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_DANE MECHANICZNE
Wymiary: 1500 x 110 x 97 mm
Montaż: zwieszane na haki szklarniowe lub 
zatrzaski na profil C stalowy 40 x 40
Obudowa: aluminium ekstrudowane, malo-
wane proszkowo
Klosz: hartowane szkło dyfuzyjne 

_DANE ELEKTRYCZNE
Moc: 600 W (odpowiada 1 kW HPS)
Napięcie zasilania: 400 VAC 50 Hz 
Min. współczynnik mocy: 0,98
Przyłącze elektryczne: dostarczane osobno
Klasa ochronności: I

_DANE OPTYCZNE
Rozsył światła: osiowo-symetryczny 
Możliwość ściemniania: tak
Strumień świetlny: 1440 umol/s

_DANE OGÓLNE
Klasa Szczelności: IP65
Gwarancja: oprawa oraz źródła światła 
-10 lat, zasilacz-5 lat 
Zastosowanie: oświetlenie szklarniowe 
Zakres temperatury pracy: -40...+60 o C

IP
65

_HORTI HIGH POWER
OPRAWA SZKLARNIOWA DUŻEJ MOCY
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_OPIS PRODUKTU

HORTI dużej mocy to oprawa do doświetlania roślin szklarniowych stanowiąca zamiennik 
1:1 opraw sodowych 1 kW.

Główne zalety produktu to:
   • Baza widm światła opracowana we współpracy z producentami szklarniowymi  
      oraz instytutami badawczymi,
   • Wymienialne źródła światła oraz zasilacze,
   • Czas wymiany 1 kW HPS na oprawę HORTI w środowisku szklarniowym wynosi poniżej    
      1 min, 
   • Wąski profil oprawy minimalizuje zacienienia,
   • Możliwość sterowania widmem,
   • Wsparcie ekspertów Bilberry w doborze optymalnych widm światła do gatunku rośliny  
      i fazy wzrostu.



SERIA OPRAW SZKLARNIOWYCH FIRMY BILBERRY

Copyright © 2020 by BILBERRY sp. z o.o.

_TESTY

Prowadzimy testy na:

• Pomidorach (zespół biotech-
nologów Bilberry) 

• Orchideach (we współpracy z 
JMP Flowers) 

• Różach (we współpracy z JMP 
Flowers) 

• Arabidopsis thaliana (we 
współpracy z Leibniz Institute 
w Halle (Saale) Niemcy) 

• Sadzonkach warzyw (we 
współpracy z Gospodarstwem 
Szkółkarskim CIEPŁUCHA)
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_DANE MECHANICZNE
Wymiary: 1000 x 110 x 97 mm
Montaż: zwieszane na haki szklarniowe lub 
zatrzaski na profil C stalowy 40 x 40
Obudowa: aluminium ekstrudowane, malo-
wane proszkowo
Klosz: hartowane szkło dyfuzyjne 

_DANE ELEKTRYCZNE
Moc: 360 W (odpowiada 600 W HPS)
Napięcie zasilania: 400 VAC 50 Hz 
Min. współczynnik mocy: 0,98
Przyłącze elektryczne: dostarczane osobno
Klasa ochronności: I

_DANE OPTYCZNE
Rozsył światła: osiowo-symetryczny 
Możliwość ściemniania: tak
Strumień świetlny: 860 umol/s

_DANE OGÓLNE
Klasa Szczelności: IP65
Gwarancja: oprawa oraz źródła światła 
-10 lat, zasilacz-5 lat 
Zastosowanie: oświetlenie szklarniowe 
Zakres temperatury pracy: -40...+60 o C

IP
65

_HORTI MIDIUM POWER
OPRAWA SZKLARNIOWA ŚREDNIEJ MOCY
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_OPIS PRODUKTU

HORTI średniej mocy to oprawa do doświetlania roślin szklarniowych stanowiąca zamiennik 
1:1 opraw sodowych 600 W.

Główne zalety produktu to:
   • Baza widm światła opracowana we współpracy z producentami szklarniowymi  
      oraz instytutami badawczymi,
   • Wymienialne źródła światła oraz zasilacze,
   • Czas wymiany 600 W HPS na oprawę HORTI w środowisku szklarniowym wynosi  
      poniżej 1 min,
   • Wąski profil oprawy minimalizuje zacienienia,
   • Możliwość sterowania widmem,
   • Wsparcie ekspertów Bilberry w doborze optymalnych widm światła do gatunku rośliny  
      i fazy wzrostu.


