INSTALLATIONS CHEKLISTE

Den nye generation af varmelampe

•
•

Altid sikre sig der er volt nok i stalden, V 220 volt giver Aniheater dens ønskede ydelse!
Hvis der sendes til udlandet skal vi sikre os hvilken strøm der bruges!
Ved renovering eller nybyg foreslår vi at bruge vores
dobbelt kontakten som samledåse, derved kan der nemt
spares penge ved nybyg i form af besparelse af dåser.

Fordelen ved at bruge dobbelt kontakter er du undgår irret stik samt dårlige forbindelser imellem
han og hun stik som kan resultere i færre watt fra produktet eller ingen varme fra produktet.
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FEJLFINDING
•
•
•

Sikre at der bliver tilført nok volt i staldene og i alle afdelinger så der
opnås optimal effekt af Aniheateren.
Afisolere ledningerne ordentligt, hvorefter kobbertrådene ligges dobbelt
og sættes i hanstikket eller kontakten.
Sikre at alle skruer er fastgjort i dobbelt / A16 kontakten (se billede 3)
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SIKRING AF OPTIMALT NÆRMILJØ
Sikre at isoleringsmåtten er tilpasset hulen, så der ikke findes træk i hulen hos pattegrisene.

Benyt PVC plast som forhæng på hulen.

Store huler, evt. lav en
opdeling de første dage eller
brug 175 watts Aniheater.

Pattegrise søger varme og et blødt leje, men hvis nogle af pattegrisene har svært ved at komme
op i hjørnet kan de trækkes op via lugt eller lyd. Benyt enten et håndklæde (eller gamle sokker)
som er gnubbet på soen, bagefter smidt op i hjørnet, eller noget halm (sæk) som hun har benyttet
til rede bygning. Ydermere kan de mindste fødte pattegrise som vejer under 1 kg blive lagt op i
hulen, det kan være med til at trække de andre pattegrise op i hulen. Ydermere er det essentielt
at have fokus på pattegrise under 1 kg og varmtilførsel, så deres kropstemperatur hæves hvorved
deres energi kommer ud i musklerne og de ikke bliver stive i kroppen som besværliggøre deres
bevægelser, som vil intensivere deres lyst til at drikke råmælk ved soen.

