VERWARMBARE DRINKBAKKEN VOOR KALVEREN
Vlotter-Drinkbak met ingebouwde verwarming
Model 127K-H, MINICUP verwarmbaarArt.-Nr. 100.1275
• Door het ingebouwde verwarmingselement (24 V, 40 W), blijft het water in de drinkbak
tot -20°C vorstvrij!
• Het verwarmingselement is onder de schaal, onder de inox kap gemonteerd.
• Door middel van een geintergreerde thermostaat wordt het element bij 15°C inen bij 25°C uitgeschakeld.
• Drinkschaal uit robuust gietijzer, gepoedercoat
• Vlotter tot max. 5 bar, met hoge waterafgifte constante waterstand, messing aansluiting ½" bu.dr. rechts of links
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• Afneembare inox vlotterafdekking
• Met uitdrukbare aflaatstop, voor snelle lediging
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GESCHIKT VOOR: Schapen, geiten, honden,
Kalveren, huisdieren
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Zie voor toebehoren en tips verder onderaan deze pagina.

Vlotterdrinkbak met ingebouwde verwarming
Model 130P-H	
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met uitdrukbare
aflaatstop
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• Door het ingebouwde verwarmingselement (24 V, 20 W), blijft het water vorstvrij tot
-10°C (in de buurt van het ventiel)
• Het verwarmingselement is voor de dieren ontoegankelijk, doordat deze achter de
afneembare inox vlotterkap is bevestigd en van een 3 meter lange aansluitkabel is
voorzien.
• Door middel van een geintegreerde thermostaat wordt het element ingeschakeld bij
5°C en uitgeschakeld bij 12°C.
• Grote drinkschaal van robuust kunststof
• Vlotter met hoge waterafgifte, constante waterstand – eenvoudige instelling!
• Messing aansluiting ½" bu.dr., rechts of links
GESCHIKT VOOR:
Kalveren, paarden, schapen, honden, reewild
Tip voor Mod. 127K-H en Mod. 130P-H:
Voor het verwarmen van de aanvoerleiding wordt een vorstbeschermende thermokabel 24 V, 20 W, 2 m (101.0861) of 24 V, 30 W, 3 m (101.1863) gebruikt. Wordt
de thermokabel in combinatie met kunststof leidingen gebruikt, let u er dan op dat de
leidingen voor warm en koud water geschikt zijn. Voor een betere warmteverdeling moet
de kunststof leiding, voordat de kabel erop gelegd wordt, eerst met aluminium tape (art.nr. 101.1099) omwikkeld worden.

met aflaatstop		
in schaalbodem

TOEBEHOREN voor Mod. 127K-H en Mod. 130P-H:
• Haakse koppeling ½" bi.dr x ½" bi.dr. (102.0352)
voor aansluiting van de waterleiding van boven of onder
• SUEVIA Transformators 230/24 V (zie tabel)
Art.-Nr.

Product omschrijving

100.1275 Drinkbak MINICUP met verwarming,
Mod. 127K-H, 24 V, 40 W

Verpakkingseeenheid
1 st./zakje

Prijs [€/st.]
excl. BTW

1 st.

159,00 €

102.0352 Haakse koppeling, ½" bi.dr. x ½" bi.dr, met
afdichting

1 st.

9,00 €

101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

1 st./doos

88,50 €

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

1 st./doos

116,00 €

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

1 st./doos

190,00 €

101.0861 Thermokabel, 24 V, 20 W, 2 m

1 st.

38,00 €

1 st.

43,00 €

50 m/rol

7,30 €

101.1863 Thermokabel, 24 V, 30 W, 3 m

met ingebouwde verwarming!

300

115,00 €

100.1305 Drinkbak Mod. 130P-H, met ventiel verwarming

101.1099 Aluminium tape, breed 50 mm, lang 50 m

102.0352
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