
De Hotbox Heatwave is een op maat 
gemaakt tafelverwarmingssysteem dat 
ontkieming, vermeerdering en groei van 
zaailingen en stekken stimuleert door het 
leveren van een constante, gelijkmatige 
warmte aan de basis van de zaaibakjes en 
plantenpotten.
Optimale groeitemperatuur
Nauwkeurige thermostatische regeling van 6 tot 38°C.

Gemakkelijk te installeren
Op de grond of op tafels. Gewoon aansluiten en planten. Polystyreen basis is 
nodig.

Energiezuinig
Goedkoop in gebruik.

Duurzame constructie
Betrouwbaarheid ingebouwd.

Flexibiliteit
Gebruik meer dan een Heatwave per thermostaat tot een maximum van 
20m2. Op de thermostaat kan een schakelaar worden aangebracht om twee 
Heatwave-matten als ‘master’ en ‘slave’ te gebruiken, waardoor een mat kan 
worden uitgeschakeld wanneer deze niet nodig is.

Deense Trolley Heatwave – plankverwarmingssysteem
• Ontworpen om te passen op de planken van Deense karren - Gebruik karren 

voor kieming en vermeerdering

• Ultieme flexibiliteit – Temperatuurregeling van de Heatwaves met behulp van 
één regelaar
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Tafelverwarmingssysteem
Hotbox Heatwave

Technische Specificaties
Grootte & Spanning
Gebouwd volgens uw specificatie - geen 
koude plekken, geen afval

Installatie
Leg op een 50 mm dikke polystyreenbasis, 
capillaire matten optioneel.

Stroomvoorziening
Uitgerust met een compatibele stekker voor 
het land van gebruik.

Constructie
Aluminiumfolie basis met PTFE-elementen

Aantekening: voldoet aan alle Europese normen



Tafelverwarmingssysteem
Hotbox Heatwave

Warmteverdeling
Het Heatwave-wortelzoneverwarmingssysteem is de 
enige beschikbare methode die een gelijkmatige 
warmteverspreiding over het gehele oppervlak kan 
garanderen. Elk paneel wordt individueel berekend, 
waardoor de juiste balans tussen circuitweerstand en 
positionering wordt gegarandeerd. Dit resulteert in 
geen koude of warme plekken - alleen een gelijkmatige 
temperatuur.

Zaadbakken
De zaadbakken worden van onderaf verwarmd en tijdens 
het opkweekproces op een constante temperatuur 
gehouden, wat zorgt voor een snelle, consistente en sterke 
groei van de zaden en stekken.

Duurzaamheid
De Heatwave is vervaardigd met een basis van 
aluminiumfolie en elementen gecoat met PTFE, wat zowel 
veiligheid als duurzaamheid garandeert. De panelen zijn 
volledig geaard en voldoen aan alle Europese normen. Ze 
voldoen ook aan de eisen van veel andere landen.

Heatwaves gaan lang mee als ze worden onderhouden. De 
eerste producten, gebouwd in 1985, worden bijvoorbeeld 
nog steeds gebruikt in een commerciële omgeving.

Aluminium verwarmingselement
Het Heatwave aluminium paneel wordt over het polystyreen 
gelegd om een gelijkmatige verdeling vanuit de interne 
verwarmingselementen te bieden. Het vermogen is 150W/m2.

Isolatie
Een laag polystyreen wordt over het werkblad geplaatst 
om ervoor te zorgen dat er geen warmte verloren gaat 
en dat alle warmte wordt verdeeld in de bovenliggende 
bodembakken. Idealiter is dit 3-5 cm dik.

Verbruik/Spanning
De Heatwave is gemaakt voor het Britse klimaat 
op 150W/m2.  Dit kan veranderd worden als de 
omgevingsomstandigheden afwijken van de norm. Praat 
met ons voor advies. Zo wordt de Heatwave geleverd 
met een hoger wattage voor IJsland, maar lager voor 
Zimbabwe. Hobby Heatwaves worden geleverd met een in 
de fabriek gemonteerde stekker voor elk land en voor elke 
spanning van 100V-230V - een echt veelzijdig product.

Thermostaat en sensor
In de wortelzone wordt een thermostaatsensor geplaatst 
en deze meet de bodem- of composttemperatuur. De 
thermostaat kan worden ingesteld voor temperaturen 
tussen 6 en 38°C, afhankelijk van de planten die u kweekt.

Eenvoudige installatie
De Heatwave kan worden gebruikt op de grond of op een 
standaard aluminium of houten tafel. Er wordt geen zand 
gebruikt, dus er zijn geen zware tafelmaterialen nodig.

 


