
Το Hotbox Heatwave είναι ένα σύστημα 
θέρμανσης πάγκου με μέτρηση 
που ενθαρρύνει τη βλάστηση, τον 
πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των 
δενδρυλλίων και των μοσχευμάτων 
παρέχοντας σταθερή, ομοιόμορφη 
θερμότητα στη βάση των δίσκων σπόρων 
και των γλαστρών των φυτών .
Βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης
Ακριβής θερμοστατικός έλεγχος από 6 έως 38oC.

Εύκολη εγκατάσταση
Στο έδαφος ή σε παγκάκια. Απλά συνδέστε και φυτέψτε. Απαιτείται βάση 
πολυστερίνης ..

Ενεργειακή απόδοση
Φτηνό κόστος .

Ανθεκτική κατασκευή
Ενσωματωμένη αξιοπιστία.

Ευελιξία 
Λειτουργεί περισσότερα από ένα θερμικά κύματα ανά θερμοστάτη έως και 
20m2 το ανώτερο . Ένας διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί στον θερμοστάτη 
για να ελέγχει δύο στρώματα θερμότητας ως «master and slave», επιτρέποντας 
σε ένα στρώμα να απενεργοποιείται όταν δεν απαιτείται.

Danish Trolley Heatwave - σύστημα θέρμανσης ραφιών
• Σχεδιασμένο για να ταιριάζει στα ράφια  Τρόλεϊ της Δανίας - 

Χρησιμοποιήστε καροτσάκια για βλάστηση και πολλαπλασιασμό

• Απόλυτη ευελιξία – Έλεγχος της θερμοκρασίας των θερμικών κυμάτων ή 
χρήση ενός χειριστηρίου
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Σύστημα θέρμανσης 
πάγκου

Hotbox Heatwave (Θερμαινόμενα Κύματα)

Τεχνικές 
προδιαγραφές
Μέγεθος & Τάση (Voltage)
Χτισμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές σας - χωρίς κρύα 
σημεία, χωρίς σπατάλη

Installation
Απλώστε σε βάση πολυστερίνης 
πάχους 50 mm, τριχοειδή ψάθα 
προαιρετική

Ισχύς  
Εξοπλισμένο με συμβατό βύσμα 
ανάλογα τη χώρα χρήσης

Κατασκευή
Βάση λεπτού αλουμινόχαρτου με 
στοιχεία PTFE

Σημείωση: πληροί όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα



Σύστημα θέρμανσης πάγκου
Hotbox Heatwave (Θερμαινόμενα Κύματα)

Κατανομή θερμότητας
Το σύστημα θέρμανσης ρίζας ζώνης θερμότητας, είναι 
η μόνη διαθέσιμη μέθοδος που μπορεί να εγγυηθεί την 
ομοιόμορφη εξάπλωση της θερμότητας σε ολόκληρη 
την επιφάνεια. Κάθε πίνακας υπολογίζεται ξεχωριστά, 
διασφαλίζοντας τη σωστή ισορροπία της αντίστασης 
κυκλώματος και της θέσης. Αυτό δεν οδηγεί σε κρύα ή 
καυτά σημεία – μόνο μια ομοιόμορφη θερμοκρασία..

Seed Trays
The seed trays are warmed from below and held at a 
constant temperature during the propagation process, 
ensuring rapid, consistent and strong growth from seeds 
and cuttings.

Αντοχή
Το θερμικό κύμα κατασκευάζεται με βάση 
αλουμινόχαρτου και στοιχεία επικαλυμμένα σε PTFE, 
διασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την 
ανθεκτικότητα. Τα πάνελ είναι πλήρως γειωμένα και 
πληρούν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Συμμορφώνονται 
επίσης με τις απαιτήσεις για πολλές άλλες χώρες.

Τα θερμαινόμενα κύματα θα διαρκέσουν πολύ καιρό 
αν φροντιστούν. Για παράδειγμα, τα πρώτα προϊόντα, 
που κατασκευάστηκαν το 19856, εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται σε εμπορικό περιβάλλον σήμερα.

Στοιχείο θέρμανσης αλουμινίου
Το πάνελ αλουμινίου Heatwave τοποθετείται πάνω από μια 
πολυστερίνη  για να προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή 
από τα στοιχεία εσωτερικής θέρμανσης. Η ισχύς είναι 
150W / M2

Μόνωση
Ένα στρώμα πολυστερίνης τοποθετείται πάνω από τη 
βάση της επιφάνειας εργασίας για να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα χαθεί θερμότητα και ότι όλη η θερμότητα κατανέμεται 
στους δίσκους εδάφους παραπάνω. Στην ιδανική 
περίπτωση, αυτό πρέπει να έχει πάχος 3-5cm (1,5 “-2”) 

Κατανάλωση/Τάση(Voltage)
Το Heatwave κατασκευάζεται για το βρετανικό κλίμα 
στα 150W / M2. Αυτό μπορεί να αλλάξει εάν οι συνθήκες 
περιβάλλοντος είναι διαφορετικές από τον κανόνα. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές. Για παράδειγμα, το 
Heatwave παρέχεται με υψηλότερη ισχύ για την Ισλανδία, 
αλλά χαμηλότερο για τη Ζιμπάμπουε. Τα Hobby Heatwaves 
διατίθενται με εργοστασιακό βύσμα για οποιαδήποτε 
χώρα και για οποιαδήποτε τάση από 100V-230V – είναι ένα 
πραγματικά ευέλικτο προϊόν

Θερμοστάτης και αισθητήρας
Ένας αισθητήρας θερμοστάτη εισάγεται στη ζώνη 
ρίζας και αυτός μετρά τη θερμοκρασία του εδάφους ή 
της κοπριάς  . Ο θερμοστάτης μπορεί να ρυθμιστεί για 
θερμοκρασίες μεταξύ 6 και 38oC, ανάλογα με την επιλογή 
των φυτών για πολλαπλασιασμό.

Εύκολη εγκατάσταση
Το Heatwave μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έδαφος ή 
σε οποιοδήποτε σταθερό αλουμίνιο ή ξύλινο πάγκο. Δεν 
χρησιμοποιείται άμμος, επομένως δεν χρειάζονται βαριά 
υλικά πάγκου 


