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LED’S CONNECT THE FUTURE

MEER CONTROLE OVER UW PLANTENTEELT MET DE LEAF CARRIER

D

e mobiele, flexibele en plug-and-play kweekkar van

aan de rand van iedere laag. Omdat geen afstand voor

Bever innovations garandeert niet alleen een maxi-

lichtmenging ingecalculeerd hoeft te worden, kunnen

male opbrengst én kweekoppervlak per vierkante meter,

alle plantjes zeer dicht tegen de LED’s worden geplaatst,

maar ook een minimaal energieverbruik per plant.

zonder risico op verbranding en zonder gevolgen voor de

De unieke, energiezuinige LED-verlichting in de Leaf

uniformiteit.

Carrier bundelt het, voor de plantenteelt essentiële, rode

De Leaf Carrier kan worden ingezet voor diverse toe-

en blauwe licht, voor exact het juiste lichtspectrum. In

passingen, zoals vermeerdering, weefselkweek en

combinatie met een optimale lichtspreiding zorgt de Leaf

voedselproductie.

Carrier voor een egale opkomst, zowel in het midden als

GRENSVERLEGGENDE INNOVATIE VAN HOLLANDSE BODEM
Bever Innovations is innovator binnen de LED-verlichtingsindustrie met de beste kwaliteit Nederlandse LEDverlichtingsoplossingen. Dit resulteert in grensverleggende innovaties in de Horticulture markt, zonder afbreuk te
doen aan onze sociale waarden (MVO). Ons team weet steeds het uiterste uit de LED-technologie te halen. Continu
verleggen we onze grenzen door ingrijpende prestatieverbeteringen, die resulteren in een betere concurrentiepositie
en meer toegevoegde waarde voor onze eindklanten.
Iedere klant heeft specifieke eisen, dus waarom zou onze aanpak dan altijd hetzelfde zijn? Samen zoeken we naar de
beste LED-lichtoplossingen voor uw specifieke ruimte en kweek, met een focus op duurzaamheid en efficiëntie.
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LEAF CARRIERS VOOR PLANTENWEEFSELPRODUCTIE IN IN VITRO OMGEVINGEN

LEAF CARRIERS VOOR DE PRODUCTIE VAN MICROGROENTEN EN CRESSEN

De cellen van veel plantweefsel hebben de mogelijkheid

Microgroenten en cressen zijn zeer voedzaam en uiter-

om uit te groeien tot volledig nieuwe planten, mits de

mate geschikt als smaakmaker van diverse gerechten.

omgeving voldoet aan de beste klimaatcondities. De Leaf

Voor de productie is doorgaans 2 tot 3 weken voldoende,

Carrier draagt hier op verschillende manieren aan bij.

als de omstandigheden voor de productie ideaal zijn.

Door de hoge productie efficiëntie van de Leaf Carrier (tot

Microgroenten en cressen kunnen relatief eenvoudig ge-

wel 15m2 per vierkante meter vloeroppervlak) wordt de

kweekt worden, maar een uniforme kwaliteit en hoogte/

ruimte in een geconditioneerde omgeving optimaal be-

afmeting is van essentieel belang.

nut. Door de slimme integratie van de ledverlichting in
de Leaf Carrier wordt een zeer homogeen lichtbeeld ge-

Om de ontwikkeling van zaadje tot microgroente/cress zo

realiseerd, wat resulteert in een uniforme en kwalitatief

gelijkmatig mogelijk te laten verlopen en om een zo hoog

hoogwaardige groei van uw product. Daarnaast zorgt het

mogelijke kweekmarge te waarborgen, is de Leaf Carrier

hygiënische, geïntegreerde design voor de stabiele om-

de ideale verlichtingsoplossing. De unieke lichtuniformi-

geving die de weefselproductie nodig heeft. Dit maakt de

teit en minimale hitteontwikkeling zorgen voor een per-

Leaf Carrier de ideale oplossing voor de weefselkweek.

fect kweekresultaat.

LEAF CARRIERS VOOR DE PRODUCTIE VAN JONGE PLANTJES

INDOOR VERTICAL PRODUCTIE VAN GEWASSEN

Om een snelle en efficiënte productie van jonge plantjes

De wereldbevolking groeit hard en daarmee groeit ook de

te garanderen, zijn kwekers niet alleen afhankelijk van

vraag naar vers voedsel, dat steeds duurzamer gekweekt

de klimaatomstandigheden in hun kas, maar ook van

moet worden. Het liefst lokaal, zonder pesticiden en met

de (uniforme) productkwaliteit en afmeting van de jon-

een minimale hoeveelheid water.

ge plantjes. De ontwikkeling van zaadje tot kiem en jong
plantje moet dan ook uiterst zorgvuldig gebeuren.

De Leaf Carrier biedt een ideale oplossing voor indoor
gecontroleerde teelt. De Leaf Carrier is onderdeel van

Het zaaien, kiemen en ontwikkelen van jonge groente- en

een totaaloplossing die een volledig geautomatiseerde

kruidenplantjes vindt grotendeels plaats in klimaatcel-

kweek mogelijk maakt en waarbij de kweekkarren zich

len, labs en in vitro omgevingen. Maar er zijn ook nog veel

autonoom kunnen verplaatsen naar o.a. bewateringssys-

kwekers die kiezen voor ‘kas in kas’ systeem. De Leaf

temen, oogst- of wijderzetrobots. Op deze manier wordt

Carrier zorgt voor een uniforme kweek, waardoor altijd

high-tech voedselproductie mogelijk gemaakt.

het perfecte jonge plantje kan worden geproduceerd.
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Meer kweekoppervlak per m2
vloeroppervlak
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Schaalbaar en flexibel

Minimale hitteontwikkeling

Geïntegreerd design

Hoge lichtuniformiteit, stabiel
groeiproces

Smart Technology
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MAXIMAAL KWEEKOPPERVLAK PER M2 VLOEROPPERVLAK

D

MINIMALE HITTEONTWIKKELING

e Leaf Carrier onderscheidt zich door een minima-

De LED’s zijn op een slimme manier geïntegreerd in het aluminium zijprofiel op iedere laag. De warmte van de LED-

le laagdikte, die niet ten koste gaat van de draag-

verlichting van de Leaf Carrier die vrijkomt, wordt op een unieke, efficiënte en natuurlijke wijze afgevoerd naar de zij-

kracht. Doordat de LED’s zijn geïntegreerd in het profiel

kant van de laag, waardoor hitteontwikkeling in de laag tot een minimum wordt beperkt. Hierdoor kan er een optimaal

van de laag, ontstaat een maximaal kweekoppervlak per

klimaat worden gecreëerd op de lagen van de Leaf Carrier.

vierkante meter kweekcel. Per kar van 2,27 meter hoogte kunnen tot wel 15 kweeklagen gerealiseerd worden,
waardoor u – op slechts 1 m² vloeroppervlak – maar liefst
15 m² kweekoppervlak tot uw beschikking heeft!

Warmtebeeld traditionele LED verlichting

SCHAALBAAR, FLEXIBEL EN MAKKELIJK IN GEBRUIK
Met de mobiele, flexibele, plug-and-play Leaf Carrier

Warmtebeeld Bever Innovations Leaf Carrier

HOGE LICHTUNIFORMITEIT, STABIEL GROEIPROCES

zijn grote investeringen vooraf niet aan de orde. Een

Een juiste plaatsing van de LED’s en slim gebruik van diffuus licht in de laag zorgen voor een egaal lichtbeeld.

ruimte met een stroomvoorziening is alles dat u nodig

Door de hoge lichtuniformiteit en minimale hitteontwikkeling kan de afstand tussen de plantjes en de bovenlig-

hebt! Start eenvoudig met één Leaf Carrier en u hebt

gende laag kleiner zijn dan in traditionele systemen. Dit zorgt voor uniforme opkomst van uw kweek.

direct tot wel 15 m² kweekoppervlak tot uw beschikking.
Verplaats uw Leaf Carriers naar iedere gewenste plek in
de ruimte en zet ze tegen elkaar voor maximale lichtefficiëntie. Er zijn verschillende mogelijkheden in lagen,
licht output en hoogte. Informeer naar de Leaf Carrier
die het best bij uw kweek past.

Traditionele LED verlichting

GEÏNTEGREERD DESIGN

Bever Innovations Leaf Carrier

Daarnaast gebruikt de Bever Innovations Leaf Carrier een speciale LED waarbij het licht bij de bron wordt gebundeld, om zo weer bij te dragen aan een optimale spreiding en egaliteit. De voor het oog magenta lichtkleur is
het resultaat van de menging van een deel blauw en rood, waarbij maar in heel kleine mate groen aanwezig is.

De Leaf Carrier onderscheidt zich door een minimalis-

Dit is te weinig om waar te nemen voor het menselijk oog, maar draagt wel bij aan de groei van planten. Door dit

tisch, functioneel, robuust en hygiënisch design. Alle ka-

speciale spectrum krijgt ieder plantje precies hetzelfde licht en dezelfde kleur.

bels, voedingen en intelligentie zijn netjes weggewerkt in
het frame van de kweekkar. Zowel de lagen als het frame
zijn eenvoudig te reinigen, bovendien kan vuil zich niet ophopen. Dat maakt de Leaf Carrier uitermate geschikt voor
toepassing in klimaatcellen en in vitro.
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BEVER INNOVATIONS EOS TECHNOLOGY

API

D

e Leaf Carrier word standaard uitgerust met Bever Innovations EOS technology. EOS technology is een geheel

De Bever App voor de Leaf Carrier is gebaseerd op een API (Application Programming Interface). Het voordeel van API

eigen innovatie van Bever Innovations die kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen. EOS is de chip

is dat het de mogelijkheid biedt tot integratie met systemen van derden.

waardoor wij onze Leaf Carrier met recht ‘’smart’’ kunnen noemen. Het zorgt er niet alleen voor dat de Leaf Carrier
aan te sturen is via de Bever App, maar is ook de basis voor de integratie van systemen van derden. Hierdoor kan de

Hoe het werkt?

Leaf Carrier gemakkelijk op zowel grote, als kleine schaal worden gebruikt.

De Leaf Carrier maakt gebruik van EOS technologie, een zelf organiserend netwerk. Dit betekent dat als het EOS
apparaat aan staat, deze automatisch zal gaan zoeken naar andere EOS apparaten, die aan te sturen en onderling

De geheel vernieuwde Bever App is bedoeld om makkelijk één of meerdere Leaf Carriers aan te sturen. De applicatie

te koppelen zijn met de Bever App. Dit is de eerste manier om direct en gemakkelijk met de Leaf Carrier te werken.

is te downloaden op je smartphone of tablet. Dit hoeft geen merk specifiek apparaat te zijn, want deze applicatie wordt
ondersteund door veel verschillende besturingssystemen (Android, IOS & Windows).

Voor de integratie met besturingssystemen van derden is er een EOS bridge nodig, een component dat de vertaalslag
kan maken van inkomende informatie naar een ‘taal’ die de Leaf Carrier begrijpt en andersom. Dit komt dus allemaal

Na het downloaden van de applicatie en het aanmaken van een account, kunt u meteen aan de slag. Als u ingelogd

van en in de API terecht. Vanuit daar kan de data worden uitgewisseld naar externe besturingssytemen, maar ook ons

bent begint de app direct zijn werk te doen en te zoeken naar EOS apparaten in de buurt. Dit gaat geheel automatisch,

eigen CMS (Contentmanagementsysteem). Dit noemen wij EOS Connected. EOS Connected kan helpen om uw Leaf

alle slimme producten van Bever Innovations die ingeschakeld zijn worden op deze manier in kaart gebracht. Na het

Carriers eenvoudig centraal en via een externe besturingsplatform aan te sturen.

scannen kunt u één of meerdere Leaf Carriers eenvoudig instellen.

De applicatie biedt de volgende functionaliteiten:
•

Plug-and-play zelf-organiserend draadloos netwerk

•

Intelligent µmol dimmen (per laag)

•

Schakelt ongebruikte lagen uit

•

Programmeerbare dag/nacht cyclus

•

API-gebaseerde applicatie

•

Real time feedback (b.v. LED temperatuur)

Parsley

Parsley
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2 | 4301 RT Zierikzee
Nederland
Tel +31 111 74 54 00
info@beverinnovations.com
Website: horticulture.beverinnovations.com/nl/
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