DeLaval drickesho E300
Eluppvärmd drickesho
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Art nr
97291680
97291881

Eluppvärmd drickesho med termostat
Skyddstransformator till E300 220/24 V S-märkt

Vid annat vattentryck än 2,8 - 4,2 kg
ska annan ventil beställas med.

DeLaval E300 eluppvärmd drickesho är rätt lösning
när risk för frysning av vattnet i drickeshon föreligger. E300 har en unik konstruktion och är tillverkad i
aluminium och rostfritt.
DeLaval E300 kan placeras såväl utom- som inomhus, där djur skall ha fri tillgång till vatten och är
lämplig till får, kor, hästar, köttdjur och suggor.
Ensamma ridhästar kan ibland ej värma upp sin box
vintertid och då är E300 den idealiska lösningen.
Utomhus klarar en E300 vatttenförsörjningen för max
10 mjölkkor eller ca 20 - 30 ungdjur.
Värmeelementet i E300 är försett med termostat som
håller vattentemperaturen mellan 11 - 13°C. DeLaval
E300 fryser aldrig!

DeLaval E300 har en unik konstruktion. E300 är en
flöttorho, där den inre rostfria skålen fungerar som
flottör.
Vattentilldelningen sker utan att djuren behöver göra
någon mekanisk påverkan.
• Termostatstyrd - vattnet och hon blir aldrig 		
överhettad och avskräckande för djuren
• Ekonomiskt - Termostaten kopplar av elementet när tillskottsvärme ej behövs
• Flottörho- alla djur, även nervösa hästar vågar 		
dricka ur den
• Passar för alla vattentryck - utbytbar ventil
• Tillverkad i aluminium och rostfritt

DeLaval drickesho E300 – eluppvärmd drickesho

Tekniska data
Höjd

240 mm

Diameter

335 mm

Monteringsanvisning
Alt. 1 och 2 - monterad

Alt. 3 -monterad på vägg
Fyll mellanrummet med putsbetong

Kopplingsdosa
Vägg
För kor och hästar
För får och getter
För suggor

400-450 mm
300 mm
0 mm

Hårdgjort platta sluttande utåt från centrum

12” cementrör med muff

Kabel mellan transformator och drickesho 24 V

50 mm mineralullsmatta

Konsol

Ingående vattenledning med värmekabel

Vattenledning med värmekabel

Anslutning till värmekabel

Under frostfritt djup

Alternativ 1

Alternativ 3

Placera E300 enligt skiss och förläng betongröret
till ett djup av minst 1200 mm under frostfritt
djup. Markvärmen förhindrar då frysning av
vattenledningen.

E300 kan monteras på vägg eller hylla. Gör en
konsol eller hylla med platta av trä. Skruva fast E300
i plattan. Använd värmekabel till vattenledningen.
Skydda vattenledningen och elkablar från djuren.

Alternativ 2
Placera E300 enligt skiss. För att undvika frysning i
inkommande vattenledning kan värmekabel användas.

Elanslutning
E300 för endast anslutas över av SEMKO-godkänd
skyddstransformator, art nr 97291881. E300 med
tillhörande skyddstransformator ska anslutas av
behörig elektriker. Elkabeln från E300 ska via godkänd
kopplingsdosa anslutas till kabel från transformatorn.

Reservdelar
Art nr
97291615
97291616
97291617
97291618

Färg
Vit
Svart
Grön
Röd

För vattentryck
1,4 - 2,8 kg
2,8 - 4,2 kg
4,2 - 5,6 kg
5,6 - 7,0 kg

Svart ventil levereras alltid som
standard.

Pos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Art nr
97291602
97291603
97291605
97291607
97291606
97291612
97291613
97291608
97291609
97291610
97291881

12.

97291611
97290680

1
Benämning
Hölje
Ytterskål
2
Låsstopp
3
Innerskål rostfri
Plastskål (tillverkad av ABS PA747 Polylac Neutral Plast)
4
Bult +mutter
5
Låsbleck + mutter
Nippel
Slang
Slangisolering
Transformator
6
8
220/24 V, 220 VA
7
9
Element 24 V
10
Element 110 V
(Till äldre koppar 		11
lev. innan 1976)

Vid annat vattentryck än 2,8 - 4,2 kg
ska annan ventil beställas med.
12
är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A . och DeLaval är
ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra
ändringar av produktens design. 6228152050(S16)1703

