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dubbelwandig + geisoleerd

VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS

TIP!
Om het gevaar van het vervuilen van de drinkbak 
te voorkomen, adviseren wij de drinkbak op een ca. 
20 cm hoge sokkel te monteren. Deze sokkel moet zo groot 
zijn dat de dieren om te drinken met de voorpoten op de 
sokkel staan, de dieren zullen deze sokkel niet achterwaarts 
betreden waardoor vervuiling wordt voorkomen.

2 UITLOPEN!

Geen natte, of in de wintermaanden bevroren 
plaat voor de drinkbak, door de tweede afvoer 
mogelijk naar onder in de drinkbak.

Vo
rs

tv
rij

e 
di

ep
te

 (c
a.

 0
,8

 –
 2

 m
, v

er
sc

hi
lt 

pe
r r

eg
io

) Beton-fundament
(Hoogte ca. 20 cm en ca. 40 cm 
Afstand tot drinkbak als drempel

Buis (Ø 20 – 30 cm)

Opstijgende aardwarmte

PVC-Buis
Waterleiding

Voor details kunt u uw dealer raadplegen.

Waterafvoer 1, naar voren
Waterafvoer 2, naar onderen
(niet zichbaar, waterafvoer 
mogelijk in grond noodzakelijk)

Afvoer naar onder

Afvoer naar voren

DEKSEL OPKLAPBAAR!

Eenvoudig openen:
De servicedeksel opent door het 
losdraaien van 1 schroef zonder 
gereedschap! De deksel kan  
omhoog geklapt worden.

Vorstvrije Drinkbak  
Thermo-Quell

De Thermo-Quell is een geïsoleerde drinkbak uit hoogwaardig UV bestendig polyethyleen, 
die uw watervoorziening ook bij extreem lage temperaturen zonder stroomgebruik veilig 
stelt. De holle drinkbak uit dubbelwandig kunststof is volledig volgeschuimd en zorgt voor 
een perfecte isolatie. De wateraanvoer geschiedt door een vorstvrij in de bodem aangelegde 
aanvoerleiding. Door de in het reservoir ingebouwde hoogwaardige vlotter MAXIFLOW  
(tot 40 l/min) stroomt het “aard warme” water toe (in de winter ca. 6°C) De waterstand 
hoogte is met de MAXIFLOW-vlotter instelbaar. Een voortdurende wateropname van de dieren 
zorgt voor een aanhoudende verversing van “aard warm” water in de drinkbak en voorkomt 
zo het bevriezen van de drinkbak De thermo-quell-drinkbakken worden geadviseerd, 
wanneer vorstvrij water noodzakelijk is, maar geen stroom aanwezig is.
 
Mod. 630 en Mod. 640: voor rundvee en paarden: bij het drinken duwen de dieren de bal 
naar achteren in de drinkbak, na het verlaten van de drinkbak rolt de bal weer in de opening

Mod. 850 en Mod. 860: met open drinkschaal, geschikt voor neusgevoelige dieren Het 
water is vrij toegankelijk, er hoeft geen bal weggedrukt te worden! Zelfs jonge dieren maken al 
gebruikt van de drinkbak in de eerste levensdagen!

Grote afvoer:
Zorgt voor een lediging in 
enkele seconden. 

Opbouwschema:

40 cm



33

Aflaatstop

Doorvoer voor 
waterleiding

Afvoerstop

Doorvoer voor 
waterleding
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6001000 640

VERWARMINGSELEMENT VOOR VERHOGEN   

VAN DE VORSTVRIJHEID 

Mod. 630/640 VORSTVRIJ tot -35°C

Mod. 850/860 VORSTVRIJ tot -25° C

VERWARMBARE & VORSTVRIJE DRINKBAKKEN / WARMWATERCIRCULATIEUNITS

Model 630 met 1 drinkplaats  art.-nr. 130.0630

 • Voldoende voor verzorging van ca. 20 grote dieren
 • Dierbezetting bij temperaturen onder nul tenminste 10 dieren
 • Inclusief inox flexibele aansluitslang en afdichting
 • Waterinhoud 40 l

Model 640 met 2 drinkplaatsen   art.-nr. 130.0640 

 • Voldoende voor verzorging van ca. 40 grote dieren
 • Dierbezetting bij temperaturen onder nul tenminste 20 dieren
 • Inclusief inox flexibele aansluitslang en afdichting
 • Waterinhoud 75 l

GESCHIKT VOOR:
Rundvee, paarden

Model 850 met 1 drinkplaats  art.-nr. 130.0850

 • Voldoende voor verzorging van ca. 20 grote dieren of 50 schapen / geiten
 • Dierbezetting bij temperaturen onder nul tenminste 10 grote dieren of 35 schapen / 
geiten

 • Inclusief inox flexibele aansluitslang en afdichting
 • Waterinhoud 40 l, afmetingen zie Mod. 630

Model 860 met 2 drinkplaatsen  art.-nr. 130.0860 

 • Voldoende voor verzorging van ca. 40 grote dieren of 100 schapen / geiten
 • Dierbezetting bij temperaturen onder nul tenminste 20 grote dieren of 75 schapen / 
geiten

 • Inclusief inox flexibele aansluitslang en afdichting
 • Waterinhoud 75 l, afmetingen zie Mod. 640

GESCHIKT VOOR:
Kalveren, paarden, schapen, geiten

Voor uitgebreid opbouwschema,    
zie gebruiksaanwijzing

Transformator 
benodigd!

VORSTVRIJ TOT -10°C  

ZONDER STROOM

VORSTVRIJ TOT -25°C  

ZONDER STROOM

Art.-Nr. Product omschrijving Verpakkings-
eenheid

130.0630 Thermo-Quell Mod. 630, met 1 drinkplaats 1 st.

130.0640 Thermo-Quell Mod. 640, met 2 drinkplaatsen 1 st.

130.0850 Thermo-Quell Mod. 850, met 1 drinkplaats 1 st.

130.0860 Thermo-Quell Mod. 860, met 2 drinkplaatsen 1 st.

131.6070 Verwarmingselement voor Mod. 630/640, 24 V, 180 W 1 st./zakje

131.6071 Verwarmingselement voor Mod. 850/860, 24 V, 180 W 1 st./zakje

Transformators: zie pagina 25


