
De Hotbox Sulfume zwavelverdamper 
helpt gewassen te beschermen tegen 
schimmelziekten zoals meeldauw, 
botrytis en sterroetdauw. Het remt ook 
de verspreiding van kasplagen.

Unieke temperatuurregeling
Kan de zwavel niet oververhitten om schadelijke oxiden te creëren. Geeft 
alleen pure zwavel vrij.

Gereguleerd element
Maakt verbranding onmogelijk, elimineert het risico op brand en maakt 
de Sulfume de veiligste op de markt.

Energiezuinig
De zwavelverdamper met het laagste energieverbruik die beschikbaar is.

Flexibele spanning
Kan werken op eender welke voeding van 110V tot 250V, zonder 
prestatieverlies in het laagspanningsbereik.

Gebouwd om lang mee te gaan
Vervaardigd van hoogwaardige materialen om duurzaamheid te 
garanderen.

Aanpasbaar
Ideaal voor rozen, aardbeien, begonia’s, saintpaulia’s, tomaten, paprika’s 
en gerbera.

Belangrijke opmerking: individuele chemicaliën moeten worden gebruikt in strikte 
overeenstemming met nationale voorschriften en de instructies van de fabrikant. Hotbox 
International is geen geregistreerde leverancier van chemicaliën en kan geen advies geven 
over het gebruik ervan.
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Zwavelverdamper
Hotbox Sulfume

Technische specificaties
Dekking
Gewasafhankelijk - variërend van 
100m2

Spanning
100 Volt tot 240

Volt
(spanningsonafhankelijk)

Vermogen
45 Watt (120 Watt)

Grootte
13cm diameter, 18cm hoogte



 

Zwavelverdamper
Hotbox Sulfume

Dekking

Door het gebruik van een gelijkmatig gevormde beker, 
die nauwkeurig in het midden van de Sulfume-cilinder 
is geplaatst, wordt de verdeling gewaarborgd door het 
natuurlijke trechtereffect. Eén Sulfume is in staat om 
100m2 gewas te behandelen. Afhankelijk van het soort 
gewas en de ernst van de schimmelproblemen kunnen 
tot 100 Sulfumes per hectare nodig zijn.

Alleen damp – geen verbranding

De Hotbox Sulfume is de enige zwavelverdamper die kan 
garanderen dat er geen verbranding van zwavel plaatsvindt. 
Hotbox zorgt voor een nauwkeurige temperatuurregulering, 
waardoor elk gevaar van verbranding en productie van 
ongewenste zwaveloxiden wordt uitgesloten - de enige 
zwavelverdamper die dit kan garanderen.

Regulering

De warmteplaat in de Sulfume wordt 
automatisch geregeld op een vaste 
temperatuur, perfect voor zwavel bij 
gebruik van de Hotbox aluminium 
beker. Door zelfregulering wordt 
de temperatuur constant op peil 
gehouden. U zult nooit een Hotbox-
Sulfume boven of onder de vereiste 
temperatuur vinden.

Bekers

Er zijn bekers van aluminium of staal 
verkrijgbaar, speciaal ontworpen voor 
zwavel en andere chemicaliën. De 
standaard meegeleverde aluminium 
beker is ontworpen voor zwavel. 
Vanwege het speciale ontwerp van de 
bekers kunnen prestaties niet worden 
voorspeld als er niet-standaard 
bekers worden gebruikt.

Roestvrij staal

Alle Sulfumes zijn vervaardigd volgens 
een hoge standard en hebben een 
roestvrijstalen behuizing. Het apparaat 
is gebouwd om lang mee te gaan. Door 
de regulering van de verwarmingsplaat 
en het gebruik van roestvrij staal kan 
de Sulfume tijdens het gebruik aan de 
buitenkant worden aangeraakt en is dus 
veilig voor de werkplek. 

Aluminium

De zelfregulerende verwarmingsplaat 
is vervaardigd uit hoogwaardig 
aluminium. Dit zorgt voor een lange 
levensduur, zonder gevaar voor breuk 
door ruw gebruik, condensatie of het 
morsen van zwavel.

Spanningsonafhankelijk

De Sulfume is echt onafhankelijk. Zelfs als 
er grote spanningsschommelingen zijn, 
zal de Sulfume altijd dezelfde temperatuur 
behouden. Hotbox kan garanderen dat de 
prestaties altijd constant blijven ondanks 
spanningsveranderingen. De Sulfume is 
de enige zwavelverdamper die dit kan. 
Zelfs in een gebied met een laag voltage, 
als de voeding daalt tot 200 of zelfs 
180 Volt, heeft dit geen invloed op de 
temperatuur in de Sulfume. 

Marktleidend verbruik

De Sulfume kan u geld besparen. 
Na een initiële piek van minder 
dan 1 seconde werkt het element 
op 100 Watt totdat de gewenste 
temperatuur is bereikt. Daarna daalt 
het tot minder dan 50 Watt om de 
temperatuur op peil te houden. 
Op dit niveau is het de meest 
economische zwavelverdamper 
die er is. De zelfregulering maakt 
gebruik van nieuwe technologie 
en werkt niet zoals een traditionele 
thermostaat. Daarom verandert het 
verbruik slechts in geringe mate bij 
temperatuurschommelingen. 


