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Horti Link
Glastuinbouw armatuur met stuurbaar 

spectrum en 10 jaar garantie

INDO distributor 
for the Benelux



Technische specificaties
De INDO Horti Link is een gloednieuw aanbod voor de tuinbouwmarkt, gebaseerd op de kennis die is 
opgedaan met het INDO Element-systeem. 

INDO Horti Link biedt een unieke combinatie van eigenschappen en functionaliteit, gebouwd door een 
team van ingenieurs die zorgvuldig naar elk aspect van het ontwerp hebben gekeken om een systeem 
te produceren dat flexibel, betrouwbaar en efficiënt is. INDO’s interne elektronica-ontwikkelteam zorgt 
ervoor dat het hele product in harmonie werkt, zonder beperkingen opgelegd door externe 
stuurprogramma’s.

Standaard Spectrum White Only Spectrum

End-to-end verbinding waarmee 
je onbeperkt kan koppelen.
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Eigenschappen
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• 
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•
•
•

•
 

Direct Drive® Plus Technology 

Van 600 μmol/s per armatuur 

(White only Spectrum)

Opties: 110 VAC, 230VAC en 400VAC 

Lichtgewicht

Phosphor-conversion LED technology

Toekomstbestendig en sensor ready 

d.m.v. een uitbreidingsconnector

Uitstekend thermisch beheer 

. 

Voordelen
• 
• 
•  
•  
•
•
•
•
•
 

Tot wel 60% energiebesparing

10 jaar garantie

Snel en eenvoudig te installeren

Lage inschakelstroom op 

geselecteerde modellen 

Marktleidende prestaties in 

warme omgevingen

Superieure betrouwbaarheid en levensduur

Stuurbare spectra opties

Commerciële 
glastuinbouw



NB. PPF voor LED-bronnen is niet vergelijkbaar met PPF voor 

HPS-bronnen vanwege de efficiëntere spectrale output. De LED-

wattages die we aanbieden zijn zorgvuldig geselecteerd om 

dezelfde groeisnelheden te leveren als typische HPS-equivalenten.

Belangrijke eigenschappen
Model
Direct Drive Plus
Wattage
vervanging voor
Configuratie
PPF/Watt 
(umol/s/watt)
Blauw, Groen, 
Rood, Ver Rood (%)
Dimming Range 
(DALI)
Materialen 

Horti Link 
Ja
tot 300W (per armatuur)
150W - 1000W HPS
Direct-connect Daisy Chain/Array
Up to 3.7

Standard 13%, 45%, 36%, 6%
Only White 14%, 49%, 36%, 1%
100% dimbaar tot 10% output
/Individual lamp control
6063 T6 Aluminium behuizing en 
koeling (zwart geanodiseerd)

Fysieke eigenschappen
IP waarde (Optiek + Gear)

Afmeting armatuur (BxH)

Netto gewicht

Temperatuur

IP66

104mmx35mm 

(Lengte tot 1200 mm)

3 kg

Van -10°C tot +40°C

LEDs
LED Levensduur
Foto biologisch risico
Lens

L80 100,000 uur 
Up to RG2
Optioneel

Montage opties

Voeding 

3 mogelijkheden; hagend, direct op unistrut 
of met beugel
110V
230V
400V

Installatie

Elektriciteit
Input Voltage
Power Factor
Soft Start
Fully CMS- 
Addressable
Connectors

220-240 VAC / 400-415 VAC
> 0.9
Ja
Ja 

UK/EU plug / Wieland connectors 
(RST Classic)/Flying lead

Let op: overspanningsbeveiliging wordt standaard aangeboden bij het 

product.

Voor meer informatie over de juiste samenstelling van het armatuur 

kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers.

Omdat de Horti Link geen driver nodig heeft, is het bestand tegen 

veel hogere temperaturen. Traditionele LED-drivers zijn gevoelig 

INDO Horti Link is beter te beheersen dan andere systemen die 

gebruikmaken van Color Array en Lightdance Technology.


