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Spanning armatuur 400 Volt

Frequentie armatuur 50 / 60 Hz

Stroom 1,65 ampère bij 400 Volt

Opgenomen vermogen 640 Watt

Arbeidsfactor >0,98

Lampvermogen 615 Watt

Gewicht, incl. lamp en reflector 4,3 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
HSE NXT2 600 WATT

De HSE NXT2 600 Watt garandeert een laag energie

verbruik en lange levensduur dankzij haar ingebouwde 

elektronische voorschakelapparatuur. U krijgt hogere 

lichtniveaus zonder dat dit ten koste gaat van uw  

energieefficiency: meer licht voor minder energie!

Uniek armatuur met LED-indicator

De elektronische voorschakelapparatuur in de HSE 

NXT2 600 Watt is speciaal voor Hortilux ontwikkeld en 

geperfectioneerd. Dankzij de ingebouwde LEDindicator 

worden storingen snel opgemerkt en kunnen ze bij de 

bron worden aangepakt.

Langere levensduur

Door de unieke constructie van de koelribben en het 

hitteschild blijft de temperatuur in de HSE NXT2 600 Watt  

constant. Het ontwerp garandeert een optimale licht

uitstraling en koeling. Een membraam in de behuizing zorgt 

voor ventilatie en beschermt tegen de negatieve invloed 

van vocht op de elektronische componenten. Slimme 

oplossingen waardoor alle elektronische componenten 

optimaal beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf.

Compact design

De HSE NXT 600 Watt is zeer compact, waardoor 

ongewenste schaduwwerking in het gewas wordt 

geminimaliseerd. Dankzij de speciale adapter is het plaatsen 

van de lamp en reflector eenvoudig en veilig uit te voeren. 

Total Solution

Bij Hortilux kunt u terecht voor de complete groeilicht

installatie. Met onze Total Solution ontwerpen en leveren 

wij de gehele elektrische installatie en heeft u de keuze uit  

een compleet assortiment aan armaturen (HPS en LED), 

reflectoren en lampen voor zowel de glastuinbouw als  

Indoor Farming. Het digitale platform HortiSense biedt  

altijd en overal de volledige controle over uw groeilicht

installatie. Meer informatie? Ga naar hortilux.com of maak 

een afspraak met een van onze accountmanagers.

HSE NXT2 600 WATT
Meer licht voor minder energie
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