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Brugsanvisning
Frostfri drikkekopper, 24 V
Varenr.: 90 37 464 og 90 37 465



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til 
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at 
hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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Beskrivelse

Montering

Opvarmet drikkekop af emaljeret støbejern til montering på termorør. 
Model 41A med trykplade, og model 43A med svømmer.

•	 Vandtilførsel skal komme nede fra frostfri dybde, sammen med ledning fra 
24 Volt transformer, op i fastmonteret termorør.

•	 Drikkekoppen skilles på midten. Tilslutningsstuds monteres på vandtilfør-
selen (vær omhyggelig med højden). Skyl derefter vandtilførsel igennem, 
så evt. snavs skylles ud af systemet, og ikke havner i dysen.

•	 Nederste halvdel af drikkekop nedsænkes i termorør, tilslutningsstuds 
skubbes ind i gaffel og monteringsbolte spændes fast ud mod termorør.

•	 Strømledning tilsluttes varmelegeme.
•	 Øverste halvdel af drikkekoppen monteres, (tjek at pakning passer lige ned 

over tilslutningsstuds inden montering)

Monter transformer udenfor
dyrenes rækkevidde.

Vær opmærksom på at
transformerens størrelse passer til
vandkoppens forbrug.

Der kan monteres flere vandkopper til 
den samme transformer.

Max 50m ledning med 1,5kv leder.
Max 80m ledning med 2,5kv leder.

230 V

24 V

24V-100 watt eller 
24V-400 watt

Varmelegeme
24V-80Watt eller 
24V-180Watt



5

Montering af termorør varenummer 9037618, 9037619 og 
9037620
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Justering
Juster svømmeren op eller ned i
skinnen, så der opnås den ønskede
højde på vandspejlet i drikkekoppen.

Dysen er udskiftelig, vælg der passer 
til dit vandtryk.

Ø1,5 hvis vandtryk er over 5,0 bar
Ø2,3 hvis vandtryk er over 3,0 bar
Ø2,8 hvis vandtryk er over 1,0 bar
Ø3,5 hvis vandtryk er over 0,5 bar
Ø5,5 hvis vandtryk er under 0,5 bar
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