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1. Charakterystyka szczegółowego zakresu rzeczowego i branża 

W ramach prac badawczo – rozwojowych zmierzających do zdobycia wiedzy niezbędnej do 

określenia parametrów odpowiednich do produkcji roślin ozdobnych, których celem jest 

wdrożenie innowacji technologicznych pomagających zwiększyć produktywność oraz 

trwałość, Spółka JMP Flowers Grupa Producentów zamierza przeprowadzić prace badawcze 

w zakresie doświetlania upraw lampami LED o najkorzystniejszym spektrum światła. 

Dotychczas przeprowadzone badania, obliczenia i pomiary pozwoliły na zdefiniowanie 

takiego spektrum oraz wypracowanie założeń dla instalacji prototypowej (zgodnie z 

przedstawionym na poniższym wykresie rozkładem widm). 

 

Zamówienie obejmuje usługę badawczą dotyczącą parametrów światła i warunków 

zewnętrznych wraz z dostawą elementów instalacji prototypowej tj. dedykowanych lamp 

opartych na technologii LED z określonymi parametrami technicznymi wraz z systemem 

aktywnego chłodzenia, kompletnymi wtyczkami zasilającymi, zgodnie z poniższą 

specyfikacją. Lampy te zostaną zamontowane w szklarni. Tak zbudowany układ będzie 

poddany badaniom w zakresie wpływu na uprawę roślin przez okres jednego roku.  

Wynikiem przeprowadzonych prac badawczych będzie raport zaopiniowany/zatwierdzony 

przez jednostkę badawczą/naukową.  

 

2. Specyfikacja Techniczna 

2.1 Lampa LED 

 Moc pobierana 500 – 550 W 

 Natężenie fotonowe > 80 µmol/s/m2;  

 Krzywa światłości dla soczewki 120  

 Układ chłodzenia – aktywny powietrzny 



 

„Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami  

fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”

 

 Widmo: 

 

 Napięcie zasilające:200 – 400 VAC; 50 Hz; 

 Współczynnik mocy: >0,95; 

 Stopień ochrony: IP>65; 

 Ilość: 70 szt. 

 Dane obszaru do testów 
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2.2 Zakres dostawy elementów instalacji prototypowej 

1. Dostawa lamp zgodnie z ilościami i parametrami podanymi w punkcie 2, wraz z 

kompletnymi wtyczkami (granica dostaw - zaciski wtyczki do podłączenia kabla). DAP 

Stężyca. 

3. Zakres usług badawczych 

1. Wyposażenie obszarów testowych w sensory promieniowania aktywnego 

fotosyntetycznie wraz z niezbędnym oprogramowaniem do zbierania informacji. 
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2. Systematyczna (comiesięczna) obsługa systemu wraz ze zbieraniem wyników i 

kontrolą badań oraz ich synchronizacja z wynikami badań części biologicznej 

realizowanej przez Zamawiającego. 

3. Pomiary energetyczne warunków testu, warunków zewnętrznych oraz warunków dla 

grupy reprezentacyjnej wskazanej przez Zamawiającego. Opracowanie wyników 

badań. 

4. Opracowanie i przekazanie raportu (częściowych w trakcie badań oraz finalnego)

zaopiniowanego/zatwierdzonego przez jednostkę badawczą/naukową. 

 

 

5. Miejsce wykonania  

WOJ. LUBELSKIE, ul Zielona 48, 08-540 STĘŻYCA 

6. Odpowiedzialność za realizacje 
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