
Hotbox Heatwave to wykonany na miarę 
system ogrzewania ławkowego, który 
umożliwia kiełkowanie, propagację oraz 
wzrost sadzonek, dzięki dostarczaniu 
ciągłego, jednolitego ciepła do podstawy 
tac nasiennych oraz roślin doniczkowych.
Optymalna temperatura wzrostu
Precyzyjna kontrola termostatyczna od 6 do 38oC.

Prosty w instalacji
Na ziemi lub na ławkach. Podłącz do gniazdka, oraz zasadź rośliny. Wymagana 
jest baza styropianowa. 

Wydajny energetycznie 
Niedrogi w eksploatacji 

Trwała Konstrukcja
Wbudowana wiarygodność 

Elastyczność 
Możliwe jest również sterowanie kilkoma falami upałów za pomocą jednego 
termostatu do maximum 20m2. Istnieje możliwość zamontowania wyłącznika, 
tak, aby sterować dwiema matami grzewczymi, typu ‘mistrz i niewolnik’, co 
pozwala na wyłączenie jednej z mat, gdy zajdzie taka potrzeba.

Mata grzewcza Danish Trolley – system ogrzewania półek 
szklarniowych 
• Przeznaczony do półek szklarniowych ‘Danish Trolley’ – Wykorzystuje wózki do 

kiełkowania i propagacji 

• Najwyższa elastyczność –Regulacja temperatury za pomocą maty grzewczej 
lub tylko jednego sterownika  
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Specyfikacje Techniczne 
Rozmiar i moc 
Wyprodukowane zgodnie z Twoimi 
specyfikacjami-bez zimnych 
powierzchni i bez odpadów 

Montaż 
Ułóż na warstwie grubego styropianu 
o grubości 50mm, w razie potrzeby 
zastosuj matowanie kapilarne 

Wat
Wyposażony w odpowiednią 
wtyczkę,w zależności od kraju 
użytkowania 

Konstrukcja 
Folia aluminiowa z elementami PTFE 
Uwaga: Zgodny ze wszystkimi normami 
europejskimi 
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Dystrybucja ciepła 
System ogrzewania Heatwave w strefie korzeni, jest jedyną 
dostępną metodą, dającą gwarancję równomiernego 
rozprowadzenia ciepła na całej powierzchni.Każdy 
z paneli z jest indywidualnie obliczony ,zapewniając 
właściwą równowagę wytrzymałości obiegowej oraz 
pozycjonowania.W rezultacie czego, brak jest obszarów 
zimnych lub gorących -jedynie równomierna temperatura.

Tace Nasienne 
Tace nasienne ogrzewane są od dołu oraz utrzymywane w 
stałej temperaturze procesu propagacji, zapewniając szybki, 
spójny i mocy wzrost nasion i sadzonek.    

Trwałość
Heatwave jest produkowany z bazy folii aluminiowej oraz 
elementów pokrytych PTFE, zapewniając tym samym 
zarówno bezpieczeństwo, jak i trwałość .Panele są w 
pełni uziemione oraz zgodne ze wszystkimi normami 
europejskimi.

Spełniają również wymogi wielu innych krajów. 

Heatwaves utrzymają trwałość przez wiele lat,przy 
dostarczeniu właściwej opieki. Na przykład, pierwsze 
produkty, zbudowane w 1985, używane są w środowiskach 
komercyjnych do dnia dzisiejszego.

Aluminiowy Element Grzewczy 
Panel aluminiowy jest położony nad warstwą styropianu aby 
oferować jednolitą dystrybucję z wewnętrznych elementach 
grzewczych.Moc wynosi 150W/M2.

Izolacja 
Warstwa styropianu umieszczana jest nad podstawą blatu 
w celu zapewnienia,iż nie dochodzi do utraty ciepła oraz, 
że całe ciepło jest dostarczone do tac z glebą powyżej.
Najidealniej, powinien on być grubości 3-5cm (1.5”-2”).

Konsumpcja /Napięcie 
Heatwave is stworzony na potrzeby klimatu brytyjskiego o 
150W/M2.Istnieje możliwość dostosowania, jeśli otaczające 
warunki są odmienne od normy.Prosimy skontaktować się 
z nami w celu uzyskania porady. Na przykład, Heatwave 
o większej mocy dostarczany jest do Islandii, ale o 
mniejszej do Zimbabwe. Hobby Heatwaves dostarczane 
są z fabrycznie montowanymi wtyczkami dla każdego 
kraju i o każdym napięciu od 100V-230V – prawdziwie 
wszechstronny produkt.

Termostat i Sensor
Czujnik Termostatu jest osadzony w obszarze korzeni, dzięki 
czemu dokonuje się pomiaru gleby lub kompostu.Termostat 
można ustawić dla temperatur pomiędzy 6 and 38oC, w 
zależności od Twojej selekcji roślin do propagacji. 

Prosty Montaż
Heatwave może być używany na ziemi lub każdej innej 
standardowej, aluminiowej bądź drewnianej ławce.Nie 
używa się piachu,a zatem żadne ciężkie materiały domowe 
nie są potrzebne.


