
DE-HPS 

Criado para Armári� de Cultivo,
não para estufas!

PARA
CULTIVADORES!
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UMA NOVA E REVOLUCIONÁRIA LUZ DE CULTIVOS DE-HPS 
O Hellion é uma solução completa de iluminação para cultivos interiores integrada 
e completa - Desenhado com eficiência, utilidade e senso comum em mente em 
vez de força bruta, meios-termos e desperdício!

A tecnologia DE-HPS representa uma incrível melhoria em termos da eficiência 
das lâmpadas - mas o seu potencial ainda se encontra muito aquém do que pode 
vir a ser nos sistemas para estufas que têm de ser posicionados muito por cima 
das plantas para permitir a existência de espaço para dissipação das emissões 
concentradas de calor irradiado.  

O sistema de iluminação DE-HPS de 600/750 W Hellion oferece o pleno potencial 
de eficiência UHF/400 V de DE-HPS em estreita proximidade das suas plantas 
sem aquecer e minimizando a luz desperdiçada.  

CHEGOU O HELLION!

Chegou o novo sistema de iluminação  
DE-HPS de 600/750 W Hellion da  
Adjust-A-Wings!  
 
Após anos de investigação e 
desenvolvimento, o Hellion 
representa tudo o que 
sabemos sobre soluções 
de iluminação de cultivo 
de elevada intensidade 
e foi concebido especifica-
mente para cultivo e floração de colheitas sensíveis a calor.

Este sistema de iluminação topo de gama revolucionário emite mais fotões, oferece uma maior 
eficiência do sistema e requer menos substituições de lâmpadas que outras instalações de DE-HPS.

RAISE YOUR

NOT YOUR GROW LIGHTS
GAME60

0 
W

 P
PF

 1
22

5 
µm

ol
  | 

 7
50

 W
 P

PF
 1

55
0 

µm
ol



2

AUMENTE OS SEUS RESULTADOS,  
E NÃO AS LUZES DO CULTIVO

UMA SOLUÇÃO ESPECIALIZADA PARA A MAIORIA DAS PLANTAS MAIS EXIGENTES
Pode ser um grande desafio para os cultivadores de  
interior fornecer a intensidade de luz apropriada, espe-
cialmente ao cuItivar espécies de floração de dia curto 
com um DLI (integral de luz diária) elevado (12 ou menos 
horas de luz). Este desafio é ainda mais dificultado quando 
também são necessárias temperaturas frescas - especial-
mente com espécies nativas de regiões subtropicais em 
altitudes mais elevadas. 

A lâmpada DE-HPS de 600/750 W Hellion fornece a  
intensidade elevada de luz necessária, ao passo que o 
refletor de parabólica dupla Defender e o Super-Spreader 

difundem e espalham os fotões usados pelas plantas e a radiação de infravermelhos, ajustáveis ao longo do 
ciclo de vida. Estes proporcionam a combinação perfeita de luz elevada e proteção contra excesso de calor 
necessária para que estas colheitas atinjam o seu pleno potencial.

Outras instalações DE-HPS são frequentemente  
fornecidas e equipadas com refletores estilo estufa  
compactos e não orientáveis. Estes pequenos  
refletores de refractário fundo são desenhados para 
proporcionar suplementação solar em locais bastante  
elevados em estufas. Infelizmente, também são  
famosos por prender o calor e reemitir enormes 
quantidades de radiação de infravermelhos que pode 
afetar de forma prejudicial os padrões de crescimento 
(encanamento) e qualidade da colheita (fraca produção 
de óleo essencial). A sobrecarga de infravermelhos a 
partir de refletores minúsculos também pode causar 
descoloração, queimaduras e inibir a maturação. 

Consequentemente, os produtores são forçados a  
posicionar as suas luzes cada vez mais alto, o que  
resulta numa perda significativa de luz em relação 
a paredes e corredores, bem como numa fraca  
penetração da cobertura e rendimentos globais inferi-
ores. Para além disso, esta colocação da luz num nível 
elevado estático exige que os produtores usem potência 
máxima com mudas para depois diminuir a iluminação 
quando as plantas crescem e estão mais próximas 
da maturidade. Esta abordagem contra-intuitiva é  
incrivelmente desperdiçadora e contrária aos processos 
paralelos na natureza.

Quente demais para suas plantas! O reflector curvado foi  
desenhado para suplementar a luz solar nas estufas durante o 
inverno.  Suas formas pequenas causam um mínimo de sombra 
nas plantas. Entretanto, quando utilizada em armários de cultivo 
com proximidades de 60 - 90 cm estas luzes invariavelmente  
super-aquecem as plantas (calor convexo e radiante) levando a um 
estresse abiótico, baixo crescimento e menos óleos essenciais.

Ideal para armários de cultivo. O desennho aberto do Hellion 
naturalmente dissipa o calor, prolongando a vida da lampada.  
Os cultivadores podem, de forma segura, posicionar o aparelho 
em uma proximidade de apenas 45cm da copa das plantas sem 
nenhum estresse de calor - Tudo isto pelo design do reflector e 
pelo Super-Spreader.  Esta luz profunda, penetrante, angular e 
intensa leva grande produção em toda planta, nao apenas nas 
copas, aumentando assim a colheita.

Reflector curvado 

Sistema de iluminação DE-HPS 
de 600/750 W Hellion 

Suplementação solar de estufa utilizando refletores de refractário 
fundo colocados muito acima da cobertura das plantas.
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TRANSFORME A SUA EFICIÊNCIA  
DE CULTIVO
A filosofia de cultivo dos Adjust-A-Wings é acen-
tuadamente diferente daquela dos fabricantes de  
iluminação provenientes da industria de estufas. 
O nosso refletor de parabólica dupla patenteado e  
Super-Spreader permitem ao produtor aproximar as 
suas lâmpadas até 45 cm das suas plantas, mesmo  
num sistema de 750 W, sem perda de cobertura de 
luz, queimadura dos topos e sem o impacto causado  
pelo stress do calor. Esta instalação próxima permite  
a penetração profunda, angular e intensa importante 
da luz na copa das plantas, resultando em melhores 
taxas de fotossíntese e de estimulação do local de 
floração. O resultado é mais homogéneo, com uma 
produção da planta inteira com melhores rendimentos 
a partir de plantas mais saudáveis e confiáveis.

Apesar da colocação próxima da lâmpada, os  
Super-Spreaders impedem a formação de pontos 
quentes diretamente por baixo da lâmpada e ajudam 
a espalhar a radiação de forma uniforme ao longo de 
toda a sua utilização. Os produtores desfrutam de 
uma menor margem de erro e de uma qualidade e 
produção mais elevada ao longo em toda a planta.

FUNCIONAMENTO A 600 W OU 750 W 
SEM COMPROMISSO
A nossa lâmpada DE-HPS Hellion especialmente 
desenhada funciona perfeitamente a 600 W e 750 W  
sem qualquer perda de eficiência ou degradação  
significativa. Para além disso, o balastro e a lâmpada 
estão preparados para uso imediato e não requerem 
qualquer período de aquecimento ou adaptação de 
100 horas. 

UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
PERFEITAMENTE UNIFICADO:  
LÂMPADA, BALASTRO UHF E REFLETOR

Aproveitamos a potência dos balastros eletrónicos 
UHF/400 V, de uma lâmpada DE-HPS de 750 W 
desenvolvida de forma meticulosa, e combinámos 
ambos no refletor de parabólica dupla patenteado 
topo de gama Defender da Adjust-A-Wings para 
criar este Supremo sistema de iluminação, criado  
especificamente com qualidade e colheita em mente, 
para os casos em que as luzes de cultivo formam a 
única fonte de luz.  
 
O Hellion é o único sistema de iluminação DE-HPS 
que proporciona uma largura de feixe ajustável para 
espalhar a luz e o calor de forma uniforme em conjunto 
com uma posição de lâmpada ajustável para regular a 
intensidade e a amplitude da utilização.

Os refletores Adjust-a-Wings permitem uma colocação  
muito mais próxima da copa das plantas para uma maior  

penetração da luz. O refletor de parabólica dupla patentado 
e o Super-Spreader impedem problemas de calor causados 

por refletores fundos.

SUPER INTENSO!  Pendurado a 30 - 45 cm de alturaCultivadores atenciosos e experientes cultivando cepas que adoram luz  relatam ótimos resultados com  distâncias ainda menores.Atenção diária e ajustes são impre-scindíveis ao cultivar com  as lâmpadas tão perto  das plantas.
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QUAL O CONTEÚDO DO KIT?
Balastro digital UHF Hellion   
  
Lâmpada DE-HPS de 750 W UHF Hellion 

Adaptador (ajustável) para lâmpada Hellion DE 
 
Refletor Defender médio Hellion 

Super-Spreader Hellion

Cabos para alimentação de 240 V  
(facilita as configurações de balastro  
a bordo e remoto)
 
Kit Combinado Hellion: Conetor para refletor  
(sistema de montagem para colocação de balastro de estilo de fixação a bordo)

PRINCIPAIS VANTAGENS PARA PRODUTORES
Criado para a tarefa a realizar. Concebido para plantas de frutificação intensa  
anual com exigência elevada de luz.   

Perfeitamente ajustado. O Hellion é um kit completo (balastro eletrónico, lâmpada, 
refletor) concebido e ajustado para trabalhar perfeitamente em conjunto. Cham-
emos-lhe sinergia harmónica - trata-se de uma combinação hortícola perfeita!

Sempre eficiente. A lâmpada DE-HPS Hellion produz a mesma eficiência  
de fotões em definições de 600 W e de 750 W sem qualquer degradação 
espectral significativa.

DE-HPS para todos. O Hellion é ideal para produtores com tetos de altura 
normal ou tendas de cultivo de teto padrão (200 – 220 cm) que não tenham 
tido no passado oportunidade de usar tecnologia DE-HPS devido à falta de 
espaço vertical.

Completamente ajustável. Desfrute das cinco definições do refletor e 
imite as estações para cultivar a sua planta de forma perfeita ao longo 
do ciclo de vida desta. Cinco posições diferentes de altura da lâmpada 
ajudam-no a regular de forma exata a intensidade na área predominante-
mente por baixo da lâmpada.

Menor número de mudanças de lâmpada. A lâmpada tem um funciona-
mento mais fresco no nosso refletor Defender aberto uma vez que o calor é 
libertado de forma natural. Isto prolonga a vida útil da lâmpada em até 50%!

Produção em toda a planta. Uma colocação mais próxima significa uma 
penetração mais profunda da copa e maiores rendimentos. Desenvolvi-
mento de rebentos de elevada qualidade por toda a planta, e não apenas 
na superfície da copa.
 
Maturidade de colheita homogénea. Uma utilização de iluminação mais 
uniforme e um gradiente de temperatura significam que a colheita inteira 
se desenvolve e amadurece ao mesmo tempo, conduzindo a um maior 
número de ciclos por ano.



ALTURA DE PENDURAR : 45-75 cmÁREA : 1,5 m2        ÁREA : 1.44 m2 ÁREA : 2.1 m2ALTURA DE PENDURAR : 45-75 cm ALTURA DE PENDURAR : 75-90 cm
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ADJUST-A-WINGS DE-HPS DE 600 / 750 W HELLION COM REFLETOR DEFENDER MÉDIO

SUGESTÕES DE DISPOSIÇÃO

DISPOSIÇÃO IDEAL

DISPOSIÇOES ALTERNATIVAS

Todas as sugestões de layout 
aplicam-se a configurações de 

600W e 750W com seus 
Super-Spreaders.   

Para maximizar a eficiência 
sugerimos colocar nas paredes do 

quarto ou armario de cultivo interior.

SUPER INTENSO! 
PENDURADO A 30 - 45 CM DE ALTURA
Cultivadores atenciosos e experientes cultivando cepas que adoram 
luz relatam ótimos resultados com distâncias ainda menores.

Atenção diária e ajustes são imprescindíveis ao cultivar com 
as lâmpadas tão perto das plantas.

ÁREA : 3 m2 ALTURA DE PENDURAR :  45-75 cm

1,5 m

2 m

ÁREA : 3 m2 ALTURA DE PENDURAR : 45-75 cm

3 m

1 m

DISPOSIÇÃO DAS LUZES PROGRESSÃO SAZONAL

Ajuste a altura e as asas do seu Hellion 
600 / 750W DE-HPS para imitar as 
estações do ano para suas plantas. 

Primavera (cresc): Para o crescimento 
uniforme, crie padrões de luz quente e uniforme 
com intensidade moderada.

Verão (floração): Desencadeie a floração 
até as folhagens com uma luz de alta inten-
sidade e temperaturas de Verão.

Outono (amadurecimento): Para 
Melhorar e equilibrar os óleos essenciais à 
medida que as plantas amadurecem com a 
configurações de Outono.

ALTURA DA COPA DA PLANTA

75 - 90 cm
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APOIO
Siga-nos no Instagram: @Adjustawings420
Faça gosto da nossa página no Facebook: www.facebook.com/Adjust-A-Wings-103204600470441
Consulte artigos e realize o download de recursos: www.Adjustawings.com
Ligação a recursos digitais: www.Adjustawings.com/Resources

CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA FLORAÇÃO

INFORMAÇÃO DE PREÇO 

DISTRIBUIDORES

Kit Combinado Hellion   
Conetor para refletor 
(sistema de montagem para colocação 
de balastro de estilo de fixação a bordo)
DE-RC 
33 € (inclui IVA)        

Kit Remoto Hellion  
DE675DM-EU-RKIT
520 € (inclui IVA)        

www.Adjustawings.com/Distributors        


