
HORTILUX series
	 Τα	 φωτιστικά	 HORTILUX	 παράγουν φως 
ειδικού φάσματος που ευννοεί την ανάπτυξη των 
φυτών και αυξάνει την παραγωγή.
 Είναι ρυθμιζόμενα, ενσύρματα ή ασύρματα 
με ταμπλέτα, και παράγουν διάφορα φάσματα 
φωτος, κατάλληλα για κάθε φάση καλλιέργειας ή 
είδος φυτού.

Επίσης,	μπορεί	να	ρυθμιστεί	ώστε	να	εκπέμει	λευκό	
φώς	που	δεν		κουράζει	τον	εργαζόμενο	και	διευκολύνει	
τη	διάκριση	του	βαθμού	ανάπτυξης	των	φυτών.

Έχουν	υψηλό	βαθμό	στεγανότητας	ΙP66	και	εξαιρετική	
αντοχή.	 Είναι	 κατασκευασμένα	 από	 ανοδιωμένο	
αλουμίνιο	ώστε	να	είναι	κατάλληλα	για	χρήση	και	σε	
ιδιαίτερα	αντίξοα	περιβάλλοντα.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Παράγονται στην Ελλάδα

Διαστάσεις

Πλεονεκτήματα

•	Ελεγμένη	αποτελεσματικότητα	του	φάσματος
•	Χαμηλή	θερμοκρασία	λειτουργίας	λόγω	άριστης	
επαγωγής	θερμότητας
•	Παράγει	ελάχιστη	θερμότητα	σε	σχέση	με	τους	
άλλους	τύπους	φωτισμού
•	Δεν	απαιτεί	συντήρηση
•	Μεγάλη	διάρκεια	ζωής	-	ώς	8	έτη	εγγύηση
•	Εύκολη	εγκατάσταση
•	Υψηλή	αξιοπιστία
•	Άριστη	απόδοση	με	χαμηλή	κατανάλωση	
ενέργειας	
•	Άμεση	εκκίνηση	-	άμεσος	τερματισμός
•	Δεν	περιέχει	υδράργυρο
•	Αντοχή	σε	χτυπήματα	και	δονήσεις



Τα Hortilux είναι είναι απολύτως ρυθμιζόμενα.

Είναι εύκολη η επιλογή:

1.	Του	κατάλληλου	φάσματος,	είτε	των	προκαθορισμένων,	είτε	νέων	βάσει	τον	οδηγιών	του	
				γεωπόνου
2.	Της	έντασης	του	φωτός
3.	Του	χρόνου	έναυσης		και	τερματισμού
4.	Ο	 χρονικός	προγραμματισμός	 της	περιόδου	 λειτουργίας,	 είτε	 βάσει	 απόλυτου	 χρόνου	 είτε	 βάσει	 της	
δύσης	του	ηλίου
5.	Ο	προγραμματισμός	εναλλαγής	προκαθορισμένων	φασμάτων.

Όλα	αυτά	μπορούν	να	γίνουν	εύκολα,	ασύρματα,	μέσω	ταμπλέτας	ή	κινητού,	χωρίς	την	ανάγκη	επιπλέον	
καλωδιώσεων	και	συσκευών	ελέγχου.



Φάσμα	1:		
B:		 40%
R:		 40%
FR:		 20%

Φάσμα	2:		
B:		 65%
R:		 15%
FR:		 10%

Φάσμα	3:		
B:		 15%
R:	 65%
FR:		 20%

Φάσμα	4:		
B:		 30%
R:		 70%

Φάσμα	5:		
B:		 100%

Φάσμα	6:		
FR:		 100%		(end	of	day	treatment)

Φάσμα	7:		
B:		 45%
R:		 55%

Φάσμα	8:		
Το	φάσμα	του	HORTILUX	όταν	λειτουργούν	
όλα	τα	LED	στο	μέγιστο

Φάσμα	9:		
Το	φάσμα	του	HORTILUX	όταν	λειτουργούν	μόνο	τα	
LED	Hortisolis,	το	παραγόμενο	φως	είναι	λευκό	και	
επιτρέπει την εύκολη διάκριση της ανάπτυξης 
των φυτών.



Το	φως	είναι	απαραίτητο	για	τη	φωτοσύνθεση,	τον	κύριο	μηχανισμό	μετατροπής	
ενέργειας	στα	φυτά.	Η	διαδικασία	καθοδηγείται	κυρίως	από	το	κόκκινο	και	 το	
μπλε	φως	μέσω	της	χλωροφύλλης	στα	φωτοσυστήματα	II	και	I.	Τρεις	παράγοντες	
είναι	σημαντικοί	εδώ:

• Ένταση	 φωτός	 -	 μετριέται	 στον	 αριθμό	 των	 φωτονίων	 που	 μπορεί	 να	
χρησιμοποιήσει	ένα	φυτό

• Φωτοπεριοδισμός	-	που	αντανακλά	τη	διάρκεια	της	έκθεσης.
• Ποιότητα	φωτός	-	που	αντιστοιχεί	στα	μήκη	κύματος	του	φωτός	στο	οποίο	

εκτίθενται	τα	φυτά.

Το	 φως	 επηρεάζει	 τις	 διαδικασίες	 των	 φυτών	 με	 πολλούς	 τρόπους.	 Κάθε	
διεργασία	 μπορεί	 να	 αποδοθεί	 σε	 έναν	 συγκεκριμένο	 φωτοϋποδοχέα	 που	
αντιδρά	σε	ένα	συγκεκριμένο	εύρος	μηκών	κύματος:	
Οι	κρυπτοχρωματικοί	φωτοϋποδοχείς	αντιλαμβάνονται	το	μπλε	και	UVA	φως	και	
είναι	υπεύθυνοι	για	τον	φωτοτροπισμό	και	τη		φωτομορφογένεση.
Άλλοι	φωτοϋποδοχείς,	το	φυτοχρώμα,	 	είναι	υποδοχείς	της	σκούρης	κόκκινης	
ακτινοβολίας	(far-red)
 
Το	φυτόχρωμα,	αντίθετα	με	το	κρυπτόχρωμα,	έχει	2	μορφές	που	διαφέρουν	στο	
μήκος	κύματος	φωτός	που	απορροφούν.	
Το	Pr(κόκκινο	φωτόχρωμα)	απορροφά	το	κόκκινο	των	660nm
Το	Pfr	(σκούρο	κόκκινο	φυτόχρωμα)	απορροφά	το	σκούρο	κόκκινο	στα	730nm.
Ωστόσο,	είναι	ενδιαφέρον	ότι	τα	Pr	και	Pfr	μπορούν	να	αλληλομετατρέψουν	τη	
μοριακή	τους	δομή	ανάλογα	με	την	αναλογία	των	μηκών	κύματος	του	κόκκινου	
και	του	σκούρου	κόκκινο.
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Τυπικά φάσματα απορρόφησης των βασικών χρωστικών των φυτών



	 Δεδομένου	 ότι	 το	 μπλε	 φως	 και	 το	
κόκκινο	 φως	 είναι	 τα	 κύρια	 μήκη	 κύματος	 που	
απορροφώνται	από	τη	χλωροφύλλη	των	φυτών,	οι	
μωβ	λαμπτήρες	φθορισμού	ή	ο	συνδυασμός	μπλε	
και	κόκκινου	LED	χρησιμοποιούνται	παραδοσιακά	
ως	ο	πιο	ενεργειακά	αποδοτικός	φωτισμός	για	την	
ανάπτυξη	των	φυτών.		 	
	 Ωστόσο,	ο	φωτισμός	με	δύο	μόνο	χρώματα,	
το	μπλε	και	το	κόκκινο,	είναι	κουραστικός	για	τους	
εργαζόμενους	 και	 προκαλεί	 προβλήματα	 στο	
εργασιακό	 περιβάλλον,	 όπως	 η	 δυσκολία	 στον	
προσδιορισμό	του	βαθμού	ανάπτυξης	των	φυτών.	
 
Πρόσφατα,	 υπάρχει	 αυξανόμενο	 ενδιαφέρον	 για	
φωτισμό	παρόμοιο	με	 το	φυσικό	φως	 του	ήλιου,	
για	την	επίλυση	αυτών	των	προβλημάτων.		
 
 
Ωστόσο,	 το	λευκό	φως,	 το	οποίο	 είναι	παρόμοιο	
με	το	φυσικό	ηλιακό	φως,	περιέχει	μήκη	κύματος	
που	δεν	 είναι	 απαραίτητα	 για	 την	ανάπτυξη	 των	
φυτών	και	δεν	είναι	έχουν	την	βέλτιστη	απόδοση,	
αναλογικά	με	το	ενεργειακό	κόστος	της	λειτουργίας	
τους

παρατήρηση ντοματινιών υπό το φώς 
μπλέ και κόκκινων LED
Δυσχερής παρατήρηση του σταδίου 
ανάπτυξης και ωρίμανσης 

παρατήρηση ντοματινιών υπό το φώς της λειτουργίας του φάσματος 9 του HORTILUX
εύκολη παρατήρηση του σταδίου ανάπτυξης και ωρίμανσης 



Τα Hortilux είναι σχεδιασμένο, εκτός από κόκκινο και μπλέ φάσμα, να παράγουν και 
υπέρυθρο κόκκινο και πράσινο.
Ο	σκοπός	της	προσθήκης	υπέρυθρου	φωτός	είναι	να	προκαλέσει	την	απόκριση	αποφυγής	
σκιάς	(shade	avoidance	response)	στα	φυτά.	Τα	φυτά	παρακολουθούν	την	αναλογία	του	
κόκκινου	 φωτός	 προς	 το	 υπέρυθρο	 φως	 	 (R/FR).	 Το	 υπέρυθρο	 φως	 δεν	 απορροφάται	
από	 τη	 χλωροφύλλη.	 Τα	 μέρη	 του	 φυτού	 που	 βρίσκονται	 σε	 σκια,	 αναγνωρίζουν	 την	
υψηλότερη	αναλογία	FR	προς	R	και	ανταποκρίνονται	επεκτείνοντας	τους	μίσχους	τους	για	
να	αποκτήσουν	πρόσβαση	στο	φως.	Αυτή	η	συμπεριφορά	ονομάζεται	απόκριση	αποφυγής	
σκιάς.	
Με τον τρόπο αυτό, το υπέρυθρο φως διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών προκαλώντας	
την	απόκρισης	αποφυγής	σκιάς.	

Ο	σκοπός	της	προσθήκης	πράσινου	φωτός	είναι	για	να	δημιουργήσει	σχεδόν	λευκό	φως	με	
τον	συνδυασμό	με	μπλε	και	κόκκινο,	να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και επίσης να 
διευκολύνει τον έλεγχο του βαθμό ανάπτυξης των φυτών και των φρούτων.



Polar	Intensity	Diagram
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