
Hotbox Thermabed jest system opartym 
na wodzie,służącym  do ogrzewania 
strefy korzeni. Wykonany na miarę 
oraz zaprojektowany,aby zachęcić do 
kiełkowania oraz propagacji, Thermabed 
jest idealny do powierzchni o wielkości 
50m2 lub powyżej

Optymalna temperatura wzrostu 
Precyzyjne sterowanie termostatyczne od 6 do 38oC.

Szybki i łatwy w instalacji
Na ziemi lub na ławkach.

Wydajny energetycznie 
Niedrogi do zasilania gazem, olejem, paliwem stałym lub biopaliwami.

Prosty projekt
Niskie koszty utrzymania.

T: +44 (0) 1430 444 040      E: sales@hotboxworld.com      www.hotboxworld.com

 Wallingfen Park, 236 Main Road, Newport Brough, East Yorkshire, HU15 2RH

@HotboxSales

Ławkowy System  
Grzewczy 

Hotbox Thermabed

Specyfikacje Techniczne 
Thermabed jest skonstruowany ze 
zrobionych na  miarę, rozszerzonych paneli 
polistyrenowych, zawierających kanały,w 
których zamieszczona  jest elastyczna 
rura wodna.Wodne rury wlotowe oraz 
rury wylotowe biegną obok siebie w celu 
uzyskania jednolitej temperatury na całej 
powierzchni. System można przykryć 
szeroką  gamą materiałów, w zależności od 
rodzaju  uprawy, którą chcemy posadzić.



System Ogrzewania Ławkowego
Hotbox Thermabed

Opłacalne rozwiązanie dla dużych obszarów wzrostu
Hotbox Thermabed jest sprawdzonym międzynarodowo systemem ogrzewania i chłodzenia w dużych i małych jednostkach 
propagacji szklarniowych, oraz obszarach wyposażonych w przenośne lub statyczne ławkowanie. Thermabed jest idealny 
do powierzchni o wielkości 50 metrów kwadratowych lub większych, bądź też przy znacznej liczbie akrów/hektarów.

System Hotbox Thermabed składa się z uformowanych, rozszerzonych paneli polistyrenowych, które są do siebie 
dopasowane,w celu stworzenia wymaganej powierzchni.Panele te posiadają kanał tworzący ciągła pętlę, wewnątrz 
której zamontowana jest elastyczna rura wodna.Unikatowy projekt kanału jest zaaranżowany w sposób ,w którym rura 
doprowadzająca wodę i rura odprowadzająca wodę biegną obok siebie ,zapewniając tym samym jednolitą temperaturę na 
całej powierzchni.

Thermabed jest używany do propagacji wszystkich upraw, włącznie z pomidorami i ogórkami w wełnie 
mineralnej;goździkami, chryzantemami ,Saint paulias ,wszystkimi roślinami liściastymi ,materiałami szkółkarskimi i innymi.

Hotbox Thermabed ekonomicznie utrzymuje odpowiednią temperaturę korzeni we wszystkich uprawach, włącznie z 
pelargoniami i fuksjami; w zależności od klimatu regionalnego ,nie powinno być wymagane dodatkowe ogrzewanie.Zwykłe 
dolanie schłodzonej wody do rurociągu zamienia Thermabed w strefę główna systemu chłodzącego.

W przypadku,gdy wymagana jest sterowana dystrybucja temperatury ,Hotbox jest w stanie dostarczyć wielce dokładne 
termostaty, wyposażone zarówno w czujnik elektroniczny, jak i folię aluminiową,umieszczoną nad powierzchnią Thermabed 
.Aluminium rozprowadza ciepło równomiernie,nie dopuszczając do pojawienia się zimnych lub gorących punktów . Materiał 
ten jest dostarczany w rolkach o szerokości 120cm i jest on o 50% grubszy od folii domowej.

Hotbox Thermabed może być pokryty szeroką gamą materiałów, w zależności od rodzaju upraw. Do możliwych kombinacji 
należą kapilarne powierzenie matowe do jednolitego podlewania, okrycie ziemne dla drenażu przy ławkach o niskiej 
wadze, warstwy torfu lub piachu, jastrychu betonowego lub żwiru.


