ThermoBar 30
ELUPPVÄRMD THERMOBAR som rymmer 30 liter,

för hästar i kallstallmiljö, avsedd för montage i boxhörn. Handtag i sidorna. I botten finns en propp, det
gör tömning, rengöring och vattenbyte enkelt.
ThermoBar 30 har termostatreglering. Det ger rätt
tempererat dricksvatten året om, sänker elkostnaden
och eliminerar risken för överhettning. Påfyllning
sker med slang eller hink. Levereras med 2 meter, 10
meter eller 20 meter lågspänningskabel med stickpropp, transformator för utomhusbruk samt 2 meter
230 volts kabel med elkontakt. Allting är monterat,
det är bara att ansluta till ett vanligt vägguttag.
Elförbrukningen för ThermoBar 30, enligt beräkningar från Jämtkraft 2015: Ett dygn med 60 watts
effekt kostar ca 1,43 kr. Kostnaden blir lägre eftersom
termostaten slår av värmen vid rätt vattentemperatur
(15-20 grader) och sedan slås värmen på igen när
temperaturen sjunker.
INSTALLATION
SPECIFIKATIONER
VOLYM....................... 30

liter
kilo
MÅTT.......................... Radie från boxhörnet
470 mm, höjd 330 mm
FÄRG.......................... Grön
EFFEKT........................ 50 watt (24 volt)
FRYSPUNKT................ Cirka -40° C
MATERIAL................... Rotationsgjuten polyeten,
UV-stabiliserad, livsmedelsgodkänd
UPPVÄRMNING.......... Värmefolie i botten
GARANTI.................... 3 år
PÅFYLLNING............... Manuell
TILLVERKNING............ Sverige, CE-märkt
VIKT........................... 6

ThermoBar 30 monteras i ett hörn på två trälister
och hålls fast av en spännrem. I hörnet på undersidan av karet finns ett uttag, därifrån går en 24 volts
lågspänningskabel till transformatorn. Från transformatorn går en 2 meter lång kabel med 230 volt,
kabeln har en elkontakt som du sätter i ett vanligt
vägguttag.
I PRISET INGÅR ALLT DU BEHÖVER:

•
•
•
•
•
•
•
•

2 bottenproppar
1 lågspänningskabel (välj 2 meter, 10 meter
eller 20 meter) 24 volt, med stickpropp
1 transformator, med 2 meter kabel, 230 volt,
och vanlig elkontakt
2 förborrade trälister
4 skruvar för montering
1 spännrem
2 byglar
Detaljerad installationsbeskrivning
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