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Tafel-Verwarmingssysteem

Technische Specificaties
De Hotbox Thermabed is een systeem op
waterbasis voor de verwarming van de
Thermabed is opgebouwd uit op maat
gemaakte geëxpandeerde polystyreen
wortelzone. Op maat gemaakt en
panelen met kanalen waarin een flexibele
waterleiding is aangebracht. Watertoevoerontworpen om de ontkieming en
en afvoerleidingen lopen naast elkaar om
voortzetting te stimuleren. Thermabed is dus een uniforme temperatuur over het hele
oppervlak te bereiken. Het systeem kan
ideaal voor oppervlaktes van 50m2 of groter. worden bedekt met een breed scala aan
materialen, afhankelijk van het te telen
gewas.

Optimale groeitemperatuur
Nauwkeurige thermostatische regeling van 6 tot 38°C.
Snel en eenvoudig te installeren
Op de grond of op tafels.
Energiezuinig
Goedkoop bij gebruik van gas, olie, vaste brandstof of biobrandstof.
Eenvoudig ontwerp
Lage onderhoudskosten.
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Een kosteneffectieve oplossing voor groote teeltgebieden
Hotbox Thermabed is een internationaal beproefd systeem voor het verwarmen en koelen van grote of kleine
kasvermeerderingsinstallaties en ruimtes die voorzien zijn van mobiele of statische tafels. Thermabed is ideaal voor
oppervlaktes van 50 vierkante meter of groter, tot meerdere hectaren.
Het Hotbox Thermabed systeem bestaat uit gegoten geëxpandeerde polystyreen panelen die in elkaar passen om
de gewenste oppervlakte te vormen. Deze panelen hebben een kanaal dat een doorlopende lus vormt waarin een
flexibele waterleiding wordt aangebracht. Het unieke kanaalontwerp is zo gerangschikt dat de watertoevoerleiding en de
waterafvoerleiding naast elkaar lopen, waardoor een gelijkmatige temperatuur over het gehele oppervlak ontstaat.
Thermabed wordt gebruikt voor de vermeerdering van alle gewassen, inclusief tomaten en komkommers in steenwol,
anjers, chrysanten, saintpaulia’s, alle loofplanten, kwekerijplanten en nog veel meer.
Hotbox Thermabed handhaaft economisch de juiste bewortelingstemperaturen voor alle gewassen, inclusief geraniums
en fuchsia’s. Afhankelijk van het regionale klimaat zou er geen extra verwarming nodig moeten zijn. Een eenvoudige
toepassing van gekoeld water in het leidingwerk maakt van Thermabed een koelsysteem voor de wortelzone.
Waar een gecontroleerde temperatuurverdeling nodig is, kan Hotbox zeer nauwkeurige thermostaten met een
elektronische sensor leveren, evenals aluminiumfolie, die over het oppervlak van de Thermabed wordt geplaatst. Het
aluminium verspreidt de warmte gelijkmatig en zorgt ervoor dat er geen koude of warme plekken ontstaan. Dit materiaal
wordt geleverd op rollen met een breedte van 120 cm en is 50% dikker dan de folie voor huishoudelijk gebruik.
Hotbox Thermabed kan worden bedekt met een breed scala aan materialen, afhankelijk van het te telen gewas.
Combinaties zijn onder andere capillaire matten voor een gelijkmatige watergift, bodembedekking voor de drainage op
lichte tafels, lagen turf of zand, betonnen dekvloer of grind.

