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Produktbeskrivning 

Eluppvärmt kar som rymmer 80 liter, för två till tre hästar eller fåtalet kor. Värmebaljan har låg vikt 
och är lätt att lyfta och tömma. Påfyllning sker manuellt med slang eller hink. ThermoBar 80 har 

termostatreglering. Det ger rätt tempererat dricksvatten året om, sänker elkostnaden och eliminerar 
risken för överhettning. 

Levereras med 2 meter, 10 meter, 20 meter eller 30 meter lågspänningskabel, transformator för 
utomhusbruk samt 2 meter 230 volts kabel med elkontakt. Allting är monterat, det är bara att 

ansluta till ett vanligt vägguttag. Finns även som isolerad modell utan el, se ThermoBar 80 DP ISO. 

Elförbrukningen på ThermoBar 80, enligt beräkningar från Jämtkraft 2015: Ett dygn med 90 watts 
effekt kostar cirka 2,16 kr. Den faktiska kostnaden blir lägre eftersom termostaten slår av värmen vid 

rätt vattentemperatur (15-20 grader) och sedan slås värmen på igen när temperaturen sjunker. 

 

 

 

https://www.thermobar.se/produkt/thermobar-80-dp-iso-utan-el/


Beskrivning 

På sidan av ThermoBar 80 finns ett uttag, där sätter du i en 24 volts lågspänningskabel som går till 
transformatorn. Från transformatorn går en 2 meter lång kabel med 230 volt, kabeln har en 

elkontakt som du sätter i ett vanligt vägguttag. 

I priset ingår: 

1 lågspänningskabel (välj 2 meter, 10 meter, 20 meter eller 30 meter) 24 volt, med stickpropp 

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

1 spännrem, 250 cm 

1 detaljerad brukansvisning (pdf) 

OBS! Isolerlock ingår ej. 

Detaljer 

Vikt 10 kg 

Dimensioner Inte tillgänglig 

Volym 80 liter 

Storlek Diameter 570 mm, höjd 550 mm 

Färg Grön 

Effekt 90 watt (24 volt) 

Fryspunkt Cirka -40° C 

Material Rotationsgjuten polyeten, UV-stabiliserad, livsmedelsgodkänd 

CE-märkning Ja 

Kabelarea lågspänningskabel 3 x 1,5 gummimantlad 

IP klass Transformatorn har IP klass 34 och elkontakten IP klass 33 

Uppvärmning Värmefolie i botten 

Tillverkad I Sverige 

Garanti 3 år 

OBS! Går ej att ansluta till flottörventil 

Art. Nr. Benämning Rek. pris. 
603013 ThermoBar 80 2M 
603014 ThermoBar 80 10M 
603015 ThermoBar 80 20M 


