
ThermoBar 30 ISO
Installation, användning och skötsel



Äntligen är din produkt från ThermoBar här! Vi tackar för att vi har fått förtroendet att  leverera 
den. Alla ThermoBars produkter har 3 års garanti. Vårt tips är att du läser igenom hela bruks
anvisningen innan du börjar  installera ThermoBaren, då vet du också hur du bäst tar hand om 
den så att den  håller många år framöver. På thermobar.se hittar du info-filmer och fler tips för 
de flesta av våra produkter.

OBS! Läs detta innan du sätter igång!
• Den som installerar och använder ThermoBaren är ansvarig för att den monteras, placeras och 
används på ett behörigt sätt. 

VARNING! Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bris
tande erfarenhet och kunskap får endast använda ThermoBaren om de övervakas eller har instru
erats i hur den används tryggt, och om de förstår riskerna förknippade med användningen av 
enheten. Barn får inte leka med ThermoBaren. Barn får inte rengöra ThermoBaren eller utföra 
underhållsåtgärder på den utan övervakning.

I paketet ingår
✓ 1 ThermoBar, 30 liter
✓ 2 förborrade trälister
✓ 4 skruvar

✓ 1 spännrem, 170 cm
✓ 2 byglar
✓ 1 bottenpropp
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Montering och installation
1. ThermoBar 30 ISO är avsedd för installa 
tion i ett hörn i varmstall eller uteboxar där el 
saknas och frostrisken är måttlig. Karet an
vänds med fördel året om, även på sommaren 
då ThermoBaren hjälper till att hålla vattnet 

 friskt och kallt. Om du befarar att hästen kan 
komma åt att skada ThermoBaren – bygg ett 
skydd för framsidan.
2. Montera de förborrade trälisterna, som karet 
ska vila på, på varsin sida av hörnet. Höjden 
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Skötsel
• Använd en diskborste eller mjuk trasa för ren 
göring. Undvik att repa plastytan men använd 
gärna ett för ändamålet avsett rengörings
medel.  
• Den noggrant utvalda plasten är seg och där

med köldtålig med en tjocklek av 47 millimeter. 
Mjukheten i plasten medför också att den kan 
bula sig i botten eller på insidan, det är normalt 
och karet skadas inte av det.

Vattentemperatur
• Forskning har visat att vintertid föredrar hästar 
ett tempererat vatten, som är cirka 1520 °C, 
framför iskallt vatten. Hästar vill gärna dricka i 
samband med att de äter, något som är viktigt 
att tänka på även när hästar utfodras i hagen.
Vintertid är ThermoBars isolerade kar ett gott 
alternativ om man fyller på med varmvatten 

eftersom vattnet håller sig isfritt 23 gånger 
längre än i ett oisolerat kar. 
• Vid riktigt varma dagar – fyll karet med myck
et svalt vatten så tar det längre tid för vattnet 
att bli för varmt än med lite vatten, och vattnet 
håller sig fräscht längre. 

Reservdelar till ThermoBar 30 ISO
✓ Bottenproppar
✓ Spännrem, 170 cm

ska vara lagom så att hästen kan dricka be
k vämt och samtidigt högt nog för att få in en 
hink under ThermoBaren vid tömning och 
rengöring.
3. Karet hålls på plats med en spännrem som 
dras genom de två plastbyglarna. Montera 
plastbyglarna på karets halva höjd och cirka 2 

cm utanför karets kanter så att det går att ta 
karet rakt ut vid losstagning.
4. Fyll på vatten. 

• På thermobar.se finns en info-film som visar 
hur eluppvärmda ThermoBar 30 installeras. 
ThermoBar 30 ISO monteras på samma sätt.



THERMOBAR AB, SÅÅ 406, 837 97 ÅRE  •  070-755 26 33  •  INFO@THERMOBAR.SE •  THERMOBAR.SE

Alla produkter från ThermoBar har 3 års garanti. All information om felsökning hittar du på 
thermobar.se under Support. På webben kan du också beställa tillbehör och reservdelar. Att 
våra produkter går att återvinna är en självklar del av ThermoBars miljöarbete. Lämna Thermo
Baren till plast återvinningen när den har gjort sitt.

 
Har du frågor eller behöver råd – välkommen att höra av dig till ThermoBar!


