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VOORDELEN WATERKOELING

Oreon ontwikkelde een unieke, actieve waterkoelingstechniek om haar LED-armaturen te
koelen en te zorgen voor een lage bedrijfstemperatuur, wat de lichtopbrengst, efficiëntie en
de levensduur van de elektronica en leds en goede komt.
Door het gebruik van watergekoelde LED-lampen, kan de teler licht van warmte scheiden,.
Minder stralingswarmte betekent minder temperatuurschommelingen en dit resulteert in een
beter beheersbaar kasklimaat; stabiele temperaturen, luchtvochtigheids- en CO2-waarden.
Een ander voordeel is de mogelijkheid om de warmte te hergebruiken. Door middel van een
warmtewisselaar kan deze energie worden hergebruikt om de kas of bijvoorbeeld het sproeiwater te verwarmen. Een duurzaame oplossing: door de warmte te hergebruiken kun je volledig gebruik maken van het energieverbruik van het LED-armatuur en daarnaast besparen op
koelkosten, wat resulteerd in maximale energiebesparing.
Door de waterkoelingstechniek kan Oreon een compact armatuur met hoge lichtopbrengst
ontwerpen die direct onder de tralies kan worden gemonteerd. Door deze combinatie zijn er
minder armaturen nodig voor de perfecte lichtverdeling en daardoor wordt er minder zonlicht
tegengehouden en kan de teler optimaal gebruik maken van natuurlijk zonlicht.

“

Dankzij de waterkoeling hebben deze
armaturen de beste
prijs per micromol. ”

HERGEBRUIK WARMTE

under bench

teeltvijvers

groeibuizen

Wanneer de warmte, afkomstig van de armaturen wordt hergebruikt, bestaat het waterkoeling
systeem vaak uit 2 gesloten watercircuits die gescheiden worden door een warmtewisselaar.
Het eerste circuit zorgt voor een constante waterstroom tussen de warmtewisselaar en de
armaturen. Koel water wordt naar de LED-armaturen gepompt, waar het water de overtollige
warmte van de armaturen opneemt en terugstroomt richting de warmtewisselaar. In de warmtewisselaar wordt het verwarmde water actief gekoeld door een tweede watercircuit.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de gewonnen warmte te hergebruiken. De warmte kan
direct onder teelttafels, in groeibuizen of in een slangennet onder het gewas worden gebruikt.
Ook het sproeiwater voor de planten of het water in teeltvijvers kan hiermee op koudere dagen
worden verwarmd. Wanneer de warmte wordt afgevoerd kan het water in het tweede circuit
uit een bassin komen of actief gekoeld worden door een dry-air cooler, chiller of een koeltoren.
Er zijn verschillende mogelijkheden en samen met de installateur wordt bepaald welke oplossing het beste past bij de specifieke bedrijfsvoering van de teler. In nauwe samenwerking met
installateurs en fabrikanten heeft Oreon installatiematerialen geselecteerd die ervoor zorgen
dat de LED-armaturen, inclusief koelinstallatie, snel en eenvoudig geplaatst kunnen worden.

ONTDEK ALLE WATERKOELINGS OPLOSSINGEN

TOP LIGHTS

Minimale schaduw

Nederlandse kwaliteit

Eenvoudige installatie

Dankzij de waterkoelingstechniek kan Oreon
compacte top lights ontwerpen met een hoge
lichtopbrengst en efficiëntie. De armaturen kunnen onder de tralie gemonteerd worden, door
het compacte ontwerp wordt er minder zonlicht
geblokkeerd in de kas. De vervanging van een
1000W HPS-armatuur door een Monarch, resulteert in bijna twee keer zoveel licht op het gewas.
Dit betekent nóg meer licht en minder armaturen in de kas: een lagere investering, minder installatiekosten en een besparing op koel- of verwarmingskosten. De waterkoeling zorgt tevens
voor een lage bedrijfstemperatuur van de lamp,
wat de lichtopbrengst, efficiëntie en de levensduur van het gehele armatuur ten goede komt.

BEKIJK WATERKOELINGS VIDEO

Hoge efficiëntie

Hoge licht output

Op maat gemaakt spectrum

Klimaat controle

MULTI-LAYER LIGHTS

Het multi-layer armatuur van Oreon is specifiek ontworpen om licht gelijkmatig te verdelen,
zelfs wanneer er weinig beschikbare hoogte is
(>35cm) tussen het armatuur en het gewas. De
Embrace heeft net als de top lights een hoge
lichtopbrengst, is gemaakt van hoogwaardige
materialen, IP67 gecertificeerd en zeer efficiënt.
De overtollige warmte wordt via de waterkoeling afgevoerd. De Embrace kan via de cloud
worden aangestuurd om het spectrum en de intensiteit op elk moment aan te passen aan de
groeifase van de plant. De Embrace kan worden
gebruikt voor ‘close-to-crop’ belichting zoals in
een meerlaagse rekkensysteem, stellingsystemen en onder gootverlichting.

MEER OVER EMBRACE

Eenvoudige installatie

Hoogwaardige materialen

IP67
Klimaat controle

Brede afstraling

Instelbaar spectrum

LED CONTROL CENTER

Oreon’s LED Control Center stelt telers
in staat om hun assimilatielampen met
onovertroffen precisie te regelen. Fluctuaties in zonlicht kunnen worden gecompenseerd en verschillende ruimtes
in de kas kunnen op verschillende tijdstippen van de dag aangepaste lichtniveaus krijgen.
Totale flexibiliteit voor de teler zit in
het DNA van ons systeem: de LED armaturen kunnen in groepen worden ingedeeld en kunnen eenvoudig van de
ene groep naar de andere worden verplaatst. Voor elke groep kunnen meerdere schema’s worden gemaakt worden per dag. Zo wordt gegarandeerd
dat elke centimeter van de kas precies
de benodigde hoeveelheid licht krijgt.

Teeltomgeving
• Plaats dongle op armatuur voor draadloze verbinding.
• Dimming per groep.
• Wijs armaturen toe aan groepen (onbeperkt).
• Groepsaansturing is flexibel.

Gateway
• Een gateway verbindt het netwerk met het online platform.
• Er is alleen een bekabelde ethernetverbinding nodig.

Control center
• Toegang via het online platform van Oreon.
• Maak schema’s voor het niveau van lichtintensiteit.
• Onbeperkte veranderingen in lichtintensiteit per dag.

PRODUCTEN

Monarch

Empress

Embrace

De Monarch is het kleinste en meest krachtige
LED-armatuur op de markt.

De Empress is verkrijgbaar in verschillende
lichtspectra en kan geleverd worden met
een brede of smalle afstralingshoek.

Het eerste watergekoelde armatuur voor
multilayer doeleinden, zoals indoor en
vertical farming.

• 1-op-1 1000W HPS vervanging
• Minder armaturen nodig in de kas
• 1010 W

• Meer lichtopbrengst met hetzelfde
energieverbruik
• Controle over het kasklimaat
• 650 W

•
•
•
•

MEER OVER MONARCH

DATASHEET MONARCH

MEER OVER EMPRESS

DATASHEET EMPRESS

Beheersbaar klimaat in kleine ruimtes
Zeer brede afstraling
Dynamisch instelbaar spectrum
4 hardware spectrum varianten

MEER OVER EMBRACE

DATASHEET EMBRACE

GEWASSEN

ZACHTFRUIT

BLAD
GEWASSEN

HOGE DRAAD
GEWASSEN

SIERTEELT

Elk gewas heeft zijn eigen wensen en behoeften
wanneer het aankomt op assimilatiebelichting.
Dankzij jarenlang onderzoek en praktijkervaring
kan Oreon samen met de teler het meest optimale lichtrecept ontwikkelen. Zo wordt ver-rood
licht gebruikt voor strekking van een plant, rood
licht voor ontkieming en zorgt blauw licht voor
compactheid van de plant.
Klik op de gewassen om meer te weten te komen over de voordelen van LED-verlichting en
de waterkoeling oplossingen die Oreon voor elk
type gewas kan bieden.

MEER OVER GEWASSEN

BUSINESS CASES

“Met led belichte sla groeit perfect,
de kwaliteit is beter en er is
minder verlies.”

“Ik kon niet geloven dat de
basilicum zo sterk werd en
zoveel veerkracht toonde!” 

“Hybride belichting garandeert
jaarrond smaakvolle tomaten
van hoge kwaliteit. ”

FromBoer

De Kruidenaer

HortiPower

De sla-telers uit Dinteloord gebruiken al jaren
Oreon LED-lampen. Hierdoor hebben zij minder
verlies en kan jaarrond sla geteeld worden van
top kwaliteit.

De Kruidenaer in Etten-Leur liet een hybride belichtingsopstelling installeren in hun hightech
kas. De opbrengst is hoger en de kwaliteit en
plantweerbaarheid zijn verbeterd.

Een meer generatieve plant, 10 tot 12 % meer
productie en het hele jaar door Brix-metingen op
zomerniveau zijn de belangrijkste resultaten van
deze hybride verlichtingsinstallatie.

LEES MEER OVER DEZE CASE OP ONZE WEBSITE

LEES MEER OVER DEZE CASE OP ONZE WEBSITE

LEES MEER OVER DEZE CASE OP ONZE WEBSITE

Testimonial teler

Testimonial installateur PB Tec

Testimonial teler

Testimonial installateur Voshol

Testimonial teler

Testimonial technisch adviseur

OVER OREON

Oreon is een Nederlandse innovatieve ontwikkelaar en fabrikant van hightech LED grow
lights voor de glastuinbouw. Bijna 15 jaar geleden betrad Oreon de tuinbouwsector na vooraanstaand leider te zijn geweest in de ontwikkeling van LED in consumptiegoederen en
openbare verlichting. LED-verlichting verbruikt tot 80% minder energie ten opzichte van
traditionele verlichting en is daarmee van wezenlijke waarde voor een duurzame toekomst
in de glastuinbouw.
Gedurende vele jaren van onderzoek zijn er talloze succesvolle tests uitgevoerd in kassen en
onderzoeksfaciliteiten. In 2009 installeerde Oreon zijn eerste commerciële project met watergekoelde LED kweeklampen in een Nederlandse tomatenkas. Sindsdien worden de LEDarmaturen van Oreon gebruikt in kassen en indoor faciliteiten boven verschillende soorten
gewassen, over de hele wereld.
Oreon staat voor innovatie en hoge kwaliteit. Door veel zorg en aandacht te blijven besteden
aan Research & Development in combinatie met duurzaamheid, is Oreon in staat ‘s werelds
beste kasverlichting te leveren. Er worden materialen van de hoogste kwaliteit en robuuste
onderdelen gebruikt die speciaal zijn ontworpen voor allerlei kasomstandigheden.

“

Het heeft onze hoogste prioriteit om telers
op maat gemaakte,
duurzame LEDverlichting te bieden
om hun teelt verder te
optimaliseren.”

ONDERZOEK & SAMENWERKING

Oreon werkt samen met een groot aantal gerenommeerde (internationale) partners in de
tuinbouwsector. Dit heeft geleid tot een nauwe samenwerking met de WUR’s (Wageningen
University & Research) Club van 100, Delphy en
PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt, België). In 2020 werd Oreon lid van de Legal Cannabis Coalition, een betrouwbare en ervaren
one-stop-shop voor alle medicinale cannabis
gerelateerde projecten. Daarnaast werkt Oreon
nauw samen met klanten om haar producten
te verbeteren. Dit soort samenwerkingen geeft
Oreon de mogelijkheid om veel kennis en ervaring in de praktijk te brengen.

CONTACT

Sales

Service

Research &
Development

Production

Supply chain

€
Finance

Marketing

DOWNLOADS
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3750

1175

3.19

5.3

4.3

90.1

0.3

465

1586

M.AADI.01

Low Blue White +
Far-red
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* Electrical and optical properties have a tolerance of ± 5%.
** Output is defined as the total photon flux between 400-800nm
Typical values for stable operation at 77°F | 25°C cooling water temperature
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FOR CLOSE TO CROP AND
MULTI-LAYER PURPOSES
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Door de actieve waterkoeling wordt de warmte van
de LED-armaturen uit de
kas gehaald. Ze produceren
geen overmatige warmte,
dus ventileren is niet nodig.
Hierdoor blijft de CO2 binnen, wat de groei bevordert,
de koelingskosten verlaagt
en bijdraagt aan een stabiel
kasklimaat.
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Ingress Protection

Wide Beam

-90°

Stabiel klimaat

Leds moeten worden gekoeld. Daarom is warmte
management erg belangrijk. De waterkoeling transporteert warmte efficiënt
weg van de leds. Het warme water kan op verschillende manieren worden
hergebruikt.

Het LED-armatuur is geschikt voor gebruik in
vochtige locaties. De
LED-module, driver en alle
elektronica hebben een
IP67-classificatie.

IC

Onderhoudsvriendelijk
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Energie-efficiëntie

Licht uniformiteit

Oreon verbetert continu het
LED-pakket en lenzen, afgestemd op de wensen van de
klant. Dankzij de samenwerking met LED-producenten
van wereldklasse is Oreon in
staat om altijd de beste leds
met het hoogste rendement
te leveren.

Het LED-armatuur is ~80%
efficienter dan een traditionele HPS lamp. Dit biedt
een teler de mogelijkheid
om flink op energie te
besparen of de lichtopbrengst te vergroten.

Speciaal ontworpen optica
bevorderen de uniformiteit
van het licht. Daarom kunnen de tralies gebruikt worden om de LED-armaturen
op te hangen. Ook een
hybride configuratie (HPS/
LED) resulteert in een perfecte lichtverdeling.

Waterkoeling

Stabiel klimaat

Het armatuur is zeer robuust
en speciaal ontworpen voor
de glastuinbouw. Gepoedercoate aluminium spuitgiet
onderdelen, dikwandige geanodiseerde extrusie onderdelen zijn beschermd tegen
corrosie en zorgen ervoor
dat de behuizing net zo lang
meegaat als de leds.

Leds moeten worden gekoeld. Daarom is warmte
management erg belangrijk. De waterkoeling transporteert warmte efficiënt
weg van de leds. Het warme water kan op verschillende manieren worden
hergebruikt.

Door de actieve waterkoeling wordt de warmte
uit de LED armaturen en
de teeltruimte gehaald. Ze
produceren geen overmatige warmte, waardoor er niet
geventileerd hoeft te worden wat de groei bevordert,
de koelingskosten verlaagt
en bijdraagt aan een stabiel
groeiklimaat.

Ingress Protection

Het armatuur kan worden gereinigd met water.
Doordat de LED-armaturen gekoeld worden
met water zijn geen koel
ventilatoren nodig en
krijgt vuil geen kans.

Langere levensduur
Een watergekoeld LEDarmatuur behoudt 90%
van zijn lichtopbrengst
in minimaal 95% van de
armaturen na 50.000
branduren: L90 B05 50.000 uur.
Door het design is het
LED-armatuur goed
beschermd. Bij gebruik
binnen de limieten hebben Oreon armaturen
een garantie van 5 jaar.

IN

Hoog rendement LEDs

Robuust design

Het LED-armatuur is geschikt voor gebruik in
vochtige locaties. De totale
lamp is waterdicht en heeft
een IP67-classificatie.

Glazen bescherming
Glas is de beste oplossing
om de leds te beschermen.
Het armatuur is voorzien
van speciaal glas met een
extreem hoge transmissie.
Aan beide zijden van het
glas is een anti-reflectie
coating aangebracht om
lichtverlies door reflectie
en absorptie te elimineren.
Glas is duurzaam en veroudert nauwelijks vergeleken met kunststof. Het
is niet gevoelig voor chemicaliën en kan met water
worden afgespoeld.

Perfect spectrum

Licht uniformiteit

Het LED-armatuur maakt
precies het vereiste (meest
effectieve) spectrum op
basis van de behoefte van
de klant. Dit leidt tot hogere
opbrengsten en betere controle over de gewaskwaliteit.
Op basis van ervaring en
uitgebreide testen kan
Oreon een optimaal lichtrecept aanbevelen.

De speciaal ontworpen
PCB en reflector zorgen
voor een extreem hoge
lichtuniformiteit. Het armatuur heeft in de breedterichting een zeer wijde
afstraling, waardoor het te
gebruiken is bij grote oppervlakken of wanneer er
beperkte hoogte is tussen
armatuur en gewas.
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Spectra

M.AABZ.01

Waterkoeling
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Robuust design
Het armatuur is zeer robuust
en speciaal ontworpen voor
de glastuinbouw. Gepoedercoate aluminium spuitgiet
onderdelen, dikwandige geanodiseerde extrusie onderdelen zijn beschermd tegen
corrosie en zorgen ervoor
dat de behuizing net zo lang
meegaat als de leds.

Glas is de beste oplossing
om de leds te beschermen.
Het armatuur is voorzien
van speciaal glas met een
extreem hoge transmissie.
Aan beide zijden van het
glas is een anti-reflectie
coating aangebracht om
lichtverlies door reflectie
en absorptie te elimineren.
Glas is duurzaam en veroudert nauwelijks vergeleken met kunststof. Het
is niet gevoelig voor chemicaliën en kan met water
worden afgespoeld.
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M.AADE.01

MULTI-LAYER

Compact LED-armatuur
Om natuurlijk zonlicht optimaal te benutten, is het
LED-armatuur zo compact
mogelijk gemaakt. Ondanks de
hoge photonflux, is hij kleiner
dan een HPS-lamp of andere
LED-armaturen. De op maat
gemaakte lenzen met een
brede of smalle stralingshoek
stellen de teler in staat om de
LED-armaturen aan de tralie te
monteren. Het is niet nodig om
C-profielen te installeren die
zonlicht blokkeren.

Glazen bescherming
Light distribution
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Onderhoudsvriendelijk
Het armatuur kan worden gereinigd met water.
Doordat de LED-armaturen gekoeld worden
met water zijn geen koel
ventilatoren nodig en
krijgt vuil geen kans.

Langere levensduur
Een watergekoeld LEDarmatuur behoudt 90%
van zijn lichtopbrengst
in minimaal 95% van de
armaturen na 50.000
branduren: L90 B05 50.000 uur.
Door het design is het
LED-armatuur goed
beschermd. Bij gebruik
binnen de limieten hebben Oreon armaturen
een garantie van 5 jaar.

Instelbaar spectrum
Hoge rendement LEDs

Energie-efficiëntie

Oreon verbetert continu het
led-pakket en lenzen, afgestemd op de wensen van de
klant. Dankzij de samenwerking met LED-producenten
van wereldklasse is Oreon in
staat om altijd de beste leds
met het hoogste rendement
te leveren.

De hoogwaardige leds en
het slimme ontwerp maken
dit armatuur uiterst efficient. De waterkoeling geeft
een teler daarnaast de
mogelijkheid om energie te
besparen op verlichting en
koeling.

Het armatuur is verkrijgbaar in 4 hardware versies,
met onafhankelijke kanalen.
Optioneel kan elk kanaal
dimbaar en dynamisch instelbaar zijn om maximale
flexibiliteit te bieden tijdens
de verschillende groeifasen.
Dit leidt tot betere controle
over de gewaskwaliteit en
hogere opbrengsten.

WATERKOELING
OPLOSSINGEN
HET KOELEN EN HERGEBRUIKEN VAN
WARMTE BIJ LED-ARMATUREN IN DE KAS
V210222

45°

-45°
-30°

30°
-15°

0°

15°

Other spectrum variations on request.
* Electrical and optical properties have a tolerance of ± 5%.
** Output is defined as the total photon flux between 400-800nm
Typical values for stable operation at 77°F | 25°C cooling water temperature
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Datasheet Monarch

Datasheet Empress

Datasheet Embrace
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Voordelen ML

AANVRAAG LICHTPLAN
Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mail adres

Adres

Plaats

Provincie/Staat

Land

Projectnaam
Faciliteit

Installateur
Type teelt

Opkweek

Productie

Gewas

Installatie KAS

Full Led

Hybride

Type HPS KAS

Licht spectrum

Licht intensiteit

Daily light integral

Kas

Indoor

Dimensions*
MEER LAGEN

KAS

A1

A1
B1
C

B1

B2

A2

E

B2

C

C

A2

E

D

D
D
F

MONARCH

EMPRESS

EMBRACE

THE DUTCH POWERHOUSE

THE DUTCH POWERHOUSE

THE DUTCH POWERHOUSE

(M 1000 XXX YY)

(E 650 XXX YY)

(E XX XXX XX XX)

INSTALLATION MANUAL

INSTALLATION MANUAL

INSTALLATION MANUAL

V20200201M

V20200201E

V201216EB

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLING THE
FIXTURE. KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Installation Manual
Monarch

Afmetingen kas (A)

Afmetingen kamer (A)

Afmetingen kap & vak (B)

Teeltoppervlak / afm tafel (B)
Afstand gewas tot armatuur (C)

Afstand gewas tot armatuur (C)

Hoogte gewas (D)

Hoogte gewas (D)

Afstand tussen lagen (E)

Afstand vloer tot tralie (E)

Aantal lagen

Hoogte tafel of goot (F)
Reflecterende schermen

Ja

Nee

Reflecterende schermen

Ja

Nee

Reflectie factor %

Reflectie factor %

Geldt alleen voor een kas
* Voeg een plattegrond of tekening toe

KAS

V210318

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLING THE
FIXTURE. KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLING THE
FIXTURE. KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Installation Manual
Empress

Installation Manual
Embrace
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Lichtplan formulier

Cannabis Flyer
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Water cooling visuals

VIDEOS

We are Oreon

Monarch assembly video

Water cooling benefits

Water cooling explained

Embrace launch video

Sustainability campaign

LED lighting stadium grass

Embrace product video

Monarch introduction

LED’S.
STAY.
CONNECTED.

V220413
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