HS2000 belichtingsarmaturen
In 400 Watt en 600 Watt met diverse reflectoren

Hortilux Schréder heeft met het HS2000 belichtings-

totale armatuur koeler en kan een langere levensduur

armatuur een forse stap vooruit gezet op het gebied

worden gegarandeerd. Hortilux Schréder heeft ook aan

van rendement en bedrijfszekerheid. Met z’n slanke

een servicevriendelijke behuizing gedacht. De robuuste

maar robuuste behuizing en z’n dubbele compartiment

aluminium behuizing is eenvoudig te onderhouden

is de HS2000 een modern alles in één armatuur.

en effectief te beveiligen tegen diefstal. De reflector
met vleugelmoeraansluiting is in één handomdraai los

De kennis en ervaring van Hortilux Schréder stonden

te draaien om te reinigen. Op het HS2000 armatuur

aan de basis van de ontwikkeling. De belangrijkste

krijgt u niet één, maar twee jaar garantie.

eisen die aan een armatuur worden gesteld, zijn in de
HS2000 gerealiseerd. Het ontwerp is zo slank, dat de

De HS2000 is leverbaar in zowel 400 Watt/230 Volt

lichttoetreding in de kas slechts minimaal wordt

als 600 Watt/230 Volt en 600 Watt/400 Volt, met

gehinderd. Tegelijkertijd is de aluminium behuizing

zes typen reflectoren: Special Deep, Deep, Delta,

stevig genoeg om jarenlang probleemloos te kunnen

Midi, Wide en SuperWide. Zo wordt voor elke

functioneren.

situatie een perfecte lichtverdeling gerealiseerd.
Hortilux Schréder kan u adviseren over de optimale

Maar het belangrijkste nieuws zit binnenin.

combinatie van armaturen, reflectoren, stramien en

Hortilux Schréder heeft inwendig

afstand tussen lamp en gewas, om met een minimaal

twee compartimenten
toegepast. Daardoor is
de warmte-afvoer
beter, blijft het

aantal armaturen een maximaal
effect te bereiken. Informeer
eens naar een vrijblijvende
offerte.

Technische specificaties HS2000
Lamp
hoge druk natrium
Stroomverbruik (230V)
Spanning/frequentie

400 Watt/230 Volt

600 Watt/230 Volt

600 Watt/400 Volt

400 Watt/230 Volt

600 Watt/230 Volt

600 Watt/400 Volt

2,3 Amp.

3,3 Amp.

1,85 Amp.

(220V) 230V (240V)/50 Hz (220V) 230V (240V)/50 Hz

Opgenomen vermogen (gemid.)

400V/50 Hz

445 Watt

645 Watt

645 Watt

Tolerantie lamp/VSA

± 5%

± 5%

± 5%

Arbeidsfactor (cos. ø)

> 0,85 i

> 0,85 i

> 0,9 i

Gewicht (incl. reflector en lamp)

± 9 kg

± 11 kg

± 11 kg

Alle armaturen voldoen aan de keuringseisen voor de professionele glastuinbouw: ENEC, KEMA, IP23 en
Isolatieklasse 1. Bovendien hebben ze de CE-markering. Afwijkende lamptypen, spanningen en/of frequenties/
filterspoelen op aanvraag.

HS2000 Special Deep

HS2000 Deep

25.0

14.0

13.5

77.0 cm.

HS2000 Delta

HS2000 Midi

HS2000 Wide

HS2000 SuperWide
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