP67 AP673L G2 NS1 / NS12 Architectonisch

Vegetatieve groei

Bloeiend

Vernalisatie

Weefselcultuur

Bewortelen

Voortplanting

Alle spectra zijn beschikbaar in alle armaturen. Door het uitvoeren van meer dan 400 proeven hebben we 

gegevens verzameld over optimale lichtintensiteiten in elke groeifase voor de meest algemeen gekweekte 

planten wereldwijd. Daarom adviseren we onze klanten over het spectrum en de armatuurkeuze voor hun 

specifieke toepassing.

Neem voor meer informatie contact op met sales@valoya.com

Goede pasvormUitstekende pasvorm

Goede pasvormUitstekende pasvorm
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L28 L35*

Stroomverbruik (incl. driver) 28 W 35 W

Ingangsvermogen 110-240, 277, VAC 50/60Hz

Gewicht inclusief LED-driver 0,36 kg 0,44 kg 

Afmetingen, mm (lengte / diameter) 1198 / Ø 26 1498 / Ø 26

Kabellengte einddop 3 m 

Certificering  / Goedkeuringen CE-gemarkeerd, getest en gecertificeerd volgens UL/CSA-normen

Afstand tot planten (aanbevolen) < 0,5 m 

Lichtintensiteitafname Max. 10% na 35.000 uur. Kenmerkend gebruik 50.000 uur

Lichtintensiteit, (380 - 820 nm) Tot 2,1 μmol/W (afhankelijk van spectrum)

Omgevingstemperatuur -10 ˚C - 40 ˚C 

* Vraag naar extra modellen.
 Stroomaansluiting G13; IP20 zonder de einddoppen; RoHS-conformiteit; 3 jaar beperkte garantie.

L-Serie
Dankzij de T8-vormfactor kunnen de producten uit de L-serie zonder aanpassingen in de armaturen van tl-buizen worden 

gemonteerd (armaturen met magnetische ballast). Andere installatieopties zijn kosteneffectieve, gemakkelijk te installeren 

einddoppen met IP-classificatie voor bijv. testdoeleinden. Armaturen voor de L-serie hebben een dimoptie.

• Kenmerkende toepassingen

 Plantenfabriek/meerlaags, groeikamers

• Lichtintensiteit in kenmerkende 

 toepassingen 

 20 ~ 150 μmol/m2/s

• Accessoires

Optionele Valoya einddoppenset met bescherming 

tegen indringing van vocht beschikbaar voor bestelling. 

Optioneel (IP64) Optioneel (IP64)  
ketting

tot 60 armaturen met 
1 voedingskabel

Optioneel (IP67)

Typische gepresenteerde waarden. Toleranties zijn van toepassing. Voor meer gedetailleerde technische specificaties, download de 'Installatiegids' via valoya.com/brochures.
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C65 C75 C90

Stroomverbruik (incl. driver) 65 W 80 W 90 W

Ingangsvermogen 100-240, 277 VAC

Gewicht inclusief LED-driver 2,8 kg 3,3 kg 3,8 kg 

Afmetingen, mm (L x B x H)     1175 x 45 x 33 1475 x 45 x 33 1750 x 45 x 33 

Kabels 0,5 m stroomsnoer naar LED-driver, 3 m LED-driver naar armatuur, 0,3 m dimkabel

Certificering  / Goedkeuringen CE-gemarkeerd, getest en gecertificeerd volgens UL/CSA-normen

Dimmen (IEC 60929 bijlage E)   0 - 10 V, PWM, lichtopbrengst: 0%, 6% - 100%

Afstand tot planten (aanbevolen) 0,1 - 1,5 m 

Lichtintensiteitafname Max. 10% na 35.000 uur. Kenmerkend gebruik 50.000 uur

Lichtintensiteit, (380 - 820 nm) Tot 1,8 μmol/W (afhankelijk van spectrum)

Omgevingstemperatuur 0 ˚C - 30 ˚C 

Beschermingsklasse IP66, ROHS-conformiteit, 3 jaar beperkte garantie

De C-Serie is ideaal voor groeikamers en andere veeleisende verlichtingscondities die verlichting met hoge intensiteit vragen. 

De C-Serie is ultradun en lichtgewicht waardoor de lampen gemakkelijk te installeren zijn, zelfs op plaatsen met beperkte 

ruimte. De balkvormige vormfactor minimaliseert schaduweffecten en maakt de lamp geschikt voor diverse toepassingen bij 

stadslandbouw.

C-Serie

• Kenmerkende toepassingen

 Groeikamers, verticale landbouw

• Lichtintensiteit in kenmerkende toepassingen 

 50 ~ 250 μmol/m2/s

• Accessoires

 Standaard haak inbegrepen. Optionele haak op 

bestelling verkrijgbaar. 

Typische gepresenteerde waarden. Toleranties zijn van toepassing. Voor meer gedetailleerde technische specificaties, download de "Installatiegids" via valoya.com/brochures.

Standaard Optioneel
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BX90 BX120 BX180

Stroomverbruik (incl. driver) 88 W 132 W 199 W

Ingangsvermogen 100 - 240, 277 VAC

Gewicht inclusief LED-driver 3,5 kg 4,1 kg 5,4 kg 

Afmetingen, mm (L x B x H)     903 x 73,5 x 58 1176 x 73,5 x 58 1722 x 73,5 x 58 

Kabels 0,3 m netvoeding naar LED-driver, 1,3 m armatuur naar LED-driver, 0,3 m dimkabel

Certificering  / Goedkeuringen CE-gemarkeerd, getest en gecertificeerd volgens UL/CSA-normen

Dimmen (IEC 60929 bijlage E) 1 - 10 V, PWM, lichtopbrengst: 10 - 100%

Afstand tot planten (aanbevolen) 0,1 - 4,0 m 

Lichtintensiteitafname Max. 10% na 35.000 uur. Kenmerkend gebruik 50.000 uur

Lichtintensiteit, (380 - 820 nm) Tot 2,4 μmol/W (afhankelijk van spectrum)

Omgevingstemperatuur 0 ˚C - 40 ˚C 

Beschermingsklasse IP67, bescherming tegen botsingen IK08, RoHS-conformiteit, 3 jaar beperkte garantie

De BX-serie is de nieuwe generatie van Valoya's bestseller, de B-serie. Lichtintensiteit van maximaal 2,4 μmol / W 

wordt geleverd in slanke, lichte, vochtige en schokbestendige staafvormige armaturen. Toepassingen die een hoge 

lichtintensiteit vereisen met absolute lichtuniformiteit zijn waar de BX-serie voor is ontworpen.

BX-Serie

• Kenmerkende toepassingen

 Verlichting met hoge intensiteit, groeikamers, 

meerlagig

• Lichtintensiteit in kenmerkende toepassingen 

 100 ~ 800 μmol/m2/s

• Accessoires

 Standaard haak inbegrepen. Optionele haak op 

bestelling verkrijgbaar. 

Typische gepresenteerde waarden. Toleranties zijn van toepassing. Voor meer gedetailleerde technische specificaties, download de "Installatiegids" via valoya.com/
brochures.

Standaard Optioneel
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BL120

Stroomverbruik (incl. driver) 125 W

Ingangsvermogen 220 - 240 VAC

Gewicht inclusief LED-driver 3,2 kg 

Afmetingen, mm (L x B x H)     1176 x 73,5 x 58 

Kabels 0,3 m 

Certificering  / Goedkeuringen CE-gemarkeerd

Dimmen n.v.t.

Afstand tot planten (aanbevolen) 0,1 - 4,0 m

Lichtintensiteitafname Max. 10% na 35.000 uur. Kenmerkend gebruik 50.000 uur

Lichtintensiteit, (380 - 820 nm) Tot 2,1 μmol/W (afhankelijk van spectrum)

Omgevingstemperatuur 0 ˚C - 35 ˚C 

Maximaal aantal onderling verbonden 
armaturen 16

Beschermingsklasse IP66, bescherming tegen botsingen IK03, RoHS-conformiteit, 3 jaar beperkte garantie

De BL-serie combineert de hoge intensiteit en duurzaamheid van de BX-serie met ketenbaarheid waardoor maximaal 

16 armaturen op een enkele netingang kunnen worden aangesloten. De LED-driver is intern, wat betekent minder 

kabels en een eenvoudige installatie. De BL-serie is ideaal voor applicaties met een hoge lichtintensiteit.

BL-Serie

• Kenmerkende toepassingen

 Verlichting met hoge intensiteit, groeikamers, kassen

• Lichtintensiteit in kenmerkende toepassingen 

 100 ~ 800 μmol/m2/s

• Accessoires

 Standaard haak inbegrepen. Optionele haak op 

bestelling verkrijgbaar. 

Typische gepresenteerde waarden. Toleranties zijn van toepassing. Voor meer gedetailleerde technische specificaties, download de "Installatiegids" via valoya.com/
brochures.

Standaard Optioneel
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RX400

Stroomverbruik (incl. driver) 400 W

Ingangsvermogen 100-240, 277 VAC

Gewicht inclusief LED-driver 11 kg

Afmetingen, mm (L x B x H)     347 x 382 x 166

Kabels 0,3 m stroomsnoer, 0,3 m dimkabel

Certificering  / Goedkeuringen CE-gemarkeerd, getest en gecertificeerd volgens UL/CSA-normen

Dimmen (IEC 60929 bijlage E)  0 - 10 V, PWM, lichtopbrengst: 0%, 6% - 100%

Afstand tot planten (aanbevolen) 0,5 - 4,0 m

Lichtintensiteitafname Max. 10% na 35.000 uur. Kenmerkend gebruik 50.000 uur

Lichtintensiteit, (380 - 820 nm) Tot 2,3 μmol/W (afhankelijk van spectrum)

Omgevingstemperatuur -10 ˚C - 35 ˚C 

Beschermingsklasse IP55, ROHS-conformiteit, 3 jaar beperkte garantie

De vormfactor van de RX-serie lijkt op traditionele HID-verlichting en biedt een eenvoudig te installeren optie voor 

één-op-één vervanging van HID-lampen. RX-serie lampen zijn dus ideaal voor een stapsgewijze investering in LED's 

door een deel van HID-lampen te vervangen door meer energiezuinige Valoya breedspectrum-LED-lampen. Een 

zeer duurzame armatuur dankzij alle aluminiumconstructies, hoge IP en passieve koeling.

RX-Serie

• Kenmerkende toepassingen

 Verlichting met hoge intensiteit, HID-vervanging

• Lichtintensiteit in kenmerkende toepassingen 

 100 ~ 1000 μmol/m2/s

• Accessoires

 Standaard haak inbegrepen. Optionele haak op bestelling 

verkrijgbaar. 

Standaard Optioneel

Typische gepresenteerde waarden. Toleranties zijn van toepassing. Voor meer gedetailleerde technische specificaties, download de "Installatiegids" via valoya.com/
brochures.
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Overige producten

Spectrometers
De handheld-spectrometer is geschikt voor een breed scala aan toepassingen en biedt 

een groot aantal verschillende afmetingen:

• Ideaal voor kas, groeikamer, klimaatkast en gebruik buitenshuis.

• 3 eenvoudige stappen om te meten en onmiddelijk toegang te krijgen tot resultaten 
in minder dan 5 seconden.

• Meerdere meetkeuzes. Eenvoudige gegevensopslag met laboratoriumsoftware en 
mobiele apps.

MCPET reflecterende platen
MCPET biedt vele voordelen, vergeleken met de vorige generatie reflecterend materiaal 

en is door alle belangrijke bedrijven in de verlichtingsindustrie geaccepteerd.

• Afmetingen

 600 x 1200 mm

• Excellente reflectie

 99 % RB, 101 % E 3 & P3 KLASSE (in vergelijking tot BaS04)

• Strooilichtreflectie is erg hoog

 96 % RB, 97 % E3 & P3 KLASSE, reductie van schaduwen van verlichtingspeer/strip 

waardoor lagere eenheden mogelijk zijn en minder bouwmateriaal is vereist.

• Thermische deformatie 

 177 °C, smelttemperatuur : 240 °C.
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Onze producten zijn ontworpen om aan de eisen van de nieuwste internationale veiligheidsnormen te voldoen en 

deze te overtreffen. We selecteren en beoordelen componenten leveranciers zorgvuldig en kiezen onze partners 

van de beste, gecertificeerde leveranciers. Naast het feit dat er wordt getest om te zorgen voor CE-conformiteit, zijn 

onze producten ook onafhankelijk goedgekeurd volgens de relevante UL / CSA-normen voor Noord-Amerika. De 

productie wordt uitgevoerd in faciliteiten die zijn goedgekeurd volgens het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsyste

em. Elk product maakt grondige operationele tests en kwaliteitsinspecties door in verschillende productiefasen.

We onderwerpen elk nieuw productontwerp aan voortdurende 

levensduurtesten in onze speciale "eeuwige lichtverval" ruimte. De 

ruimte is klimaatgestuurd om de vergelijkbaarheid van de gegevens te 

garanderen. Elke armatuur wordt aanvankelijk getest met tussenpozen 

van 1000 uur en na 6000 uur wordt het testinterval verhoogd tot 

5000 bedrijfsuren. De armaturen worden ook gemeten in onze eigen 

bol van Ulbricht met een diameter van 2 m voor licht output en 

spectrale eigenschappen. Op basis van deze gegevens kunnen we 

gerechtvaardigde veronderstellingen maken over het gebruiksleven 

van onze armaturen.

De kwaliteit van het Valoya-licht is het resultaat van voortdurende verbetering. In 2018 hebben we naast onze 

bestaande bol van Ulbricht ook een donkere kamer voor led-tests geïmplementeerd; gericht op het bereiken van 

meer accurate resultaten in de lichtmeting.

De donkere kamer is gebouwd met flexibele verticale en horizontale assen, waar armaturen kunnen worden 

gemeten voor de verdeling van de lichtintensiteit. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor meerdere 

doeleinden, bijvoorbeeld om onze tool voor lichtplanning te verbeteren en voor toekomstige R&D van producten.

Valoya-kwaliteit
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Toegepaste normen:
 EUROPA

EN 60598-1: Armaturen. Algemene eisen en tests.

EN 60598-2-1: Armaturen. Deel 2: Bijzondere eisen. Deel één - Vaste algemene armaturen.

EN 62031: LED-modules voor algemene verlichting. Veiligheidsspecificaties.

EN 62493: Beoordeling van verlichtingsapparatuur met betrekking tot menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden.

EN 55015: Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur.

EN 61547: Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen.

EN 61000-3-2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen.

EN 61000-3-3: Elektromagnetische compatibiliteit - Limieten - Limieten voor spanningsschommelingen en flikkering.

IEC EN 61000-4-2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-2: Beproevingen en meettechnieken - Elektrostatische ontlading - Immuniteitsproef.

IEC EN 61000-4-3: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-3: Beproevingen en meettechnieken - Uitgestraalde, radiofrequente, elektromagnetische 

velden - Immuniteitsproef.

IEC EN 61000-4-4: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-4: Beproevingen en meettechnieken - Snelle elektrische transiënten en lawines - 

Immuniteitsproef.

IEC EN 61000-4-5: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-5: Beproevingen en meettechnieken - Stootspanningen - Immuniteitsproef.

IEC EN 61000-4-6: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-6: Beproevingen en meettechnieken - Immuniteit tegen geleide storingen, veroorzaakt door 

radiofrequente velden.

IEC EN 61000-4-8: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-8: Beproevingen en meettechnieken - Magnetische immuniteitsproef bij netfrequentie.

IEC EN 61000-4-11: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-11: Beproevingen en meettechnieken - Immuniteitsproeven voor kortstondige 

spanningsdalingen en -onderbrekingen en spanningsvariaties.

IEC 61347-2-13: Toebehoren voor lampen - Deel 2-13: Bijzondere eisen voor d.c. of a.c. gevoed elektronisch schakelmateriaal voor LED-modules.

IEC 61347-1: Toebehoren voor lampen - Deel 1: Algemene en veiligheidseisen.

IEC 62384: Gelijk- of wisselspanningsgevoede elektronische regelaars voor LED-modules - Prestatie-eisen.

EN62471: Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen.

EN62560: Zelfbelaste LED-lampen voor algemene verlichtingsdiensten met een spanning > 50V - Veiligheidsspecificaties

EN62776: Dubbelwandige LED-lampen ontworpen om lineaire fluorescentlampen te retrofitten - Veiligheidsspecificaties

NOORD AMERIKA

UL1598: Veiligheid armatuur.

UL8750: Light Emitting Diode (LED) -apparatuur voor gebruik In verlichtingsproducten.

UL2108: Norm voor laagspanningsverlichtingssystemen

CSA C22.2: # 9.0: Algemene vereisten voor armaturen

CSA C22.2: #250.0.8: Veiligheid voor Light Emitting Diode (LED) -apparatuur voor verlichtingstoepassingen.

CSA C22.2 No. 250.13-14: Light Emitting Diode (LED) -apparatuur voor gebruik in verlichtingsproducten.

 Hoofdkantoor

 Melkonkatu 26, 

 00210 Helsinki,

 Finland

 T +358 10 2350 300

 E sales@valoya.com

 W www.valoya.com

U vindt de lijst met distributeurs op:

www.valoya.com/contact

NL2018.2Valoya® is een geregistreerd handelsmerk van Valoya Oy in de Europese gemeenschap, de VS en in een aantal andere landen.  

Wegens ons permanente productontwikkelingsprogramma zijn gegevens zonder kennisgeving onderhevig aan wijzigingen.


