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Kan dine grise holde varmen?

Mindre overskudsvarme - brug energien i hulerne! 

UniHeater

Varmelampe

Du får
pattegrise som
bruger energien
på at vokse og

ikke på at holde
sig varme



UniComfort
UniComfort er designet til at styre nærmiljøet i huler med en 
UniHeater. Temperaturen holdes stabil og optimal for patte-
grisene i deres kritiske start på livet. UniComfort kompenserer 
for udsving i dag/nat temperatur samt sommer/vinter påvirkning 
af staldtemperaturen.
UniComfort:
• 1 enhed med 2 sensorer til 2 stier
• Kurvestyring fra 35 grader
• Mulige kurvelængder på 7, 10, 14, 21 dag
• Let adgang til daglig regulering af kurve
• Slukker automatisk varmetilførsel ved endt kurve
• Fast temperatur kan vælges
• Visning af huletemperatur efter kurve
• 2 meter sensor kabler
• Max 300W – 150W pr. kanal
• 110-230Vac
• Højtryksrens med max 5 bar

UniHeater

Varenr: 1126-2000

Den bedst mulige opvarmning af pattegrise med infrarød stråling i 
kombination med et holdbart produkt til at matche den moderne svine-
produktion. 
Varmeelementets montering i hulelåget giver et optimalt nærmiljø, da der 
dannes et varmetæppe fra Uniheater og ind i hulen. 
Parabolen er vinklet for at forstærke denne effekt. 
UniHeater: 
• Infrarød rør 150W
• Rustfri gitter
• Standard 2 meter kabel – uden stik 
• Fast montering i hule overdækning
• Hurtigt rørskift
• Indbygget termorelæ
• Tåler højtrykrens
• 110-230Vac
• L: 590 mm B: 140 mm H: 82 mm

Ensartet kurvestyring af mikroklima i pattegris hulen. 
UniComforten styrer nærmiljøet i 2 stier med hver deres 
sensor.

Varenr: 1411-4000

Brug af
UniHeater og

UniComfort vil
forbedre patte- 

grisens nærmiljø 
og spare både

energi og
CO2 
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Effektivt varmegardin og ensartet varme (150W)
Tåler højtryksrens 
Topisoleret 30 mm - forventet varmeafvigelse til rum ~ 35° C
Isoleret indbygget brandsikring  
Genbrugsplast (PA 66 + 30% glas) - ej elektrisk ledende
Rustfrit varmelegeme   

FASTMONTERES DIREKTE UNDER LÅGET TIL PATTEGRIS HULEN! 
L:590 x B:140 x H:82 mm - 2 meter ledning

Termostat - rumføler som måler huletemperatur
Kurvestyring fra 35° C  
Automatisk stop efter endt kurve - fortsat temperaturvisning
Tåler vask med lavt tryk 
Max 300W - 150W pr. kanal  
Spar strøm/CO2 fra dag 4-10! op til 50%
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