
 

 

Rieno LED groeilamp 25W 
handleiding 

 

 



 

 

 
Full Spectrum:  

De vernieuwde groei lamp is uitgevoerd met de nieuwste full spectrum technologie 

(32Rood+7Blauw+2UV+2IR+32 Warm wit), het licht geef een perfecte  

golflengte voor alle groei stadiums. Bruikbaar voor zaaien, ontkieming 

en ook de bloeiende fase. Daarnaast is de lamp ook geschikt voor 

groente en fruit.  

Makkelijk te instaleren: 

 

Plug in & play! Sluit de lamp aan en doe de strekker in het stopcontact, 

met de schakelaar kan u de lamp aan en uit zetten. Met de schakelaar 

kan u ook wisselen van lichtmodus, zet de lamp uit en wacht minimaal 2 

seconde voor u de lamp weer aan zet. De nieuwe uitvoering van de 

groeilamp maakt de lamp extreem gemakkelijk in gebruik. ABS plastic 

materiaal met excellente LED control chips helpt om uw planten nog beter te laten groeien. 

 

Breed in gebruik: 

De LED lamp kan gebruikt worden voor hydrocultuur, planten in volle grond, orchideeën, aardappels, 

tomaten, aquarium planten , tuin planten. De lamp is zeer geschikt voor een groeitent of groeikamer. 

Let op : The UV en IR leds lijken gedimd en als of ze niet helemaal goed werken. Maar dit is normaal 

en hoort zo. 

 

 



 
 

 

Hoe werkt de lamp ? 

1. Rood: 620-660 Nanometers, verbetert de 

bloeifase. 

2. Bleu: 460-480 Nanometers, geeft een boost 

aan de groeifase en stimuleert fotosynthese 

voor gezonde bladeren.  

3. UV 390-395 Nanometers, verbetert de 

zaaifase. 

4. IR 730-735 Nanometers, perfect voor 

bloemen en fruit. 

5. Warm wit 5000K: Full spectrum, zorgt voor 

een hogeren temperatuur en stimuleer 

fotosynthese. 

 

 

 

 

Specificaties: 

Power: 25W halogeen equivalent 

LED chips: 75 LED 

(32Rood+7Blauw+2UV+2IR+32 Warm 

wit) 

Life time: 30,000 uur 

Materiaal : ABS 

Input voltage : 85-265V 

Frequentie : 50/60 Hz 

Afmeting: 310x119x29,5 MM 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Inhoud: 

1X 25W Led lamp 

1X Stekker kabel 

1X Ophangsysteem 

1X handleiding 

1X Kabel om meerdere lampen te verbinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Waarschuwing! 

1. Kijk nooit recht in de led lamp wanneer deze aan staat. 

2. De lamp is niet waterproof, pas op met vochtige locaties. 

3. Multi-connect is mogelijk, maar met maximaal 8 lampen. 

4. Verandering licht modus : Wacht 2 seconde  voor het indrukken van de schakelaar als je 

wilt wisselen van licht modus. 

 


