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Dotknij słońca!
Komora ﬁtotronowa FITO700 BASIC
• pojemność hodowlana 650 litrów
• komora hodowlana z lustrzanej stali nierdzewnej
• 3 poziomy świetlne (2 regulowane) i 3 regulowane półki hodowlane
• oświetlenie hodowlane dynamic white z niezależną regulacją 2 kanałów
• maksymalne natężenie światła powyżej 380 µmol/s -1/m2
• zakres temperatury hodowli +4 do +50°C
• 7” ekran dotykowy sterownika z polskim oprogramowaniem kontrolnym
• wbudowana karta SD do rejestracji parametrów hodowli
• podłączenie do sieci komputerowej i internetu do zdalnego nadzoru

od

39,900 zł

z VAT (za 1 szt.)

Komora ﬁtotronowa FITO700 PARHELION
• pojemność hodowlana 650 litrów
• komora hodowlana z lustrzanej stali nierdzewnej
• oświetlenie boczne z trzech stron (boki oraz drzwi)
• 3 regulowane półki hodowlane
• oświetlenie hodowlane dynamic white z niezależną regulacją 2 kanałów
• maksymalne natężenie światła powyżej 380 µmol/s -1/m2
• zakres temperatury hodowli +4 do +50°C
• 7” ekran dotykowy sterownika z polskim oprogramowaniem kontrolnym
• wbudowana karta SD do rejestracji parametrów hodowli
• podłączenie do sieci komputerowej i internetu do zdalnego nadzoru

od

44,900 zł

z VAT (za 1 szt.)

Komora ﬁtotronowa FITO700 8 kolorów
• pojemność hodowlana 650 litrów
• komora hodowlana z lustrzanej stali nierdzewnej
• 2 poziomy świetlne (1 regulowany) i 2 regulowane półki hodowlane
• oświetlenie hodowlane kolorowe z niezależną regulacją 8 kanałów
barwowych
• maksymalne natężenie światła powyżej 500 µmol/s -1/m2
• w panelu występują składowe świetlne o zakresach 395-400, 430-450,
460-480, 630-650, 650-670, 710-740 nm oraz 2700K i 6500K
• zakres temperatury hodowli +4 do +50°C
• 7” ekran dotykowy sterownika z polskim oprogramowaniem kontrolnym
• wbudowana karta SD do rejestracji parametrów hodowli

od

49,900 zł
®

• podłączenie do sieci komputerowej i internetu do zdalnego nadzoru
z VAT (za 1 szt.)
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Dotknij słońca!
MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI FITOTRONU
1. Oświetlenie podpółkowe, boczne, łączone boczne / podpółkowe, trójstronne

7”

2. Mikroprocesorowy sterownik z ekranem
dotykowym 7”

7. System aeroponiki lub hydroponiki

3. Trzy typy źródeł światła do wyboru
a) dwukanałowe białe (2700K + 6500K)
b) 4 kanałowe kolorowe (zakresy:
390-405, 430-450, 630-650, 710-740 nm
oraz 2700K i 6500K)

8. Pomiar zawartości CO2 oraz O2

c) 8 kanałowe kolorowe (zakresy: 390-405,
430-450, 460-480, 630-650, 650-670,
710-740 nm oraz 2700K i 6500K)

9. Wbudowana łączność WiFi
4. Możliwość pracy w temperaturach
ujemnych (do -10°C)

10. Wbudowane wytrząsarki do
hodowli
5. System utrzymania wilgotności

6. Zasilanie z sieci wodociągowej lub
z niezależnego zbiornika
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Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66
§.1 Kodeksu Cywilnego. Firma Biogenet Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów,
zastrzega sobie prawo do możliwości zmian danych technicznych i cen produktów, bez uprzedzenia.
Oferta jest ważna do 31.12.2017 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

