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BESKRIVELSE
ANIHEATER®

Volt 220 – 240 

Forbrug 100W – eller 150W

Tilslutning Vælg det stik/tilslutning 
som passer til stald

Sæt indhold Aniheater-skabelon 
Monterings sæt

Omgivelses  
temperaturer

`-10/+40 grader

IP Klasse IPX9K

Fordele ved Aniheater®
•	 Reducerer strømforbrug  

Reduktion af energiforbruget i stalde med op til 50%, når de kombineres med 
vores kontakter

•	 Bedre fordeling af varmen  
Giver mere jævn fordeling af varme end traditionelle varmelamper. Det sikrer 
bedre fødeindtagelse og højere overlevelsesrate blandt smågrise såvel som 
reducerer brugen af   medicin.

•	 Vandtæt IPX9K godkendt  
Nem at rengøre og vedligeholde. For at rense Aniheater® bruger du en  
højtryksrenser, hvilket betyder at du ikke behøver at fjerne Aniheater®. Dette 
hjælper med at opretholde et højt hygiejne niveau.

•	 Lang levetid  
Aniheater® bruger ikke glødelamper som traditionelle varmelamper  
1 års garanti.

•	 Lav brandrisiko  
Aniheater® arbejder ved en lavere temperatur end traditionelle varmelamper 
som reducerer risikoen for brand.

100% 
VEDLIGEHOLDELSES 

FRI

100% 
VANDTÆT
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 Fordele ved Aniheater®
    • Reducerer strømforbrug
 Reduktion af energiforbruget i stalde med op til 50%, når de kombineres 
 med vores kontakter

    • Bedre fordeling af varmen
 Giver mere jævn fordeling af varme end traditionelle varmelamper. 
 Det sikrer bedre fødeindtagelse og højere overlevelsesrate blandt 
 smågrise såvel som reducerer brugen af medicin.

    •  Vandtæt IPX9K godkendt
 Nem at rengøre og vedligeholde. For at rense Aniheater® bruger du en
 højtryksrenser, hvilket betyder at du ikke behøver at fjerne Aniheater®. 
 Dette hjælper med at opretholde et højt hygiejne niveau.

    • Lang levetid
 Aniheater® bruger ikke glødelamper som traditionelle varmelamper 1 års garanti.

    •   Lav brandrisiko
 Aniheater® arbejder ved en lavere temperatur 
 end traditionelle varmelamper som reducerer 
 risikoen for brand.
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FORBEREDELSE
ANIHEATER®
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Forberedelse/ Find Skabelon

Den medfølgende skabelon placeres der hvor ANIHEATER® ønskes (1 eller 2)

Alt efter staldinventarets type, vælges der om ANIHEATER® placeres for inden (2), 
eller i låget (1). Hvis staldinventaret allerede er forberedt til ANIHEATER®, kan dette 
punkt springes over.

Inden montering
Der sikres at lågen kan åbnes og lukkes efter at ANIHEATER® er monteret, samt tjek 
målene over gulv, og til brandbart materiale.

Advarsel! Inden der bores, skal der tjekkes, at der ikke ligger ledninger, beslag 
eller andet i vejen for boringen.

1
A

A A

A

B

2
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INSTALLATION
ANIHEATER®

El og kontakter skal installeres af autoriseret EL installatør, ANIHEATER® skal forbindes til jord. 

ANIHEATER® skal installeres:

•	 Hullerne på skabelonen der er markeret med A skal bores med et 5,5 mm bor (4 stk.)

•	 Hullet på skabelonen der er markeret med B skal bores med et 9,5 mm. bor (1 stk.) (til ledning)

•	 ANIHEATER® ligges ind i hulen, under de borede huller. ANIHEATER® skal ligge med trådnet 
ned mod gulvet, og boltene med 1 skive på hver, som vender opad.

•	 Ledningen føres op i det borede hul (B) ryk i ledningen, til ANIHEATER® begynder at følge med 
op, så de 4 bolte rammer de 4 borede huller (A), på undersiden af hulen.

•	 Når boltene er kommet op igennem låget, sættes først skiverne, og dernæst låse møtrikkerne 
på de 4 bolte. Træk ledningen godt til 

•	 Låse møtrikken spændes evt. med en skraldenøgle 7 mm.

•	 Min. 500 mm. over gulv 

•	 Min. 500 mm. afstand til brandbare materiale

Tjek ledningen er trukket helt stramt igennem, så grisene / dyrene ikke kan bide i ledningen.  
(Garantien dækker ikke ved lednings bid)
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 El og kontakter skal installeres af autoriseret EL installatør, ANIHEATER® skal 
 forbindes til jord.
 
 ANIHEATER® skal installeres:
 • Hullerne på skabelonen der er markeret med A skal bores med et 5,5 mm bor 
   (4 stk.)

 • Hullet på skabelonen der er markeret med B skal bores med et 9,5 mm. bor 
   (1 stk.) (til ledning)
 • De 4 bolte skrues halvvejs ned.

 • ANIHEATER® ligges ind i hulen, under de borede huller. ANIHEATER® skal 
   ligge med trådnet ned mod gulvet, og boltene med 1 skive på hver, som vender   
   opad.

 • Ledningen føres op i det borede hul (B) ryk i ledningen, til ANIHEATER® begyn  
   der at følge med op, så de 4 bolte rammer de 4 borede huller (A), på undersiden  
   af hulen.

 • Når boltene er kommet op igennem låget, sættes først skiverne, og dernæst top  
     møtrikkerne på de 4 bolte. Træk ledningen godt til.
   Top møtrik sættes på hver af de 4 bolte som skrues I bund ( top møtriks bund )   
	 		med	fingrene.

 • Top møtrikken spændes med en 7 mm skraldenøgle, så top møtrik sidder fast   
   mod pladen. OBS !!! - Bruger du en el spænder pas på overspænding !!!

 • Min. 500 mm. over gulv

 • Min. 500 mm. afstand til brandbare materiale

   Tjek ledningen er trukket helt stramt igennem, så grisene / dyrene ikke kan 
   bide i ledningen.
   (Garantien dækker ikke ved lednings bid)
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BRUGERVEJLEDNING
ANIHEATER®

Anvendelse

•	 Når ANIHEATER® er tilsluttet strøm, tjekkes at ANIHEATER® varmer, ved at føle 
med den ene hånd på trådnettet.

•	 ADVARSEL! Tag ikke hånden ind under trådnettet, fare for forbrænding.

•	 ANIHEATER® slukkes ved at afbryde strømmen.

Der må ikke lægges 
brandbare materialer  

indenfor 500 mm.  
afstand af ANIHEATER®.

Vent 30 minutter  
efter lampen er slukket 

inden berøring af  
ANIHEATER®

Varmelegemet må ikke 
berøres når tændt.

BRUGERVEJLEDNING
ANIHEATER®

Anvendelse

•	 Når ANIHEATER® er tilsluttet strøm, tjekkes at ANIHEATER® varmer, ved at føle 
med den ene hånd på trådnettet.

•	 ADVARSEL! Tag ikke hånden ind under trådnettet, fare for forbrænding.

•	 ANIHEATER® slukkes ved at afbryde strømmen.

Der må ikke lægges 
brandbare materialer  

indenfor 500 mm.  
afstand af ANIHEATER®.

Vent 30 minutter  
efter lampen er slukket 

inden berøring af  
ANIHEATER®

Varmelegemet må ikke 
berøres når tændt.

 Anvendelse

 • Når ANIHEATER® er tilsluttet strøm, tjekkes at ANIHEATER® varmer, 
   ved at føle med den ene hånd på trådnettet.

 • ADVARSEL! Tag ikke hånden ind under trådnettet, fare for forbrænding.

 • ANIHEATER® slukkes ved at afbryde strømmen.



BESKRIVELSE
ANIHEATER®

Volt 220 – 240 

Forbrug 100W – eller 150W

Tilslutning Vælg det stik/tilslutning 
som passer til stald

Sæt indhold Aniheater-skabelon 
Monterings sæt

Omgivelses  
temperaturer

`-10/+40 grader

IP Klasse IPX9K

Fordele ved Aniheater®
•	 Reducerer strømforbrug  

Reduktion af energiforbruget i stalde med op til 50%, når de kombineres med 
vores kontakter

•	 Bedre fordeling af varmen  
Giver mere jævn fordeling af varme end traditionelle varmelamper. Det sikrer 
bedre fødeindtagelse og højere overlevelsesrate blandt smågrise såvel som 
reducerer brugen af   medicin.

•	 Vandtæt IPX9K godkendt  
Nem at rengøre og vedligeholde. For at rense Aniheater® bruger du en  
højtryksrenser, hvilket betyder at du ikke behøver at fjerne Aniheater®. Dette 
hjælper med at opretholde et højt hygiejne niveau.

•	 Lang levetid  
Aniheater® bruger ikke glødelamper som traditionelle varmelamper  
1 års garanti.

•	 Lav brandrisiko  
Aniheater® arbejder ved en lavere temperatur end traditionelle varmelamper 
som reducerer risikoen for brand.

100% 
VEDLIGEHOLDELSES 

FRI

100% 
VANDTÆT

VEDLIGHOLDSELSVEJLEDNING
Vedligehold af ANIHEATER®

Vedligeholdelse 
Skal ikke fjernes ved rengøring, ANIHEATER® er 100 % vandtæt, (IPX9K) og tåler  
rengøring med højtryksrenser. Det er derfor ikke nødvendigt at fjerne ANIHEATER® ved 
rengøring, hvilket sparer meget tid i stalden.

ADVARSEL! ANIHEATER® må ikke rengøres eller repareres før den har været slukket 
i mindst 30 min.

•	 Inden reparation og vedligehold af ANIHEATER®, sikres at strømmen er afbrudt samt 
at lampen har haft en køletid på minimum 30 minutter.

•	 ANIHEATER® er i 4 dele – Trådnet – varmelegeme med ledning og plastblok – parabol 
og lampehus. Alle dele kan skiftes ud.

•	 ANIHEATER® bør ikke bruges, hvis ANIHEATER® har fået skader, der har efterladt 
revner/huller i ANIHEATER® /ledning/stik/varmerør.

•	 Efterse ANIHEATER® for skader løbende dog minimum hver 6. måned.

Garanti ANIHEATER®
Sker fejlen inden for garantiperioden, så kontakt forhandleren. 

Der ydes 1 års funktions garanti på ANIHEATER®, ved almindelig brug - dog ikke 
ved ledningsbid.
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 tåler rengøring med højtryksrenser. Det er derfor ikke nødvendigt at fjerne 
 ANIHEATER® ved rengøring, hvilket sparer meget tid i stalden.

 ADVARSEL! ANIHEATER® må ikke rengøres eller repareres før den har 
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 • Inden reparation og vedligehold af ANIHEATER®, sikres at strømmen er afbrudt  
   samt at lampen har haft en køletid på minimum 30 minutter.

 • ANIHEATER® er i 4 dele – Trådnet – varmelegeme med ledning og plastblok –  
   parabol og lampehus. Alle dele kan skiftes ud.

 • ANIHEATER® bør ikke bruges, hvis ANIHEATER® har fået skader, der har efter  
 ladt revner/huller i ANIHEATER® /ledning/stik/varmerør.

 • Efterse ANIHEATER® for skader løbende dog minimum hver 6. måned.

 Garanti ANIHEATER®

 Sker fejlen inden for garantiperioden, så kontakt forhandleren.
 Der ydes 1 års funktions garanti på ANIHEATER®, ved almindelig brug - 
 dog ikke ved ledningsbid.
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bedre fødeindtagelse og højere overlevelsesrate blandt smågrise såvel som 
reducerer brugen af   medicin.

•	 Vandtæt IPX9K godkendt  
Nem at rengøre og vedligeholde. For at rense Aniheater® bruger du en  
højtryksrenser, hvilket betyder at du ikke behøver at fjerne Aniheater®. Dette 
hjælper med at opretholde et højt hygiejne niveau.

•	 Lang levetid  
Aniheater® bruger ikke glødelamper som traditionelle varmelamper  
1 års garanti.

•	 Lav brandrisiko  
Aniheater® arbejder ved en lavere temperatur end traditionelle varmelamper 
som reducerer risikoen for brand.
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UDSKIFTNING AF  
VARMELEGEME
ANIHEATER®

•	 ANIHEATER® kobles fra strømmen. Vi anbefaler en elinstallatør gør det. 

•	 Afvent 30 min til varmelegemet er kølet af.

•	 Løsn trådnettet på ANIHEATER® i den ene side, for eks. ved hjælp af en tang.

•	 Løsn de 2 låse møtrikker i plastklumpen, og afmontér dem evt. ved hjælp af en 
skraldenøgle (7 mm), også de 2 skiver tages af.

•	 Lednings gennemføring løsnes

•	 De 2 bolte trykkes/skrues ud.

•	 Nu kan varmelegemet rykkes ud.

•	 Nyt varmelegeme sættes i, ved først at sætte ledningen i, og varmelegemet  
rykkes på plads. Derefter sættes bolte, skiver og låse møtrikker på. Låse  
møtrikken spændes evt. med en skraldenøgle 7 mm. 

•	  O skal vende op ad.
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