VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS
Verwarmbare Drinkbak
Model 41A (80 W verwarmingselement)
Model 41A-SIBIRIA (180 W verwarmingselement)

art.-nr. 100.0041
art.-nr. 100.1041

•• Verwarmbare drinkbak van gietijzer van binnen wit geëmailleerd
• Vorstvrij tot -25°C
•• Een drinkbak geschikt voor 15-20 dieren
•• Met lichtbedienbare druklepel
•• Terugslagvrij ventiel met een grote waterafgifte tot 15 l/min
•• Eenvoudig aanpassen van de waterafgifte aan de bestaande waterdruk, door middel
van 4 meegeleverde norzels
•• Tot max. 6 bar waterdruk inzetbaar
•• Het ventiel sluit langzaam, waardoor slagen in de waterleiding voorkomen worden
•• Betrouwbare functie ook bij bijv. agressief ijzerhoudend water.
•• Afhankelijk van de uitvoering uitgerust met een 80 W of 180 W verwarmingselement.
• Voor het verhogen van de vorstvrijheid tot -30°C, ook met een 180 W
verwarmingselement leverbaar (art.-nr. 100.1041). 			
Een thermokabel 24 V aan de aanvoerleiding wordt dan aanbevolen 		
1,9 l
(2 m of 3 m, zie p. 27).
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SUEVIA

TOEBEHOREN:
• Voor stroomvoorziening is een SUEVIA transformator 230/24 V
nodig (uitvoeringen van 50 tot 400 W verkrijgbaar (zie p. 26)
• Buiten-Thermostaat (art.-nr. 101.0389), voor automatisch aan en 		 ½"
ø350
uit schakelen van de transformators (zie p. 26).
•• De montage vindt plaats op een SUEVIA Thermo-Buis (zie p. 23)
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SUEVIA 41A

ø290

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, koeien, stieren, paarden, varkens
Art.-Nr.

Product omschrijving

Verpakkingseenheid

Prijs [€/st.]
excl. BTW

100.0041 Drinkbak Mod. 41A, 24 V, 80 W

1 st.

259,00 €

100.1041 Drinkbak Mod. 41A-SIBIRIA, 24 V, 180 W

1 st.

259,00 €

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 €

101.0389 Buiten-thermostaat

1 st./doos

71,50 €

Variant Beton-buis

Detailaanzicht verwarmbare drinkbak:
Bij het bevestigen van de schaal op de thermobuiswordt de afdichting automatisch op de aansluitkogel
gedrukt.

BuitenThermostaat
230 V

Drinkschaal

Onderaanzicht

Variant Thermo-Buis
(bijv. 600 mm)

Transformator
(230/24 V)

Stabreedte ca. 50 cm,
verminderd morsen
Beton-fundament
(Hoogte ca. 20 cm)

Afdichting:
automatisch
afdichten van de
aansluitkogel bij
het bevestigen van
onderdeel
de schaal op de
thermobuis.
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Met de klembouten
Aansluitkogel met ½" bu.dr. wordt de schaal
wordt op de waterleiding
bevestigd aan de
aangesloten
thermobuis.

Aansluiting
voor transformatorkabel

Buis (binnen Ø 30 cm)
Opstijgende aardwarmte
(buis van onder open laten
niet dichtstorten!)
Stroomkabel (24 V)
Waterleiding (vorstvrije
diepte)
Mantelbuis
Voor details kunt u uw dealer raadplegen

