
 

 
Denekamperstraat 42, 7588 PW Beuningen (O), The Netherlands | +31 (0)85-0499788 |  info@highbaycompany.nl   |   highbaycompany.nl 

 

Producttypen: 
SOLIS 250L TOP, Luxon IoT, 3,4 µMols/Watt lumen 
 
Driver:  
De toegepaste driver is speciaal ontwikkeld voor de SOLIS 250L en heeft de hoogste efficiëntie (97%-98%) op de markt. De driver 
heeft intelligentie aan boord die ervoor zorgt dat de SOLIS 250L nooit buiten zijn specificaties treedt. Het uitvalpercentage van 
de driver gedurende de levensduur is minder dan 0,1% over 50.000 uur.  
 
Made in Holland: 
SOLIS 250L groeilampen worden in Nederland geassembleerd door een gerobotiseerde productielijn. De kritische processen zijn 
zo ingericht dat ze altijd 100% hetzelfde zijn en altijd overeenkomen met hoe ze ontworpen zijn. 
 
Aangepast lichtrecept: 
Omdat wij fabrikant zijn van de SOLIS-groeilampen, kunnen wij voor elk gewas een op maat gemaakt lichtrecept ontwikkelen. 
Een van de grootste voordelen ten opzichte van andere lampen op de markt is dat de SOLIS 250L een kleine inschakelstroom 
heeft waardoor de SOLIS de enige is die 1:1 kan worden uitgewisseld met de oude bestaande lampen. 
 
Standaard 5 jaar garantie: 
De zelfcontrolerende driver en de gerobotiseerde productie van de LAMBDA zorgen voor de hoogst mogelijke kwaliteit, met een 
garantie van 5 jaar voor de SOLIS 250L. 
 
Leverbaar met Nedap Luxon IoT node: 
Highbay Company en Nedap werken al jaren samen waarbij de nieuwe Luxon IoT node 100% geïntegreerd is in de SOLIS 250L 
modellen. Hierdoor kan de groeilamp draadloos gedimd worden op basis van daglichtsensoren. 
 
 
Productgegevens 

 

Algemene informatie  

Aansluit gegevens 400 VAC | 50 tot 60 Hz | 250 Watt 

Inschakelstroom   |   Powerfactor 3,8 A     |   0,98 
Dimmen lichtmanagement IoT node Nedap Luxon 

Levensduur L05B05 35.000 uur 

Bereik omgeving Temperatuur -30°C tot +40°C 
Mechanische gegevens Aluminium extrusie | 4,7 Kg |  

Lichtstroom 900 uMols/Watt 

Beschermklasse IP-66   |   IK-06 

 

SOLIS groeilampen TOP serie 
 

Dit maakt de SOLIS een perfecte vervanging voor 
SON-T natrium armaturen. Highbay Company kan 
elk lichtrecept omzetten in een hoog rendement 
groeilamp. Het lage gewicht, de 2 punts hangende 
ophanging en het kleine formaat maakt het voor 
elke installateur makkelijk om de SOLIS te 
installeren. De Wieland connectoren maken het 
mogelijk om de SOLIS gemakkelijk door te lussen 
en elimineren de noodzaak om de SOLIS te 
openen voor installatie en service. 

Highbay Company lanceert een nieuwe serie TOP LED 
lampen waarbij de hoogst mogelijke kwaliteit 
componenten zijn samengebracht in de SOLIS. Deze 
groeilamp is volledig geproduceerd in Nederland en 
geassembleerd door robots. Door de kwaliteit en 
betrouwbaarheid heeft de SOLIS TOP serie de laagste 
TCO (cost of ownership) in de markt.  Door het unieke 
ingebouwde driver ontwerp heeft de SOLIS TOP serie 
nauwelijks inschakelstroom. 


