
Den varma sittbänken
högklassig och energisnål sittbänk med värme



ThermoSteel-bänken
ThermoSteel är en energisnål och driftsäker sittbänk 
med värme i sittytan. Den tillverkas i högklassigt 
material med sittyta av rostfritt stål.

ThermoSteel-bänken är avsedd för placering där man vill 
ge service med en varm sittplats i kall miljö, exempelvis 
vid: Servicehus, Äldreboende, Sjukhus, Bostadsrätts-
föreningar, Spelarbås i rinken, Busshållplatser, Tåg och 
Tunnelbanestationer. Eftersom bänken och elskåpet 
tillverkas i rostfritt så bedöms bänken vara vandalsäker.

Bänken säljs i rostfritt utförande som standard, men 
önskad RAL-kulör kan fås mot tillägg. Bänken kan också 
levereras med eller utan ryggstöd samt med monterat 
armstöd på valfri sida av bänken. Extra armstöd kan 
monteras som avskiljare på sittytan enligt nya EU-regler 
för perronger.

En klimatsmart produkt
Bänken tillkopplas endast 18 timmar/dygn och under en 
normal vinter drar endast 700 KW. Till skillnad till andra 
värmebänkar som kan dra cirka 17 000 KW som är likgiltigt 
med en normalstor villa i uppvärmning. 

Tekniska specifikationer

Material:
Rostfritt stål i sittytan. Alt. lackerad i valfri RAL-kulör (mot ttillägg).
Underrede i elförzinkat och corrosealbehandlat stål alt. pulverlackerat.
Ryggsstöd i Termoträ.
Inbyggd värmeslinga ger sittytan en behaglig temperatur, Inga synliga kablar.

Mått:
Längd: 1450 mm. Bredd: 320 mm. Höjd från fot till sittyta: 420-490 mm. distans beställs separat beroende på montage. 

El:
Driftspänning: 230 V 1-fas.

Effekt: max. 180 Watt (245 W beroende på yttertemperatur). 
Justerbar termostat: Max +40°C. Fabriksinställd +30°C.
Överhettningsskydd: Bryter vid +40 ° C, återgår automatiskt vid avkylning. Allpolig jordfelsbrytare. 
Elanslutning: Kopplingsskåp under bänken. Bänken skall anslutas av behörig elektriker. Värmebänken styrs lämpligen via tidur.
Bänken är i överensstämmelse med lågspänningsdirektivet LVD73/23/EEG med ändringar 93/68/EEG.



Teknisk ritning



EuroTech Mackmyra AB
EuroTech Mackmyra AB har utvecklat ett eget 
lyftverktyg som underlättar vid byggandet av olika 
apparatskåp vilket ger produktionsfördelar med säkrare 
miljö för personal då de hanterar tung utrustning i 
skåp samt tunga komponenter. Detta gör EuroTech 
Mackmyra AB till en mycket stark samarbetspartner vid 
konstruktionsuppdrag och lego tillverkning.
 
EuroTech Mackmyra AB tar gärna ett helhetsansvar för 
dina projekt från start till mål. Det kan omfatta både 
konstruktion, produktion och installation, allt enligt just  
dina önskemål.
 
EuroTech Mackmyra AB är verksamt inom ett stortantal 
branscher och utför arbeten åt både lokalaföretag men 
också internationella företag somexempelvis Siemens, Stora 
Enso och Sandvik.
 
EuroTech Mackmyra AB strävar alltid efter ett långsiktigt 
samarbete tillsammans med våra kunder och leverantörer. 
Samarbetet är baserat på hög kvalité, säkra leveranser och 
ömsesidig respekt. Att de flesta av våra kunder har varit 
med oss sedan många år ser vi som att vi lyckats bra med 
detta åtagande.
 

Kvalité
EuroTech Mackmyra AB arbetar ständigt för att behålla och 
öka kvalitén inom företaget. Förutom utförandekvalité gäller 
detta självklart också tjänstekvalité och den interna kvalitén, 
vi tror nämligen att kvalité är något man bygger från 
grunden. EuroTech Mackmyra AB har kvalitén med redan 
från början av ett projekt och följer den hela vägen till kund. pr
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Mackmyravägen 19, Valbo
+46-26-66 25 50

eurotechmackmyra.se
info@eurotechmackmyra.se

”Guldkant på den offentliga 
miljön med rostfritt stål” 


