
Hortilux is de marktleider op het gebied van groeilicht

installaties voor de glastuinbouw. We bieden een compleet 

assortiment aan armaturen, reflectoren en lampen.

De HSE NXT II is voorzien van een combinatie van 

technische factoren en een slim reflectordesign,  

waardoor dit armatuur de hoogste lichtoutput genereert.  

Deze lichtefficiency heeft als voordeel dat er minder 

armaturen nodig zijn om gelijke resultaten te behalen.

Warmtehuishouding

Het armatuur is uitgerust met innovatieve koelribben die 

de warmtehuishouding van het armatuur optimaal regelen. 

Dit maakt de HSE NXT II één van de koelste en het meest  

duurzame armatuur dat op de markt beschikbaar is.

Optimale lichtverdeling

De HSE NXT II is uitgevoerd met standaard reflectorring, 

zodat er een breed assortiment reflectoren toepasbaar is. 

Hierdoor is het mogelijk het licht optimaal te sturen naar 

de gewenste plek. Ondanks het robuuste design is dit het 

kleinste armatuur met de minste schaduwwerking. 

Eenvoudige installatie en onderhoud

Hortilux heeft speciale draadbeugels ontwikkeld  

waarmee de armaturen snel en eenvoudig opgehangen 

kunnen worden. Het levelingsysteem verhoogt het 

installatiegemak en het armatuur hangt altijd recht voor  

de optimale lichtverdeling. De status van het armatuur is 

door de geïntegreerde LEDindicator altijd opvraagbaar.  

De lamphouder is zo ontworpen dat de bol eenvoudig 

kan worden verwisseld. Het EVSA is eenvoudig 

toegankelijk voor onderhoud. 

Meer weten?

Wilt u met Hortilux praten over de mogelijkheden van  

de HSE NXT II of één van onze andere armaturen?  

Wij komen graag bij u langs om uw wensen te bespreken. 

HSE NXT II
Het armatuur met de hoogste lichtoutput

Input 400 Volt

Frequentie armatuur 50 / 60 Hz

Stroom 2,61 ampère bij 400 Volt

Vermogen 1032 Watt

Power factor >0,95

Lampvermogen 1000 watt HPS DE

Gewicht, incl. lamp en reflector 3,6 kg
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