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OPRAWY OPRACOWANE WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM FIZJOLOGII ROŚLIN PAN
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA PERFANDLED.PL

 

UN I KA LNY  W  SK AL I  ŚW IA T OW EJ



Firma Perfand powstała 30 lat temu jako producent artykułów
związanych z branżą chemiczną. W oparciu o wypracowany kapitał
podjęto decyzję o rozwoju i dywersyfikacji działalności. Firma
związała się z branżą LED co zaowocowało budową nowoczesnej
fabryki opraw LED, która zlokalizowana jest w podwrocławskiej
Trzebnicy. Firma Perfand Led zajmuje się projektowaniem,
badaniem i produkcją elektroniczną (obwody ledowe, zasilacze)
oraz produkcją opraw oświetleniowych LED.

Nasze produkty powstają w Polsce, dlatego mamy pełną kontrolę
na każdym etapie produkcji. Zakres produkcji obejmuje oprawy
przemysłowe, zewnętrzne, biurowe, specjalistyczne oraz oprawy
HORTI. W obszarze opraw wspomagających uprawy szklarniowe
czy uprawy zamknięte powstał innowacyjny produkt wykorzystujący
pulsację światła, który jest zabezpieczony patentem o zasięgu
światowym. Nowoczesna technologia LED w połączeniu z wiedzą
dotyczącą fizjologii roślin pozwala na produkcję
energooszczędnych opraw o ściśle określonym zakresie spektrum
światła, co w znaczący sposób wpływa na wydajność, optymalizację
procesu fotosyntezy, rozwój roślin oraz energooszczędność.

Kim jesteśmy?
F A B RYK A P E RF A ND LE D

ZASTOSOWANIE OPRAW HORTI 

HORTI 2 CB - Uprawy Cannabis.
HORTI 2 A - Uprawy rozsad - pomidory, ogórki, bazylia, itp.
HORTI 2 B - Uprawy szklarniowe - pomidory, ogórki, rośliny zielone (np. bazylia, sałata), kwiaty.
HORTI 2 A VT - Uprawy wertykalne - rozsady, mikroliście.
HORTI 2 B VT - Uprawy wertykalne - rośliny zielone.
HORTI 2 CB VT - Uprawy wertykalne - Cannabis.

2



Horti to oprawy zaprojektowane do upraw roślin                       
- w warunkach typu Indoor oraz do doświetlania
asymilacyjnego pod osłonami (uprawy
szklarniowe) - pulsacyjny system oświetlenia
wspomaga zarówno fazę wegetatywną (wzrost)
jak i fazę generatywną (kwitnienie/plonowanie).

Wszystkie zastosowane rozwiązania przeszły
wieloletnie badana w Instytucie Fizjologii Roślin
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Każda oprawa posiada autonomiczne sterowanie                             
(w połączeniu z zasilaczem własnej konstrukcji),
które zapewnia jej bardzo efektywne działanie
zgodnie z przebadanymi parametrami (moc, czas
świecenia dużą i małą mocą).

Współpraca z jednostkami naukowymi,
praktykami (m.in. specjaliści Instytutu Delphy)
oraz testy szklarniowe umożliwiły nam
stworzenie rozwiązań dedykowanych konkretnym
gatunkom roślin. 

Oprawy Horti stosowane w systemie oświetlania
LED do uprawy roślin zapewniają wizualnie białe
światło. Dodatkowo zakres światła jest
wzbogacony o spektrum różnych długości fal, w
zależności od potrzeb danej rośliny. W tym celu
stosujemy diody renomowanych marek takich jak
Osram, Samsung czy Lumileds. 

Jak działamy?
PR OJ E KTO W ANI E ;  B AD ANIA ;  
 T E ST Y
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Obserwacja otaczającego nas świata oraz
rosnące zapotrzebowanie i koszty w sektorze
upraw, zmotywowały nas do stworzenia nowych
opraw LED, które będą wspierać w codziennej
pracy rolników, plantatorów oraz osoby zajmując
się uprawą. Idee, którymi się kierowaliśmy to:
ekologia, energooszczędność i efektywność
upraw. 

Nasz cel został osiągnięty, dzięki inspiracji
zaczerpniętej prosto z natury. Obserwacja
fizjologii roślin w środowisku naturalnym
wykazała, że brak stałego, ciągłego doświetlania
przez słońce (np. wpływ  zmiennych warunków
atmosferycznych, zachmurzenie) korzystniej
wpływa na rozwój roślin. Dalsze badanie tej
zależności przez naszych inżynierów i
naukowców z Polskiej Akademii Nauk
doprowadziło do opracowania technologii opartej
na modulacji światła. A tym samym do
stworzenia oprawy Horti 2, która swoim
działaniem naśladuje naturę zwiększając wzrost
roślin, a co ważne ogranicza koszty związane z
poborem energii. 

(PPDF max) 
h1=0,5m, 822 μmol
h2=1m, 465 μmol              

Inspiracje 
prosto z natury!
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Ważna jest wysokość   umieszczenia
lampy nad rośliną, tak aby uzyskać
optymalną ilość światła!

Każdy centymetr wyżej powoduje
mniejszą ilość μmoli!
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Technologia
pulsacyjnego
strumienia
światła
Innowacją na skalę światową oraz
ewenementem na rynku opraw agro jest
zastosowanie opatentowanej przez Perfand
LED technologii pulsacyjnego strumienia
światła. Zapewnia ona okresowe zmniejszenie
natężenia światła, co pozwala na regenerację
aparatu fotosyntetycznego. Dzięki temu jest
on jeszcze lepiej przygotowany na efektywne
wykorzystanie kolejnej dawki światła mającego
wyższe natężenie. W ten sposób 'gospodarka
energią' rośliny staje się bardziej wydajna,
bliższa naturalnym zjawiskom, które występują
w przyrodzie, a koszt eksploatacji jest
znacząco niższy w porównaniu do opraw LED
innych producentów i tradycyjnych źródeł
światła (HPS). Oprawa Horti 2 o mocy 200 W,
z technologią pulsacji (200 W / 20 W),
generuje średnie zużycie prądu na poziomie
około 100 W.

Dodatkowa zaletą takiego systemu jest
pasywne chłodzenie. Temperatura ma duży
wpływ na żywotność diod LED oraz innych
podzespołów elektronicznych. Zastosowanie
odpowiedniej konstrukcji oprawy oraz
świecenia modulowanego zapewnia działanie
podzespołów w odpowiedniej temperaturze.
Dzięki temu nie musimy stosować
dodatkowych radiatorów i wentylatorów
chłodzących, a oprawa ma powierzchnie
jednolitą odporną na zanieczyszczenia i łatwą
do czyszczenia (GMP).
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WAGAL H WL1 L2 H1
NAZWA

Horti 2 CB 790,0 660,0 643,0 61,5 123,8 139,9 3,65

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

ŚRE D NI A
M O C

200 W / 20 W 500 μmol / s I

NAZ W A

Horti 2 CB

M O C S T RU MI E Ń
ŚWI E T L NY

100 W

KL A SA
O CHR O NY

65

IP IK
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Z AS T O S O W A NI E

Uprawy Cannabis

Horti 2 CB
UP RA WY  CA NNAB I S

Oprawy serii Horti przeznaczone są do doświetlenia upraw
szklarniowych oraz upraw typu indoor. Opracowane przez naszą
firmę specjalistyczne spektrum Horti 2 CB jest dedykowane do
upraw Cannabis. Skład spektrum został starannie dobrany i
udoskonalony bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz testach
praktycznych mających wspólny cel - uzyskanie obfitych plonów
o najwyższej jakości przy minimalnych kosztach produkcji.
W oświetleniu Horti, zastosowano unikalne rozwiązania
polegające na impulsowym doświetlaniu roślin.

ZASTOSOWANIE:
Uprawy szklarniowe i indoor Cannabis.

Zasilanie: 230 V AC / 50-60Hz
Temperatura pracy: +5°C... +40°C
Żywotność L90B50: powyżej 70 000 h
Współczynnik mocy: >0,99 (pełna moc)
Montaż: zwieszany
Obudowa: aluminium, PMMA
Chłodzenie: pasywne
Gwarancja: 5 lat
Sterowanie: zintegrowane w każdej 
oprawie. Sterowanie obejmuje system
impulsowy: praca z mocą 200 W x n sekund,
praca z mocą 20 W x n sekund.

Zn
or

m
al

iz
ow

an
a 

in
te

ns
yw

no
ść

pr
om

ie
ni

ow
an

ia

λ [nm]

6



Horti 2 A
RO Z S ADY

Oprawy serii Horti przeznaczone są do doświetlenia upraw
szklarniowych. Spektrum opraw Horti dopasowane jest do
potrzeb różnych rodzajów roślin. Zastosowanie opraw Horti 2 A
przynosi najlepsze rezultaty w uprawie rozsad. 
Obudowa oprawy wykonana jest z odlewanego ciśnieniowo
aluminium co zapewnia nowoczesną i wytrzymałą konstrukcję.
Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań oprawa spełnia wysokie
normy użytkowania i energooszczędności. W oświetleniu Horti,
zastosowano unikalne rozwiązania polegające na impulsowym
doświetlaniu roślin. 

ZASTOSOWANIE:
Uprawy rozsad (np. pomidory, ogórki, bazylia)

ŚRE D NI A
M O C

200 W / 20 W 510 μmol / s I

NAZ W A

Horti 2 A

M O C S T RU MI E Ń
ŚWI E T L NY

100 W

KL A SA
O CHR O NY
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IP IK
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Z AS T O S O W A NI E

Rozsady

Zasilanie: 230 V AC / 50-60Hz
Temperatura pracy: +5°C... +40°C
Żywotność L90B50: powyżej 70 000 h
Współczynnik mocy: >0,99 (pełna moc)
Montaż: zwieszany
Obudowa: aluminium, PMMA
Chłodzenie: pasywne
Gwarancja: 5 lat
Sterowanie: zintegrowane w każdej 
oprawie. Sterowanie obejmuje system
impulsowy: praca z mocą 200 W x n sekund,
praca z mocą 20 W x n sekund.

WAGAL H WL1 L2 H1
NAZWA

Horti 2 A 790,0 660,0 643,0 61,5 123,8 139,9 3,65

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

7

λ [nm]

Zn
or

m
al

iz
ow

an
a 

in
te

ns
yw

no
ść

pr
om

ie
ni

ow
an

ia



Horti 2 B
UP RA WY  SZ KLA RN IOW E

Oprawy serii Horti przeznaczone są do doświetlenia upraw
szklarniowych. Spektrum opraw Horti dopasowane są do potrzeb
różnych rodzajów roślin. Zastosowanie opraw Horti 2 B przynosi
najlepsze rezultaty w zakresie wzrostu roślin. 
Obudowa oprawy wykonana jest z odlewanego ciśnieniowo
aluminium co zapewnia nowoczesną i wytrzymałą konstrukcję.
Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań oprawa spełnia wysokie
normy użytkowania i energooszczędności. W oświetleniu Horti,
zastosowano unikalne rozwiązania polegające na impulsowym
doświetlaniu roślin.

ZASTOSOWANIE:
Pomidory, ogórki, rośliny zielone (np. bazylia, sałata), kwiaty.

ŚRE D NI A
M O C

200 W / 20 W 560 μmol / s I

NAZ W A

Horti 2 B

M O C S T RU MI E Ń
ŚWI E T L NY

100 W

KL A SA
O CHR O NY
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Z AS T O S O W A NI E

Uprawy
szklarniowe

Zasilanie: 230 V AC / 50-60Hz
Temperatura pracy: +5°C... +40°C
Żywotność L90B50: powyżej 70 000 h
Współczynnik mocy: >0,99 (pełna moc)
Montaż: zwieszany
Obudowa: aluminium, PMMA
Chłodzenie: pasywne
Gwarancja: 5 lat
Sterowanie: zintegrowane w każdej 
oprawie. Sterowanie obejmuje system
impulsowy: praca z mocą 200 W x n sekund,
praca z mocą 20 W x n sekund.
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WAGAL H WL1 L2 H1
NAZWA

Horti 2 B 790,0 660,0 643,0 61,5 123,8 139,9 3,65

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
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Horti 2 A   , B   , CB   
UP RA WY  WE RT YK A LN E

Oprawy serii Horti przeznaczone są do oświetlenia upraw
wertykalnych. Horti 2 A VT, B VT i CB VT to system rur
świetlnych z modułem zasilania. Dzięki zastosowaniu
szybkozłączek system jest bardzo łatwy w montażu. 
W oświetleniu Horti, zastosowano unikalne rozwiązania
polegające na impulsowym doświetlaniu roślin. Oświetlenie
impulsowe bardzo bobrze wpływa na rozwój i szybkość wzrostu
roślin.

ZASTOSOWANIE:
Uprawy wertykalne - rośliny zielone.

Moduł zasilania ZłączaMocowanie

VT VT VT*

ŚRE D NI A
M O C

300 W / 20 W

300 W / 20 W

300 W / 20 W

800 μmol / s

900 μmol / s

750 μmol / s

I

I

I

NAZ W A

Horti 2 
A VT

Horti 2 
B VT

Horti 2 
CB VT

M O C S T RU MI E Ń
ŚWI E T L NY

140 W

140 W

140 W

KL A SA
O CHR O NY

65

65

65

IP IK
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Z AS T O S O W A NI E

Rozsady,
mikroliście

Uprawy wertykalne -
rośliny zielone.

Uprawy wertykalne -
Cannabis.

* Podstawowy zestaw składa się z modułu zasilania oraz 10 belek o mocy 30W każda.
* Długość pojedynczej rury CB VT - 1200 mm.

Zasilanie: 230 V AC / 50-60 Hz
Temperatura pracy: +5°C... +40°C
Żywotność L90B50: powyżej 70 000 h
Współczynnik mocy: >0,90 (pełna moc)
Montaż: zwieszany
Obudowa: PC, aluminium (moduł zasilania)
Chłodzenie: pasywne
Gwarancja: 5 lat
Sterowanie: zintegrowane w każdej 
oprawie. Sterowanie obejmuje system impulsowy:
praca z mocą 300 W x n sekund,
praca z mocą 20 W x n sekund. 
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WAGAL H W
NAZWA

Horti 

Zasilacz

1050,0

400,0 39,0

46,0 54,0

43,0

0,70

0,65

(mm) (mm) (mm) (kg)
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W przeprowadzonych testach porównawczych
“side by side” z systemami HPS (dual), CFL oraz
oprawami LED innych producentów rośliny
uprawiane pod oprawami HORTI wykazują:

- zwiększenie gęstości i objętości roślin
- przyspieszenie wzrostu
- brak niedoborów u rośliny (w całej fazie
wzrostu)
- wyeliminowanie zagrożenia przegrzania się
powierzchni liści oraz kwiatów, będącego częstą
przyczyną zahamowania lub nieprawidłowego
rozwoju w fazie wzrostu i kwitnienia
- znaczne ograniczenie kosztów produkcji i
mniejsze opłaty za energię elektryczną (nawet o
połowę w porównaniu z innymi oprawami LED)
- komfort pracy przy świetle białym.

Zalety 
i oszczędności
E K OLO GI A ;  E FEK T YW NOŚ Ć ;
E NE R G O OSZ CZ Ę DN OŚĆ
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* Oprawy konkurencji o zbliżonych parametrach, bez systemu
modulacji.

Z w ro t  z  in w es ty c j i

Założenia: Doświetlanie uprawy przez cały rok
15h na dobę (5475 h).

 
OPRAWA

LED* 
(moc 200 W)

HORTI 2
(moc 200 W 

/ 20 W)

CENA kWh 0,65 zł 0,65 zł

ILOŚĆ
OPRAW 1000 szt. 1000 szt.

ŚREDNIA
MOC

OPRAWY
200 W 100 W

ŁĄCZNA
MOC 200 kW 100 kW

TRWAŁOŚĆ
ŹRÓDŁA 50 000 h 70 000 h

KOSZTY
ROCZNE 711 750 zł 355 875 zł



"Z produktami firmy Perfandled przeznaczonymi
do wzrostu konopi mamy możliwość pracować już
od ponad 2 lat. Do tego czasu przetestowaliśmy
kilka rozwiązań dedykowanych dla konopi, które
okazały się bardzo dobrym wyborem.
Szczególnie polecamy najnowsze rozwiązanie
Horti CB++, a dokładnie najnowszy model Horti 2
CB (nowa obudowa).
Testy przeprowadziliśmy łącznie na powierzchni
ok. 0,5 ha (jako oprawa doświetlająca oraz pełen
indoor).
Rośliny z pod tej oprawy wzrastają prawidłowo w
okresie wegetacji. Dostrzegliśmy intensywne
krzewienie oraz znaczny przyrost w obwodzie
łodygi co należy zaliczyć na duży plus. Liście w
całym cyklu rozwojowym wybarwione
równomiernie, duże i mięsiste. 
Faza generatywna (kwitnienia) przebiegła
również bez zarzutów. Kwiaty rosną intensywnie,
oblewają się mocno żywicą. Kwiaty puchną
właściwie do samego końca wzrostu, co jest dla
nas ważne i również należy zaliczyć na duży
plus. Na korzyść zasługuje ponadto brak
tendencji do powstawania foxtaili, co
potwierdziliśmy testami porównawczymi na tej
samej genetyce, w równoległym growboxie, na
oprawach LED innego producenta.
Atutem rozwiązań z modulacją od Perfandled jest
również niska temperatura pracy oprawy,
przekładająca się na brak problemów z
nadmiarem ciepła na uprawie, które często
pojawiało się przy klasycznych LEDach,
szczególnie w tech. COB. Zwykle eliminuje to w
ogóle problem z odprowadzaniem ciepła z
uprawy.
Jednak głównym atutem jest realna oszczędność
prądu aż o 50%, przy zapewnieniu roślinie
porównywalnej ilości światła w μmolach vs inne
oprawy LED z ciągłym strumieniem światła. Jest
to niezwykle ważny aspekt, szczególnie przy
większych inwestycjach, bowiem dostajemy
obfite plony porównywalne z najlepszymi,
stosowanymi przez nas oprawami LED do
konopi, jednocześnie oszczędzamy 50% kosztów
za energię.
Z pewnością możemy polecić produkt Horti 2 CB
każdemu plantatorowi konopi zarówno amatorowi
jak i profesjonalistom z wielkopowierzchniowymi
uprawami."
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Referencje

Biomi-Farm Daniel Rzepka
Ul. Gdańska 55 lok. 13

85-005 Bydgoszcz
 +48 733 331 250 

admin@biomi-farm.pl



Uprawy Cannabis
Uprawy cannabis (plantacje, growshopy),

F.H. NOWALIJKA Piotr Wychowałek
Oprawy Horti B+ zostały wybrane po testach (testy porownawcze z innymi producentami opraw led) na uprawach
bazyli. Docelowo wymiana opraw na powierzchni 1,2 ha. Dalsza współpraca bedzie obejmowała doświetlanie
upraw sałaty.

Gospodarstwo Zbigniew Nowacki 
Oprawa Horti B - zastosowanie: róże. 

Rozsadnik
Oprawy Horti A - po bardzo dobrych wynikach testów
rozpoczynamy wymianę w całej szklarni.

Referencje

Instytut Fizjologii Roślin; Polska Akademia Nauk
Poza oprawami do wspólnych testów zakupiono różne rodzaje opraw Horti w celu prowadzania badań własnych. 
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Testy

Citronex Sp. z o.o.
Testy opraw na uprawach pomidorów (300 szt opraw Horti B++).
Citronex to największy producent szklarniowy w Polsce - 75 ha upraw.

SiejeSIe
Testy obejmują różne rodzaje spektrum zastosowane do upraw
roślin zielonych w uprawach wertykalnych.

Ogrodnictwo Paweł Pychyński
Z opinii po testach: "Doświetlenie roślin światłem emitowanym
przez diody spowodowało istotne zwiększenie plonowania w
porówananiu ze światłem sodowym" (chryzantemy)

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Jan Zdunek
Z opinii po testach: "Rośliny pozytywnie reagowały na
doświetlanie światłem ledowym. Wzrost wegetatywny był lepszy.
Miały intensywnie wybarwione liście. Światło lamp nie
przeszkadza w pracy" (rozsady pomidora).
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Testy

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Ryszard Prus 
Z opinii po testach: "(...) jednak praca opraw Perfand LED w trybie impulsowym pozwoliła uzyskać znacznie większe oszczedności
ekonomiczne w stosunku do oświetlenia stałego LED" (pomidor malinowy).

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Klaudiusz Kordylasiński
Test opraw Horti B++ obejmujący całą szklarnię. W ramach współpracy zainstalowano ponad 1800 opraw. Uprawa jest kontrolowana
przez komputer klimatyczny. Warunki uprawy dostosowywane są do potencjału opraw LED. 
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Produkcja
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Współpraca

PERFAND LED Andrzej Trawiński

ul. Ledowa 1
55-100 Trzebnica

tel. +48 71 388 83 80
e-mail: biuro@perfandled.pl
www.perfandled.pl

Cropp One (USA) – współpraca od blisko roku z
jednym z największych producentów
szklarniowych. Obszar zainteresowań - sałata,
rośliny zielone.

Espiflot (Islandia)– gerbery. Testy i oraz próba
ustalenia wytycznych w oświetlaniu upraw
szklarniowych w specyficznych warunkach
klimatycznych Islandii.

Robbes (Finlandia) – rośliny zielone, bazylia.
Testowanie opraw
w porównaniu z istniejącym systemem
doświetlania upraw wertykalnych (prace
wstrzymane ze względu na Covid19).

Kabbarps (Szwecja) – bazylia. Doświetlanie
upraw - zamiana światła stałego LED na światło
modulowanie Horti.

Uprawy cannabis – Polska, USA, Hiszpania.
Testowanie opraw Horti CB+ w porównaniu z
innymi rodzajami oświetlenia upraw. 
W Hiszpanii dodatkowo testy na glonach. (Testy
na glonach PAN - podwojenie masy glonów)


