
Το Hotbox Propagator παρέχει ακριβή, 
ομοιόμορφη θερμότητα στη βάση έως 
και 12 τυπικών δίσκων σπόρου που 
προωθούν τη βλάστηση των σπόρων ή 
των μοσχευμάτων ρίζας.
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Ομοιόμορφος παροχέας 
θερμότητας

Hotbox Propagator(Διασπορέας)

Τεχνικές 
προδιαγραφές
Χωρητικότητα
Έως 12 δίσκους σπόρων

Τάση (Voltagε)
100 V or 230 V

Ισχύς  
165W

Μέγεθος
Μήκος  1.5m, Πλάτος  0.75m

Θερμοστάτης 
6 to 38oC

Απλή εγκατάσταση
Απαιτείται κάποια βασική κατασκευή και, 
στη συνέχεια, συνδέστε και φυτέψτε

Ενεργειακή απόδοση
Φτηνό κόστος-Δεν χρειάζεται να 
θερμάνετε ολόκληρο το θερμοκήπιο  

Βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης
Ακριβής θερμοστατικός έλεγχος από 6 
έως 38oC

Ανθεκτική κατασκευή
Ενσωματωμένη αξιοπιστία

Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
Συνολικές διαστάσεις: μήκος 1,5m, πλάτος 
0,75m



Ομοιόμορφος παροχέας θερμότητας
Hotbox Propagator (Διασπορέας)

Στερεό πολυανθρακικό πλαίσιο Θερμοστάτης  με 
εύρος  από 6oC 
έως 38oC α

Βάση αλουμινίου που 
περιβάλλει πλήρως τη 
θέρμανση και τη μόνωση

Μόνωση πολυστερίνης 
πάχους 25 mm

Τριχοειδής Ψάθα  για 
ομοιόμορφη άρδευση 
τοποθετημένη πάνω από 
τη βάση αλουμινίου

Στοιχείο ανίχνευσης 
θερμοστάτη θαμμένο 
στο δίσκο σπόρου

Στοιχείο θέρμανσης αλουμινίου

Πλήρες σύστημα θέρμανσης πολλαπλασιασμού για 
βλάστηση σπόρων λουλουδιών και λαχανικών ή μοσχεύματα 
πολλαπλασιασμού.
Το Hotbox Propagator διαθέτει 12 τυπικούς δίσκους σπόρων. Διαθέτει βάση αλουμινίου που περιέχει πλήρως το 
θερμαντικό στοιχείο. Η θερμότητα μεταφέρεται μέσω της βάσης των δίσκων σπόρου για να δώσει ακριβείς και 
ομοιόμορφες θερμοκρασίες για τη βλάστηση των σπόρων ή για μοσχεύματα ρίζας.

Ένας ακριβής θερμοστάτης είναι εφοδιασμένος με έναν αισθητήρα ο οποίος τοποθετείται στο μέσο της καλλιέργειας για 
να επιτύχει ακριβώς τις σωστές θερμοκρασίες για μέγιστους ρυθμούς βλάστησης και ρίζας.

Παρέχεται ένα πολυανθρακικό κάλυμμα το οποίο συναρμολογείτε επί τόπου. Αυτό θα προστατεύσει τα νεαρά φυτά και 
θα παρέχει ένα μίνι κλίμα  με αρκετούς βαθμούς υψηλότερους από τις γύρω θερμοκρασίες στο θερμοκήπιο 

Επομένως, ενδέχεται να μην υπάρχει ανάγκη για επιπλέον θέρμανση αέρα στο παρασκήνιο στο θερμοκήπιο παρέχοντας 
έτσι ένα οικονομικό και πράσινο σύστημα διάδοσης.


