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Helårsvattenkopp

Vattenkopp med värmeelement
Denna vattenkopp säkerställer att 
djuren får dricksvatten året runt 
- även när det är svår frost. Ett 
inbyggt värmeelement på hela 
180W ser till att vattnet inte fry-
ser till is. 

Vattenkoppen har en inbyggd ter-
mostat som automatiskt justerar 
vattnets temperatur. 

Den öppna vattenspegeln gör 
vattenkoppen lämplig för alla ty-
per av djur. En driftsäker ventil 
upprätthåller ett konstant vat-
tenstånd och kan leverera 10 liter 

vatten per minut vid ett normalt 
vattentryck på 3 bar. 

En exklusiv lösning
Helårsvattenkoppen är designad 
för montering på en sockel med 
en diameter på 300 mm.

En mycket exklusiv och profes-
sionell monteringslösning fås 
med den tillhörande termosock-
eln. Termosockeln är tillverkad 
av rotationsgjuten polyeten med 
skumisolering – en ytterligare 
garanti att vattentillförseln hålls 
frostfri. Sockeln är utrustad med 
ett dräneringshål och en slang-

sockel för anslutning av dricksgla-
set. 

Termosen har dessutom plats för 
montering av den transformator 
som förser värmeelementet med 
en spänning på 24V (transforma-
torn levereras separat).
 
Ditt Poda Center hjälper dig gärna 
med professionell installation.
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Tekniska specifikationer

Artikelnummer

Helårsvattenkopp

För montering på sockel

Värmeelement: 24V, 180W.

Med inbyggd termostat.

Transformator köpt separat.

10 liter/min. vid 3 bar vattentryck.

Material: Polyeten och stål.

Termosockel

För montering av helårsvattenkopp.

Med plats för transformator.

Levereras med avloppshål och tapp till slang.

Material: Sandwichkonstruktion i polyeten med skumisolering.

Finns i två varianter

40cm

För fastsättning på ett stabilt betongfundament

Mål: L40,8 x D40,8 x H40 cm.

100cm

För nedgjutning i 40 cm betong

Mål: L40,8 x D40,8 x H100 cm.

Transformatorer för helårsvattenkoppar

För montering i socklen till helårsvattenkopp

Spänning: 230/24 V

400VA

Kan förse två helårsvattenkoppar

200VA

Kan förse en helårsvattenkopp

70600 Helårsvattenkopp

70610 Termosockel för helårsvattenkopp, 40cm

70615 Termosockel för helårsvattenkopp, 100cm

70620 Transformator för helårsvattenkopp, 400VA

70625 Transformator för helårsvattenkopp, 200VA


