
   

  

  

 

ThermoBar 140 ECO - 150W 

ThermoBar 140 ECO - 220W 

   

Produktbeskrivning 

ThermoBar 140 ECO är vårt smarta alternativ med stor volym och hög kvalitet till ett bra pris. 
Värmebaljan är konstruerad så att du själv kan byta alla komponenter. Förutom till hästar är 

ThermoBar 140 ECO idealisk för får och andra mindre djur som har svårt att nå ner till botten på de 
högre, runda modellerna. Bredden gör också att ThermoBar 140 ECO passar långhornig boskap. Den 

stora vattenytan ger djuren möjlighet att dricka på ett naturligt sätt utan stress. Fungerar bra för 
ankor som behöver simma även vintertid. Formen gör att ThermoBar 140 ECO kan stå under ett 

staket och betjäna två hagar samtidigt. I botten finns propp – det gör tömning, rengöring och 
vattenbyte enkelt. Handtag i sidorna. 

ThermoBar 140 ECO är temperaturstyrd. Det ger rätt tempererat dricksvatten året om, sänker 
elkostnaden och eliminerar risken för överhettning. Finns med två olika effekter, 150 watt för ner till 
cirka -22 °C, och för kallare förhållanden eller vid installering av flottörventil och varmslang vintertid 
finns 220 watt, då klarar ThermoBar 140 ECO yttertemperaturer på cirka -35 °C. Sommartid går det 

att ansluta Rojo flottörventil och sommarvattenslang till båda versionerna. 

Hela utsidan av karet har ThermoBars starka, livsmedelsgodkända polyetenplast. Levereras med 2 
meter lågspänningskabel med flatstift, transformator för utomhusbruk samt 2 meter 230 volts kabel 
med elkontakt. Allting är monterat, det är bara att ansluta till ett vanligt vägguttag. Rekommenderat 

avstånd mellan ThermoBar och transformatorn är max 40 meter, för det går det att välja en längre 
lågspänningskabel. 

Elförbrukningen för ThermoBar 140, enligt beräkningar från Jämtkraft 2015: 150 watt i 24 timmar 
kostar cirka 3,90 kr. 220 watt i 24 timmar kostar cirka 5,70 kr. Den faktiska kostnaden blir lägre 

eftersom ThermoBar 140 ECO har en temperaturstyrd självreglerande värmefolie.  

Vattentemperaturen håller cirka 15-20 grader. Från transformatorn går en 2 meter lång kabel med 
230 volt, den kabeln har en elkontakt som du sätter i ett vanligt vägguttag. ThermoBar 140 ECO går 

att komplettera med vår 24 volts varmslang ECO och Rojo flottörventil för automatisk 
vattenpåfyllning året om. För att installera varmslangen och flottörventilen krävs det att du borrar 
hål i karet så det är viktigt att du följer våra instruktioner noga då. Se vidare information på sidorna 
för varmslangen och flottörventilen, samt i filmen längst ner här på sidan. (Filmen är gjord med en 

ThermoBar 65 ECO och du ska göra precis likadant på din ThermoBar 140 ECO.) 



Beskrivning 

Från ena kortsidan av ThermoBar 140 ECO går en 2 meter lång 24 volts lågspänningskabel med 
flatstift till transformatorn. Spänningen från transformatorn till ThermoBaren är låg, 24 volt, det är 
det som gör den ofarlig. I gengäld är strömstyrkan ganska hög, 6-8 ampere. Detta gör att det inte 

går att ha för lång lågspänningskabel mellan transformatorn och ThermoBaren. Spänningen blir då 
för låg framme vid ThermoBaren. Därför är lågspänningskabeln 2 meter, men vi har även längder 

upp till 40 meter som alternativ. OBS! Undvik längre kabel än nödvändigt då det medför lägre 
temperatur och större energiåtgång. 

I priset ingår allt du behöver: 

1 kar, 140 liter 

1 lågspänningskabel, 2 meter, 24 volt, med flatstift 

1 transformator, med 2 meter kabel, 230 volt, och vanlig elkontakt 

1 spännrem, 350 cm 

1 bottenpropp 

1 detaljerad bruksanvisning (pdf) 

OBS! Isolerlock ingår ej. 

Detaljer 

Vikt 16 kg inkl transformator 

Dimensioner 79 × 59 × 44 cm 

Volym 140 liter 

Storlek Yttermåtten är L 790 x B 590 x H 440 mm 

Färg Grön 

Fryspunkt 150 watt-ca -22°C, 220 watt-ca -35°C 

Livsmedelsgodkänd Ja 

Material Vattenkaret är tillverkat i seg och stark, UV-stabiliserad 
polyeten som är neddragen till botten och ihopsatt med 
isolerkaret, som är tillverkat i expanderad seg polypropen. 

CE-märkning Ja 

Kabelarea lågspänningskabel Upp till 10 meters längd 2 x 1,5, 10-40 meter 2 x 2,5, PVC-
mantlad 

IP klass Transformatorn har IP klass 44 

Uppvärmning Temperaturstyrd värmefolie i botten. 

Tillverkad I Sverige 

Garanti 3 år 

OBS! Flottörventil går att ansluta 

Art. Nr. Benämning Rek. pris. 
603022 ThermoBar 140 ECO - 150W 
603024 ThermoBar 140 ECO - 220W 


