
Ο ψεκαστήρας θείου της Hotbox Sulfume 
βοηθά στην προστασία των καλλιεργειών 
από μυκητιασικές ασθένειες όπως 
Μούχλα, Βοτρύτη και Μαύρη κηλίδα . 
Αναστέλλει επίσης την εξάπλωση των 
παρασίτων του θερμοκηπίου.

Μοναδικός έλεγχος θερμοκρασίας
Δεν είναι δυνατή η υπερθέρμανση του Sulfume  για δημιουργία 
επιβλαβών οξειδίων. Απελευθερώνει μόνο καθαρό θείο..

Ρυθμιζόμενο στοιχείο
Κάνει την καύση αδύνατη, εξαλείφει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και καθιστά 
το Sulfume το ασφαλέστερο στην αγορά.

Ενεργειακή απόδοση
Ο διαθέσιμος εξατμιστής Sulfume με τη χαμηλότερη κατανάλωση 
ενέργειας

Ευέλικτη Τάση (voltage)
Μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε τροφοδοσία από 110V έως 
250V, χωρίς απώλεια απόδοσης σε περιοχή χαμηλής τάσης

Φτιαγμένο για να διαρκέσει
Κατασκευάζεται με υλικά υψηλής ποιότητας για να διασφαλίζεται η 
ανθεκτικότητα του

Προσαρμόσιμος
Ιδανικός για τριαντάφυλλα, φράουλες, μπιγκόνια, st paulia, ντομάτες, 
πιπεριές και ζέρμπερες

Σημαντική σημείωση: τα μεμονωμένα χημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά σύμφωνα 
με τους εθνικούς κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η Hotbox International δεν 
είναι εγγεγραμμένη προμηθευτής χημικών και δεν μπορεί να δώσει συμβουλές σχετικά με τη 
χρήση τους.
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Ψεκαστήρας θείου
Hotbox Sulfume (Θείο)

Τεχνικές 
προδιαγραφές
Κάλυψη
Εξαρτάται από την καλλιέργεια - 
κυμαίνεται από 100m2

Τάση (Voltage)
100 Volts to 240

Βολτ (Volts)
((ανεξάρτητη τάση)

Ισχύς 
45 Watts (120 Watts)

Μέγεθος
13cm Διάμετρος, 18cm Ύψος 



 

Ψεκαστήρας θείου
Hotbox Sulfume

Κάλυψη

Χρησιμοποιώντας ένα ομοιόμορφο κύπελλο, 
τοποθετημένο με ακρίβεια στο κέντρο του κυλίνδρου 
θειούχων, η κατανομή εξασφαλίζεται μέσω του φυσικού 
χωνιού. Ένα θειικό άλας είναι ικανό να επεξεργαστεί 
100m2 καλλιέργειας. Μπορούν να απαιτηθούν έως και 
100 θειούχα για κάθε εκτάριο, ανάλογα με τον τύπο 
της καλλιέργειας και τη σοβαρότητα των μυκητιακών 
προβλημάτων.

Μόνο ατμός - χωρίς καύση

Το Hotbox sulfume είναι ο μόνος ατμός θείου ικανός να εγγυηθεί 
ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καύση θείου. Το Hotbox διασφαλίζει 
ότι η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι ακριβής, εξαλείφοντας 
έτσι κάθε κίνδυνο καύσης και παραγωγής τυχόν ανεπιθύμητων 
οξειδίων του θείου - ο μόνος ατμός θείου που μπορεί να το 
εγγυηθεί αυτό.

Κανονισμός λειτουργίας

Η πλάκα θερμότητας εντός του  
Sulfume ρυθμίζεται αυτόματα σε 
σταθερή θερμοκρασία, ιδανική για θείο 
κατά τη χρήση του δοχείου αλουμινίου 
Hotbox. Η θερμοκρασία διατηρείται 
συνεχώς μέσω αυτορρύθμισης. Εσείς 
δεν θα βρείτε ποτέ ένα Sulfume Hotbox 
πάνω ή κάτω από τη σχεδιαζόμενη 
θερμοκρασία

Κύπελλα

Διατίθενται κύπελλα από αλουμίνιο ή 
χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την 
κάλυψη θείου και άλλων χημικών. Το 
κύπελλο αλουμινίου που παρέχεται 
στάνταρ έχει σχεδιαστεί για θείο. 
Λόγω του ειδικού σχεδιασμού των 
κυπέλλων, η απόδοση δεν μπορεί να 
προβλεφθεί εάν χρησιμοποιούνται 
μη ενδεδειγμένα  κύπελλα.

Ανοξείδωτο ατσάλι

Όλα τα sulfumes κατασκευάζονται 
με υψηλές προδιαγραφές 
χρησιμοποιώντας ένα ανοξείδωτο 
ατσάλι. Η μονάδα έχει κατασκευαστεί 
για να διαρκέσει. Λόγω της ρύθμισης 
της πλάκας θέρμανσης και της χρήσης 
του ανοξείδωτου χάλυβα, το Sulfume 
μπορεί να  το ακουμπήσετέ  στο 
εξωτερικό κατά τη χρήση, επομένως 
ασφαλές για τον χώρο εργασίας

Αλουμίνιο

Η αυτορρυθμιζόμενη πλάκα 
θέρμανσης κατασκευάζεται 
από αλουμίνιο ποιότητας. Αυτό 
εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, 
χωρίς κίνδυνο θραύσης από σκληρή 
χρήση, συμπύκνωση ή διαρροή θείου

Ανεξάρτητη τάση (Voltage)

Το  Sulfume είναι πραγματικά ανεξάρτητο. 
Ακόμα και αν υπάρχουν μεγάλες 
διακυμάνσεις στην τάση, το Sulfume  
διατηρεί πάντα την ίδια θερμοκρασία. Το 
Hotbox μπορεί να εγγυηθεί ότι η απόδοση 
θα είναι πάντα σταθερή παρά τις αλλαγές 
τάσης. Το Sulfume είναι ο μόνος ατμός 
θείου που μπορεί να το κάνει αυτό. Ακόμα 
κι αν είναι μια περιοχή χαμηλής τάσης, 
εάν η τροφοδοσία μειωθεί στα 200 ή 
ακόμη και 180 volt, δεν θα επηρεάσει τη 
θερμοκρασία εντός του Sulfume.

Κατανάλωση - ηγετική θέση στην αγορά

Το Sulfume μπορεί να σας 
εξοικονομήσει χρήματα. Μετά 
από μια αρχική αύξηση για 
λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο, 
το στοιχείο λειτουργεί στα 100 watt έως 
ότου επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. 
Στη συνέχεια πέφτει σε κάτω από 50 Watt για 
να διατηρηθεί η θερμοκρασία. Σε αυτό το 
επίπεδο, είναι ο πιο οικονομικός διαθέσιμος 
ατμός θείου. Η αυτορρύθμιση χρησιμοποιεί 
νέα τεχνολογία και δεν λειτουργεί όπως ένας 
παραδοσιακός θερμοστάτης. Επομένως, 
η κατανάλωση αλλάζει μόνο ελαφρά με 
διακυμάνσεις στη θερμοκρασία.


