
De Hotbox Propagator levert 
nauwkeurige, gelijkmatige 
warmte aan de basis van maximaal 
12 standaard zaaibakken, om 
de ontkieming van zaden of 
wortelstekken te bevorderen.
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Zorgt voor constante 
warmte

Hotbox Propagator

Technische specificaties
Capaciteit
Tot 12 zaaibakken

Spanning
100 V of 230 V

Vermogen
165W

Grootte
Lengte 1,5m, breedte 0,75m

Thermostaat
6 tot 38oCMakkelijke installatie

Na een eenvoudige constructie aansluiten 
en beplanten.

Energiezuinig
Lage gebruikskosten. Het is niet nodig om 
de hele kas te verwarmen.

Optimale groeitemperatuur
Nauwkeurige thermostatische regeling van 
6 tot 38oC.

Duurzame constructie
Betrouwbaarheid is ingebouwd.

Ruimtebesparend ontwerp
Totale afmetingen: lengte 1,5 m, breedte 
0,75 m



Zorgt voor konstante warmte
Hotbox Propagator

Massief polycarbonaat frame
Thermostaat met een 
bereik van 6oC to 38oC

Aluminium basis die de 
verwarming & isolatie 
volledig omsluit

25 mm dikke polystyreen 
isolatie

Capillaire matten 
voor een gelijkmatige 
irrigatie, geplaatst op de 
aluminiumlaag

Thermostaat-
sensorelement 
begraven in zaaibak

Folieverwarmingselement

Compleet opkweekverwarmingssysteem voor het ontkiemen 
van bloem- en groentezaden of de opkweek van stekken.
De Hotbox Propagator biedt plaats aan 12 standaard zaaibakken. Hij heeft een aluminium basis die het 
verwarmingselement volledig bevat. De warmte wordt via de bodem van de zaaibakken geleid om nauwkeurige en 
gelijkmatige temperaturen te geven voor zaadontkieming of wortelstekken.

Een nauwkeurige thermostaat is voorzien van een sensor die in het groeimedium wordt geplaatst om precies de juiste 
temperaturen te verkrijgen voor een maximale ontkieming en beworteling.

Er wordt een polycarbonaat top geleverd die ter plaatse wordt geassembleerd. Dit beschermt de jonge planten en zorgt 
voor een mini-klimaat dat enkele graden hoger is dan de omgevingstemperatuur in de kas.

Daarom is extra verwarming van de achtergrondlucht in de kas wellicht niet nodig, wat resulteert in een economisch en 
groen voortplantingssysteem.


