
Parownik siarkowy Hotbox Sulfume  
pomaga chronić plony od chorób  
grzybiczych, takich jak Stęchlizna,  
Pleśń i Czarne Plamy.Dodatkowo 
hamuje rozprzestrzenianie się plagi  
cieplarnianej.

Unikatowa kontrola temperatury
Nie może doprowadzić do przegrzania siarki i wytworzenia szkodliwych 
tlenków. Wydziela jedynie czystą siarkę.

Element regulowany 
Uniemożliwia spalanie, wyklucza ryzyko pożaru a zatem sprawia, iż 
Sulfume jest najbezpieczniejszym na rynku.

Wydajny energetycznie 
Parownik o najmniejszym zużyciu siarki

Elastyczne napięcie 
Działa przy każdym zasilaniu od 110V do 250V, bez utraty funkcjonalności 
w obszarach niskiego napięcia 

Zbudowany tak, aby przetrwać
Wytworzony z wysokiej jakości materiałów w celu zapewnienia trwałości

Przystosowalny 
Idealny do róż, truskawek, begonii, st paulia, pomidorów, papryki i 
gerberów

Ważna informacja : poszczególne chemikalia powinny być używane w ścisłej zgodzie z 
krajowymi przepisami prawnymi oraz instrukcjami producenta. Hotbox International nie jest 
zarejestrowanym dostawcą chemikaliów, i nie może udzielać porady odnośnie ich użycia.
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Parownik Siarkowy
Hotbox Sulfume

Specyfikacje 
Techniczne 
Pokrycie 
Zależne od upraw- w przedziale od 
100m2

Napięcie
Od 100 do 240 Wolt

Wolty 
(Zależny od napięcia)

Moc
45 Wat (120 Wat )

Rozmiar 
13cm średnica, 18cm wysokość 



 

Parownik Siarkowy
Hotbox Sulfume

Pokrycie

Dzięki wykorzystaniu miseczki w kształcie mundurka,i 
przy prawidłowo umiejscowionym w części centralnej 
cylindrze z siarką, zapewniona jest dystrybucja 
odbywająca się poprzez naturalny efekt cylindra. Jeden 
parownik jest w stanie wyleczyć 100m2 plonu. Na 
jeden hektar powierzchni może być wymagane do 100 
parowników, w zależności od rodzaju plonu oraz powagi 
problemów grzybiczych.

Tylko para -brak spalania

Parownik siarkowy Hotbox jest jedynym parownikiem, który 
jest w stanie zagwarantować, iż nie dojedzie do spalania siarki. 
Hotbox zapewnia, iż regulacja temperatury jest właściwa, a 
zatem wyklucza jakiekolwiek niebezpieczeństwo spalania oraz 
wytwarzania niepożądanych tlenków siarki-jedyny parownik 
siarkowy, który jest w stanie to zagwarantować.

Regulacja 

Talerz grzewczy w obrębie parownika 
jest automatycznie regulowany do 
stałej, idealnej dla siarki, używanej 
przy aluminiowym  pucharze Hotbox, 
temperatury. Temperatura jest 
nieustannie utrzymywana poprzez 
samoregulację. Nie spotkacie się 
Państwo nigdy z parownikiem Hotbox  
powyżej, bądź poniżej zaprojektowanej 
temperatury.

Puchary

Dostępne są puchary aluminiowe lub 
stalowe, zaprojektowane konkretnie 
na potrzeby zaopatrywania siarki oraz 
innych chemikaliów. Puchar aluminowy 
jako standardowe wyposażenie 
stworzony jest do użycia siarki. Dzięki 
specjalnemu projektowi pucharów, 
brak jest przewidywalności wydajności 
w przypadku użycia niestandardowych 
pucharów.

Stal nierdzewna 

Wszystkie parowniki wytwarzane 
są w wysokich standardach, przy 
użyciu materiału ze stali nierdzewnej. 
Urządzenia zbudowane są tak, aby były 
wytrzymałe. Ze względu na regulacje 
talerza grzewczego oraz użytkowość stali 
nierdzewnej, parownik można dotykać 
na zewnętrznej jego powierzchni w 
trakcie jego pracy, a zatem jest on 
bezpieczny w miejscu pracy.

Aluminium

Samo-regulowany talerz grzewczy 
wytwarzany jest z wysokojakościowego 
aluminium. Zapewnia to długotrwałość, 
bez ryzyka zepsucia wynikającego 
z nieostrożnego użytkowania, 
kondensacji lub rozlania siarki.

Niezależny napięciowo

Parownik jest niezwykle niezależny. Nawet, 
jeśli istnieją ogromne odchylenia w napięciu, 
parownik zawsze będzie utrzymywał tę samą 
temperaturę. Hotbox gwarantuje ciągłość 
wydajności pomimo zmian napięcia. 
Ten parownik jest jedynym parownikiem 
siarkowym, który jest w stanie tego dokonać. 
Nawet pomimo słabego obszaru napięcia, w 
przypadku, gdy zasilanie spadnie do 200 lub 
nawet 180 wolt, nie będzie miało to wpływu 
na temperaturę w obrębie parownika.

Rynkowy lider ds Konsumpcji 

Dzięki parownikowi jesteś w stanie 
zaoszczędzić pieniądze. Po  
początkowym skoku napięcia przez 
okres czasu krótszy niż 1 sekunda, 
element obsługuje na poziomie 
100 wat do momentu osiągnięcia 
oczekiwanej temperatury. Następnie 
spada ona poniżej 50 wat, aby utrzymać 
temperaturę.

Na danym poziomie, jest to najbardziej 
ekonomiczny dostępny parownik 
siarkowy. Samo-regulacja wykorzystuje 
nową technologię i działa odmiennie od 
tradycyjnego termostatu. Zużycie zatem ulega 
zmianie jedynie w niewielkim stopniu, w 
kwestii wariantów temperatury.


