
HORTILED®

D E  N I E U W E  S TA N D A A R D  I N  G R O E I L I C H T

HORTILED® Inter
Ideaal armatuur voor LED tussenbelichting 

van hoge draad-teelten



HORTILED® INTER

De drie producten uit de HORTILED productlijn hebben 

ieder een specifiek toepassingsgebied. De HORTILED 

Inter is speciaal ontworpen voor tussenbelichting van  

hoge draad-teelten in glasgroenten. De HORTILED Inter 

wordt geplaatst tussen het gewas als aanvulling op  

uw topverlichting. 

HOOGSTE EFFICIENCY 

De HORTILED Inter is met 2,63 µmol/Joule het meest 

efficiënte armatuur ten opzichte van vergelijkbare 

producten in de markt. De HORTILED Inter levert  

10% meer licht per m2 in vergelijking met andere  

LED producten. 

OPTIMALE LICHTVERDELING

De reflector van de Hortled Inter is speciaal ontworpen 

voor een optimale verdeling van het licht. Het blad wordt, 

ook tussen de planten, van bovenaf belicht. Onafhankelijk 

onderzoek toont aan dat de bovenkant van het blad van 

groene planten tot 20% efficiënter groeilicht benut dan 

de onderkant van het blad. Door belichting van bovenaf 

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, 

met een onderscheidend en typisch Hortilux design. 

HORTILED® Inter



wordt de lichtbenutting verhoogt en lichtverlies tot een 

minimum beperkt. Een asymmetrische uitvoering van 

het armatuur waarbij het licht naar één kant uitstraalt is 

verkrijgbaar voor langs de gevel.

MINIMALE BLADVERBRANDING

De speciale diffuse reflector en het LED optiek van de 

HORTILED Inter voorkomen rechtstreeks contact tussen 

blad en LEDs. Daardoor wordt het risico op verbranding 

van het blad geminimaliseerd.

UITERMATE GESCHIKT VOOR HYBRIDE 

LICHTSYSTEMEN

De HORTILED Inter is zeer geschikt om in te zetten in 

hybride systemen met HPS en LED. Het armatuur is goed 

te combineren met traditionele systemen als HSE NXT2 

en HSE 600 watt of met de HORTILED Top uit onze  

LED productlijn.  

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

De HORTILED Inter is voorzien van een plug-and-play  

connector systeem. Een stekkerbare set van 8 armaturen 

wordt gevoed door één externe driverbox.  

Deze driverbox wordt geplaatst onder de teeltgoot, 

waardoor deze goed bereikbaar is voor onderhoud.  

De armaturen zijn door hun koppelbaarheid, lichtgewicht 

en compacte design zeer efficiënt in installatie en  

makkelijk te vervangen. Tot slot is de HORTILED Inter 

leverbaar voor verschillende voedingsspanningen  

(220 – 400V) waardoor het ombouwen van installaties 

tot een minimum kan worden beperkt. 

OPTIMAAL KLEURSPECTRUM

Het kleurspectrum van de HORTILED Inter (95% Red /  

5% Blue) is speciaal ontwikkeld voor de specifieke 

toepassing van dit product. Het is ook mogelijk om op 

projectniveau een lichtspectrum op maat te ontwikkelen. 

De HORTILED® Inter is speciaal ontworpen 

voor een optimale verdeling van het licht. 

Het blad wordt ook tussen de planten van 

bovenaf belicht, dit verhoogt de lichtbenutting.



HORTILED®

D E  N I E U W E  S TA N D A A R D  I N  G R O E I L I C H T

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. 

Input  220-400 V AC  

50-60 Hz

Power factor > 0,95

Vermogen (maximaal)  47,5 Watt  

(per module van 125 cm) 

380 Watt  

(per set van 8 modules)

Flux bij R/B  125 µmol/s (per module) 

1.000 µmol/s (per set)

Efficiency bij R/B 2,63 µmol/J

Afmetingen (LxBxH)  armatuur 

1224 x 55,9 x 122,9 mm

  driverbox 

853,6 x 110,8 x 83 mm

Kleurspectrum Red/Blue (95%/5%)

IP Classificatie  IP65 (armatuur) 

IP54 (driver box)

TECHNISCHE GEGEVENS 
HORTILED INTER

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 H
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