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Helårsdrikkekop

Drikkekop med varmelegeme
Denne drikkekop giver sikkerhed 
for, at dyrene kan få drikkevand 
året rundt - selv i streng frost. Et 
indbygget varmelegeme på hele 
180W sørger nemlig for at van-
det ikke kan fryse til is.

Drikkekoppen har en indbygget 
termostat, som automatisk just-
erer opvarmningen af vandet. 

Det åbne vandspejl gør drik-
kekoppen velegnet til alle slags 
dyr. En driftssikker ventil holder 

en konstant vandstand og er i 
stand til at levere 10 liter vand 
i minuttet ved et normalt vand-
tryk på 3 bar. 

En gennemført løsning
Helårsdrikkekoppen er designet 
til montering på en sokkel med 
en diameter på 300mm.

En særlig gennemført og pro-
fessionel montageløsning opnås 
med den tilhørende termosok-
kel. Termosoklen er fremstillet i 
rotationsstøbt polyethylen med 

skumisolering og giver yderlige-
re sikkerhed for at vandtilførslen 
holdes frostfri. Soklen er forsyn-
et med drænhul  og slangestuds 
til tilslutning af drikkekoppen.

Termosoklen har desuden plads 
til at montere transformatoren, 
der forsyner varmelegemet med 
en spænding på 24V (transfor-
mator leveres separat).

Dit Poda-center sørger gerne for 
en professionel installation.
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70600 Helårsdrikkekop

70610 Termosokkel til helårsdrikkekop 40 cm

70615 Termosokkel til helårsdrikkekop 100 cm

70620 Transformator til helårsdrikkekop 400 VA

70625 Transformator til helårsdrikkekop 200 VA

Tekniske specifikationer

Varenumre

Helårsdrikkekop

Til montering på sokkel

Varmeelement: 24V, 180W.

Med indbygget termostat.

Transformator købes separat.

Ydelse: 10 liter/min. ved 3 bar vandtryk.

Materialer: Polyethylen og stål.

Termosokler

Til montering af helårsdrikkekop. 

Med plads til transformator.

Forsynet med drænhul og studs til slange.

Materiale: Sandwichkonstruktion i polyethylen med skumisolering.

Fås i to varianter

40 cm:

Til fastgørelse på et stabilt betonfundament

Mål: L40,8 x D40,8 x H40 cm

100 cm:

Til nedstøbning i 40 cm beton

Mål: L40,8 x D40,8 x H100 cm

Transformatorer til Helårsdrikkekopper

Til montering i soklen til drikkekop.

Spænding 230/24 V

400 VA

Kan forsyne to helårsdrikkekopper

200 VA

Kan forsyne en helårsdrikkekop


