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DLI APEX-Serie 
LED TopLighting armatuur
Dutch Lighting Innovations biedt u volop flexibiliteit met de nieuwe generatie DLI APEX-Serie LED 
TopLighting armaturen. Een lager energieverbruik of meer licht in uw kas?  Een nieuwe belichtings- 
installatie? Dutch Lighting Innovations heeft met de nieuwe generatie DLI APEX-serie LED TopLighting 
armaturen de oplossing. 

Als u vervanging van uw huidige HPS armaturen overweegt, 
biedt DLI een tal van mogelijkheden: 

Wilt u een lager energieverbruik maar wel hetzelfde licht- 
niveau houden, dan kunnen de reeds bestaande 1000W HPS 
armaturen 1 op 1 vervangen worden door een DLI APEX-Serie 
LED TopLighting armatuur met een laag vermogen. Hiermee 
wordt een stroombesparing gerealiseerd tot wel 40%!

Echter, als u een hoger lichtniveau wil, kan er ook gekozen 
worden om een bestaande HPS 1000W te vervangen voor  
1x 1000W DLI APEX-Serie LED TopLighting armatuur.  
Hierdoor kan er bij een gelijkblijvend stroomverbruik  
2x zoveel licht gegenereerd worden!

Grote voordelen bij beide mogelijkheden zijn het gebruik van 
de reeds bestaande bekabeling en de eenvoudige montage 
van de DLI APEX-Serie LED armaturen met behulp van de op 
maat gemaakte beugels. 

De nieuwe generatie DLI APEX-Serie LED TopLighting  
armaturen van DLI zijn ontwikkeld in samenwerking met  
Signify en leveren uitstekende prestaties met een laag 
stroomverbruik. De armaturen hebben een uitstekende  
lichtverdeling met een relatief laag gewicht. Het compacte 
ontwerp zorgt voor een minimale lichtonderschepping in de 
kas. 

“De missie van DLI is om altijd een  
armatuur te maken die de prestaties 
van de concurrenten overtreft, terwijl 
het ontwerp optimaal wordt afgestemd 
op het doel.”

Unieke lichtspreiding

Licht is van onschatbare waarde voor het telen van 
groente, bloemen en planten. Als de plant niet  
optimaal belicht wordt, leidt dit direct tot een verminderde  
opbrengst. Door de uitgekiende plaatsing van de LED 
bars en de speciaal ontwikkelde lens, hebben de DLI 
APEX Serie LED TopLighting armaturen een uitstekende 
lichtspreiding waardoor het licht de hele plant bereikt. 
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Hoe het werkt
De DLI APEX-Serie LED TopLighting armaturen 
zijn speciaal ontworpen om hoge PPF-waarden 
(Photosynthetic Photon Flux) te leveren met een 
grote lichtuniformiteit. De uitgekiende plaatsing 
van de LED bars en het unieke ontwerp van de 
lens zorgt voor een uniforme lichtverdeling over 
het gewas. De compacte armaturen worden met 
behulp van draadbeugels aan de tralie of C-profiel 
gemonteerd.

De compacte en lichtgewicht behuizing is gemaakt van 
geëxtrudeerd aluminium profiel met een glad oppervlak. Dit 
voorkomt vuilophoping en door het gladde oppervlak zijn de 
armaturen gemakkelijk schoon te maken.
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Door de vrije ruimte rondom de LED-bars, worden de LED’s 
optimaal gekoeld doormiddel van het Venturi effect. De 
passieve koeling zorgt voor een betrouwbare werking en een 
lange levensduur.
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Hoogwaardige materialen 
Topkwaliteit driver en LED’s

Compact design
Minimale lichtonderschepping

Optische lens
Uitstekende lichtverdeling

Venturi effect 
Optimale passieve koeling

Hoge output
Hoge efficiëntie

Glad oppervlak 
Geen vuilophoping



Ook verkrijgbaar bij Dutch Lighting Innovations:
DLI Diode Serie LED 
Toplight

DLI Horti Serie  1000W DE 
Deep

DLI Horti Serie 1000W DE 
Wide

Technische Specificaties
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Lens hoek Spectrum HE HO HE HO HE HO

Lichtspreiding (120°) 
Deep R/B 3700 3600 2900 2750 2450 2300

Lichtspreiding (140°)
Wide R/B 3600 3500 2800 2650 2350 2200

Lichtspreiding (120°) 
Deep R/W/B 3400 3300 2650 2550 2300 2200

Lichtspreiding (140°)
Wide R/W/B 3300 3200 2550 2450 2200 2100

Rendement µMol/J 3,2 - 3,6 3,1 - 3,5 3,2 - 3,6 3,1 - 3,5 3,3 - 3,7 3,1 - 3,5

Afmeting 95x24x19cm 95x24x19cm 81x24x19cm 81x24x19cm 81x24x19cm 81x24x19cm

Gewicht 11kg 11kg 9,5kg 9,5kg 9,5kg 9,5kg

IP rating IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Koeling Passief Passief Passief Passief Passief Passief

Connector Wieland 
RST20

Wieland 
RST20

Wieland 
RST20

Wieland 
RST20

Wieland 
RST20

Wieland 
RST20

Gem. levensduur >50.000 uur 
L90

>50.000 uur 
L90

>50.000 uur 
L90

>50.000 uur 
L90

>50.000 uur 
L90

>50.000 uur 
L90

Power factor >0.98 >0.98 >0.98 >0.98 >0.98 >0.98

Totale harmonische
vervorming <10% <10% <10% <10% <10% <10%

Ingangsspanning 277-400V 277-400V 277-400V 277-400V 277-400V 277-400V

1.050W 795W 670W

Alle waarden zijn gemeten volgens de industriële normen, bij 25°C omgevingstemperatuur, van 400-800nm.

DLI APEX-Series LED TopLighting


