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HORTILED® Top
Veelzijdig armatuur voor LED topbelichting



HORTILED® TOP

De drie producten uit de HORTILED productlijn hebben 

ieder een specifiek toepassingsgebied. De HORTILED 

Top is het meest veelzijdige armatuur, geschikt voor top 

belichting van alle soorten gewassen.

MEEST EFFICIËNTE TOP-LED ARMATUUR

HORTILED Top is het meest efficiënte LED armatuur in de 

markt. Waar de meest efficiënte, elektronisch aangestuurde 

HPS systemen op dit moment 1,9 µmol/Joule leveren, 

levert de HORTILED Top 2,7 µmol/Joule. Dit is dus een 

efficiency toename van 42% ten opzichte van HPS 1000W. 

Deze hogere efficiency zorgt voor een directe besparing 

op de energierekening. Dankzij de hogere efficiency van 

de HORTILED Top wordt een significant lager aandeel 

warmte gerealiseerd. Dit resulteert in de mogelijkheid  

om met een hogere intensiteit te belichten zonder dat  

de kastemperatuur te veel wordt beïnvloed.

HOOGSTE LICHTOUTPUT 

De lichtoutput van de HORTILED Top bedraagt  

860 µmol/s en is daarmee hoger dan die van vergelijkbare 

LED belichting in de glastuinbouw maakt een flinke ontwikkeling door, de toepassingsmogelijkheden nemen in  

razend tempo toe. Het belangrijkste voordeel van LED ten opzichte van de huidige HPS-systemen is de efficiency 

waarmee elektriciteit wordt omgezet in licht, waardoor LED energiezuiniger is. Daarnaast geeft LED de gebruiker 

meer toepassingsmogelijkheden door de traploze dimbaarheid en de eindeloze variatie in kleurenspectra. Tot slot 

heeft LED als groot voordeel dat er minder warmte vrij komt, waardoor de kastemperatuur beter te beheersen is. 

Als innovator in de markt van groeilicht loopt Hortilux ook in de ontwikkeling van LED voorop. Hortilux heeft een 

complete LED productlijn ontwikkeld, gebaseerd op kennis en jarenlange ervaring op het gebied van lichttechniek. 

De HORTILED® productlijn bestaat uit drie producten: HORTILED® Top, HORTILED® Inter en HORTILED® Multi, 

allen voorzien van een onderscheidend en typisch Hortilux design. 

HORTILED® Top



passief gekoelde LED-armaturen in de markt. U heeft  

voor dezelfde lichtintensiteit dus minder armaturen nodig.  

Dat betekent niet alleen minder investeren, maar ook  

minder installatiekosten. Dankzij het lagere aantal armaturen 

is er ook minder lichtverlies door schaduwwerking. 

OPTIMAAL THERMOMANAGEMENT

De speciale vormgeving in de compacte aluminium 

behuizing zorgt voor maximale koeling van het armatuur, 

waardoor actief koelen niet nodig is. Door de afwezigheid 

van actieve koelsystemen bespaart u op installatiekosten. 

Ook wordt het risico op uitval van de armaturen door 

de optimale koeling tot een minimum beperkt en dus de 

bedrijfszekerheid vergroot. 

TRAPLOOS DIMBAAR

Uniek aan de HORTILED Top armaturen is de optionele 

traploze dimbaarheid. Vanaf de klimaatcomputer of 

dimcontroller kunt u de gewenste lichtintensiteit instellen. 

Door middel van de optionele koppeling met de 

klimaatcomputer dimt de HORTILED Top wanneer er 

voldoende daglicht is en versterkt wanneer de daglicht-

intensiteit daalt. Hierdoor bereikt u een optimale en 

constante lichtsom voor uw gewas. Dat leidt niet alleen 

tot een optimaal groeiresultaat, maar ook tot een meer 

gecontroleerde inzet van energie. 

80° OF 150° UITSTRALINGSPATROON

De HORTILED Top biedt u de keuze uit een 80° of 150° 

uitstralingspatroon. Hiermee krijgt u de keuze uit ultieme 

gelijkmatigheid of juist goede doordringing van het licht 

in het gewas. Op basis van het gewas, de vorm van uw 

kas en de lichtbeschikbaarheid op uw locatie wordt de 

keuze voor het ideale uitstralingspatroon gemaakt en het 

maximale uit uw installatie gehaald.

BEWEZEN KLEURSPECTRA

De HORTILED Top is beschikbaar met zes kleurspectra. 

Deze spectra zijn gedefinieerd op basis van uitvoerig 

onderzoek naar kleurcombinaties voor optimaal resultaat. 

Samen met u bepalen wij het spectrum dat het  

meest geschikt is voor uw gewas. Natuurlijk is het ook 

mogelijk om op projectniveau een kleurspectrum op  

maat te ontwikkelen.  

De HORTILED® Top kan geleverd worden 

met een lichtbundel van 80° of 150° 

voor goede doordringing of juist ultieme 

gelijkmatigheid van het licht in het gewas.
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EENVOUDIGE INSTALLATIE

De HORTILED Top is eenvoudig te installeren zowel 

aan een C-profiel als ook aan een tralie. Dat betekent  

dat ‘plug-and-play’ overstappen van HPS naar LED  

zonder problemen mogelijk is. Daarbij is het armatuur 

leverbaar voor verschillende voedingsspanningen  

(220-400V) waardoor het ombouwen van installaties  

tot een minimum kan worden beperkt.

Hortilux kijkt op een andere manier naar groeilicht en 

plaatst het rendement van de klant centraal. Hortilux is 

dé specialist die zich richt zich op totaaloplossingen in 

groeilichtsystemen, waarin advies, ontwerp, montage en 

service naadloos op elkaar aansluiten. Het uitgangspunt 

blijft de vertaling van uw situatie en wensen naar  

een optimale groeilicht oplossing om uw rendement  

per m2 te vergroten. Hortilux adviseert u graag over  

de mogelijkheden van onze HORTILED productlijn  

voor uw situatie. 
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Hortilux Schréder b.v., Vlotlaan 412, NL-2681 TV  Monster, T: +31 (0)174 286 628, F: +31 (0)174 286 648, E: info@hortilux.com, I: www.hortilux.com

Input 220-400 V AC

 50-60 Hz

Power factor > 0,95

Vermogen (maximaal) 320 Watt

Flux bij R/B (LB) 860 µmol/s

Efficiency bij R/B (LB) 2,7 µmol/J

Afmetingen (LxBxH) 966,2 x 118,9 x 95 mm

Dimbaar (optioneel) Traploos 

Hoek van uitstraling 80° en 150°

Kleurspectra Red/Blue (LB/MB/HB)

 Red/White (LB/MB)

 Full spectrum

 Maatwerk op projectbasis

IP Classificatie IP65

TECHNISCHE GEGEVENS 
HORTILED TOP

LEGENDA
LB = Low Blue
MB = Medium Blue
HB = High Blue


