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SULFURATOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednym z najlepszych sposobów ochrony przed pleśnią jest sulfurator firmy Nivola - 
doskonale przemyślany urządzenie, które odparowuje wystarczającą ilość siarki przy 
minimalnym zużyciu energii. Efekt kominowy gwarantuje optymalny rozsył siarki na 
całej szklarni. Sulfurator można wykorzystać przy uprawie róż, pomidorów i papryki. 
 
Charakterystyka urządzenia 
 

 Wydajność, niezawodność, skuteczność 

 Najkorzystniejsza dystrybucja siarki 

 Niskie zużycie energii 

 Długi okres przydatności 

Sposób działania 
 
Gdy temperatura powietrza w szklarni podnosi się, w urządzeniu powstaje efekt 
kominowy i wytwarza się para wodna, która unosi się po całej szklarni. 
By dobrze radzić sobie z pleśnią, potrzebna jest odpowiednia ilość odparowanej siarki 
oraz właściwa dystrybucja oparów. Sulfuratory Nivola wspomagają ogrodników już od 
ponad 50 lat. 
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Dostępne warianty 
 
Kompletny sulfurator z linką dł. 1,75 m, z wtyczką, aluminiową pokrywą i elementem 
grzewczym 230 V / 100 W 
Kompletny sulfurator z linką dł. 3,00 m, z wtyczką, aluminiową pokrywą i elementem 
grzewczym 230 V / 100 W 
Kompletny sulfurator z linką dł. 5,00 m, z wtyczką, aluminiową pokrywą i elementem 
grzewczym 230 V / 100 W 
Kompletny sulfurator z linką dł. 7,50 m, z wtyczką, aluminiową pokrywą i elementem 
grzewczym 230 V / 100 W 
Kompletny sulfurator z linką dł. 1,75 m, z wtyczką, aluminiową pokrywą i elementem 
grzewczym 110 V / 100 W 
 
Części 
 
Pokrywa aluminiowa 
Element grzewczy 230 V / 100 W 
Element grzewczy 110 V / 100 W 
 
 

Akcesoria 
 
Zwieszak 
Pokrywa 
Zwieszak kompletny z pokrywą i gumą 
 

W związku z coraz większą liczbą przepisów i rosnącym doświadczeniem, firma Nivola 
wprowadziła szereg udoskonaleń w sulfuratorze. Innowacyjny kształt zbiornika został 
wprowadzony w celu zabezpieczenia w przypadku niepoprawnego użycia urządzenia 
(np. gdy nie jest on powieszony prawidłowo lub został przepełniony). Wówczas siarka 
nie ma bezpośredniego dostępu do elementu grzewczego. 
 
Zbiornik 
Nowy model zbiornika jest szerszy i jest montowany w każdym sulfuratorze. Co więcej, 
nowe zbiorniki nadają się do sulfuratorów zainstalowanych wcześniej. 
 
Pokrywa 
Pokrywa chroni przed wdzieraniem się zanieczyszczeń i zmniejsza zastój siarki na 
cieniówce i szkle. 
 
Zwieszak 
Zwieszak unosi punkt odchylenia sulfuratora, co przyczynia się do zachowania jego 
stabilności.  
 
 
 
 
 
 


