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SECUR 500
INSTRUKCJA OBSŁUGI

SECUR 500 jest elektryzatorem do ogrodzeń pastwiskowych o zasilaniu uniwersalnym przez :
- akumulator 12 V (ołowiowy o odpowiednim formacie)
- akumulator 12 V (ołowiowy o odpowiednim formacie) i zasilacz sieciowy (do wyboru) wyłącznej produkcji LACME.
- zasilacz sieciowy (do wyboru) wyłącznej produkcji LACME.
Jedynie zasilacz sieciowy wyłącznej produkcji LACME jest jako jedna z opcji dopuszczony do stosowania z tym elektryzatorem.
Podłączanie tego elektryzatora do jakiegokolwiek innego zasilacza sieciowego jest surowo zabronione ze względów bezpieczeństwa.
Zasilacz sieciowy produkcji LACME nie moŜe być stosowany z innymi elektryzatorami dostępnymi na rynku ani teŜ ze starszymi i/lub
innymi elektryzatorami firmy LACME nie przewidzianymi do tego celu (w razie wątpliwości, naleŜy sprawdzić to w informacji załączonej
do Państwa elektryzatora).
Piętnaście razy mocniejszy niŜ elektryzatory zasilane z baterii, ten elektryzator moŜe być stosowany min. dla owiec w sytuacji, kiedy
zasilanie z prądu nie jest moŜliwe. Jako uzupełnienie zasilania z akumulatora, moŜna do niego dołączyć baterię słoneczną firmy LACME
25 W ze składanym podnośnikiem (do wyboru).
Zastosowana technologia, zwana "niską impedancją", sprawia, Ŝe ogrodzenie pozostaje skuteczne nawet w wypadku upływu prądu
(wskutek traw, które dotykają przewodów, uszkodzonych izolatorów...).

FUNKCJE :
•

FALOWNIK umoŜliwia wybranie trybu działania urządzenia: tryb I-PULSE lub tryb STANDARDOWY. W kaŜdym z 2 trybów istnieje
moŜliwość wyregulowania energii wyjścia w zaleŜności od potrzeb (typ zwierząt, długość ogrodzenia, izolacja, wilgotność...) i w
szczególności zmniejszenia zuŜycia prądu po okresie tresury zwierząt. Podziałka odpowiada energii wyjścia. Napięcie wyjścia
pozostaje stałe bez względu na energię wyjścia. Między dwoma trybami, pozycja test strat ogrodzenia jest aktywna (patrz test strat
ogrodzenia).

W TRYBIE I-PULSE : Maksymalna energia jest przesyłana tylko kiedy zwierzę dotknie ogrodzenia. Mini-impuls o bardzo niskiej mocy i
słuŜący do wykrywania kontaktów jest przesyłany bez przerwy.
W tym trybie, zuŜycie jest duŜo niŜsze poniewaŜ przez większość czasu aktywny jest tylko mini-impuls. Aby tryb I-Pulse działał,
niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego uziemienia i małej liczby roślin dotykających ogrodzenia. (Patrz test prawidłowego
uziemienia).
W TRYBIE STANDARDOWYM : przy kaŜdym impulsie cała ustawiona energia jest przesyłana. ZuŜycie energii jest maksymalne.
TEST STRAT OGRODZENIA : Kiedy falownik jest w tym połoŜeniu, wskaźnik graficzny wskazuje stanu kontaktu ogrodzenia z
roślinnością.
Świeci się tylko jedna dioda LED : ogrodzenie praktycznie nie styka się z roślinnością.
Pomarańczowe diody LED świecą się : Kontakt z roślinnością zaczyna być intensywny.
Czerwone diody LED świecą się : Ogrodzenie jest silnie pokryte roślinnością. Funkcja I-Pulse jest wyłączona i przełącza się
automatycznie w tryb STANDARDOWY. NaleŜy wyczyścić ogrodzenie.
•

WSKAŹNIK GRAFICZNY zapala się automatycznie kiedy poziom strat jest zbyt duŜy. (Patrz test strat ogrodzenia)

•

KONTROLKA KONTROLI ŁADOWANIA zasilania : Na przedniej stronie, wielofunkcyjna kontrolka sygnalizuje prawidłowe
działanie i ładowanie zasilania podczas kaŜdego impulsu.
Kontrolka 3-kolorowa (zielona, pomarańczowa, czerwona) umoŜliwia sprawdzenie stanu rozładowania akumulatora. Kontrola moŜe
równieŜ odbywać się na krótkim dystansie za pomocą testera kieszonkowego BIP CONTROLE. NaleŜy zawsze jak najszybciej
naładować jeden akumulator, który jest w strefie czerwonej.
•

TEST PRAWIDŁOWEGO UZIEMIENIA : aby zapewnić właściwe przewodzenie uziemienia dla trybu I-PULSE, istnieje moŜliwość
przetestowania go za pomocą wskaźnika graficznego.
Sposób postępowania : Wbić jeden palik w ziemię w taki sam sposób jak główne uziemienie i kilka metrów od niego. Podłączyć palik
uziemienia do drutu ogrodzenia. Ustawić falownik w połoŜeniu test napięcia ogrodzenia. Aby zapewniać wystarczające uziemienie
wskaźnik graficzny musi zapalić się, aŜ do czerwonej diody LED. W idealnej sytuacji zapalają się wszystkie diody LED wskaźnika.
•

Kiedy akumulator jest nadmiernie rozładowany, technologia ACCU PROTECT przełącza automatycznie urządzenie w tryb ECO
1/5. Elektryzator powtarza cykl 5 impulsów : pierwszy ma moc określoną przez falownik, 4 pozostałe mają mniejszą moc.

Ten elektryzator pastwiskowy jest zgodny z Międzynarodowymi Normami Bezpieczeństwa oraz posiada atest Ministerstwa Rolnictwa.
Jest sprzedawany w komplecie z przewodem łączącym "Wysokiego Napięcia" i dwoma małymi uziomami.W przypadku podłoŜy o
słabym przewodnictwie, zachodzi konieczność dodania palików uziemiających.
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URUCHOMIENIE :
NaleŜy przekręcić uchwyt o ¼ obrotu w dół i podnieść górną część urządzenia.
Jeśli urządzenie działa na baterię lub jest zasilane z akumulatora, naleŜy włoŜyć zasilanie do dolnego zbiornika, podłączyć zgodnie z
biegunowością : przewód czerwony, końcówka (+) oraz przewód czarny, końcówka (-). Jeśli zasilacz sieciowy jest uŜywany, moŜe być
podłączony równolegle do akumulatora, naleŜy jedynie uwaŜać na to, by połączyć odpowiednie bieguny (w komplecie z urządzeniem
nie ma śrub słuŜących do połączenia końcówek przewodu zasilacza sieciowego bezpośrednio do końcówek akumulatora). NałoŜyć
górną część urządzenia.
Połączyć uziemienie z zaciskiem uziemienia
Połączyć ogrodzenia z zaciskiem wyjście

elektryzatora.
elektryzatora.

w tym celu posłuŜyć się przewodem łączącym „Wysokiego Napięcia”.
Uruchomić przy pomocy przełącznika mocy: lampka kontrolna LED powinna świecić się około 40 razy na minutę.

ŚRODKI OSTROśNOŚCI :
Upewnić się, Ŝe w kaŜdych okolicznościach zwierzę, które dotknie ogrodzenia, będzie miało moŜliwość cofnięcia się: kaŜdy dłuŜszy
kontakt z ogrodzeniem powoduje powaŜne poparzenia (nie wolno, na przykład, przeprowadzać ogrodzenia przez tereny bagniste, na
których zwierzę mogłoby ugrzęznąć w podmokłej ziemi i zostać w ten sposób unieruchomione). Nigdy nie moŜna podłączać do prądu
ogrodzenia z drutu kolczastego.
Nie umieszczać przewodu ogradzającego w pobliŜu nadziemnej linii wysokiego napięcia. Nie uŜywać równieŜ słupów telefonicznych do
podtrzymania przewodu ogrodzenia elektrycznego.
Nie uŜywać tego urządzenia do innego celu niŜ ten, do którego zostało ono stworzone. Nie pozwalać dzieciom bawić się w pobliŜu
ogrodzenia elektrycznego.
Unikać zbliŜania do ogrodzenia lub do jego podłączenia do elektryzatora materiałów palnych.
Nie podłączać do urządzeń bezpośrednio zasilanych przez sieć elektryczną innych niŜ zasilacz sieciowy specjalnie przewidziany do
tego celu przez LACME. Zaleca się w tym szczególnym przypadku umieszczenie urządzenia w miejscu o prawidłowej wentylacji.

Unikać jakiegokolwiek kontaktu z ogrodzeniem, zwłaszcza dotknięcia go głową, szyją lub klatką piersiową. Nie próbować
przechodzić nad, poprzez czy pod ogrodzeniem zbudowanym z kilku przewodów. UŜywać furtki lub innego przejścia
przewidzianego do tego celu.
Ani ludzie, ani zwierzęta nie mogą zostać poraŜeni więcej niŜ jednym impulsem elektrycznym na sekundę. Z tego powodu nie
moŜna podłączać więcej niŜ jeden elektryzator do jednego ogrodzenia, nawet jeśli zawiera ono więcej niŜ jeden szereg
przewodów. W przypadku stwierdzenia zmian w normalnym funkcjonowaniu urządzenia, takich jak nadmierne uderzenia,
urządzenie naleŜy natychmiast odłączyć i zanieść do naprawy do Państwa sprzedawcy naszych produktów.
Odległość pomiędzy dwoma róŜnymi ogrodzeniami zasilanymi przez dwa oddzielne elektryzatory w Ŝadnym przypadku nie moŜe być
mniejsza niŜ 2 m, tak, aby Ŝaden człowiek ani Ŝadne zwierzę nie mogło wskutek przypadkowego jednoczesnego kontaktu z obydwoma
ogrodzeniami zostać poraŜone więcej niŜ jednym impulsem elektrycznym w ciągu sekundy.
INSTRUKCJE ODNOŚNIE INSTALACJI I PODŁĄCZENIA OGRODZEŃ ELEKTRYCZNYCH DLA ZWIERZĄT :
Ogrodzenia elektryczne i podłączane do nich urządzenia pomocnicze muszą być montowane, uŜywane i konserwowane w taki sposób,
aby zmniejszać niebezpieczeństwa z nimi związane dla osób, zwierząt i środowiska.
OSTRZEśENIE : Unikać kontaktu z drutami ogrodzenia elektrycznego, zwłaszcza głowy, szyi lub korpusu. Nie przechodzić nad, pod ani
między drutami ogrodzenia elektrycznego. UŜywać bramki lub specjalnego przejścia.
Trzeba unikać ogrodzeń elektrycznych, w których zwierzęta bądź ludzie mogą zostać uwięzieni czy w które mogą się zaplątać.
Pojedyncze ogrodzenie elektryczne nie moŜe być zasilane przez dwa róŜne elektryzatory pastwiskowe czy teŜ przez obwody
elektryczne na ogrodzeniu niezaleŜne od zasilającego je elektryzatora.
W przypadku dwóch oddzielnych ogrodzeń elektrycznych, gdzie kaŜde z nich jest zasilane przez osobny elektryzator ze swoją własną
bazą czasową, odległość pomiędzy przewodami obydwu ogrodzeń elektrycznych musi wynosić co najmniej 2,5 m. Jeśli taka przestrzeń
musi być zagrodzona i zamknięta, naleŜy to uczynić przy uŜyciu materiałów niebędących przewodnikami elektrycznymi czy teŜ za
pomocą izolowanego oddzielenia metalowego.
Drut kolczasty czy teŜ podobne materiały nie mogą być podłączane do prądu za pomocą elektryzatora.
KaŜda część ogrodzenia elektrycznego umieszczonego wzdłuŜ jakiejkolwiek publicznej drogi, szosy lub ścieŜki musi być oznakowana,
w małych odstępach jeden od drugiego, przy uŜyciu tablic ostrzegawczych solidnie przymocowanych do słupków ogrodzenia lub teŜ
przywiązanych do jego przewodów.
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Rozmiar tablic ostrzegawczych musi wynosić co najmniej 100 mm x 200 mm.
Kolor tła obydwu stron tablic ostrzegawczych musi być Ŝółty. Umieszczona na nich wiadomość musi być
wykonana w kolorze czarnym oraz zawierać albo
- symbol obok będący «Symbolem-sygnałem ostrzegawczym»,
- albo teŜ napis, słowny komunikat “UWAGA – OGRODZENIE ELEKTRYCZNE DLA ZWIERZĄT”.
Napis bądź rysunek muszą być niezmywalne, widnieć na obydwu stronach tablicy ostrzegawczej i mieć
wysokość co najmniej 25 mm.
Przestrzegać zaleceń odnośnie uziemienia.
Przewody łączące, które znajdują się wewnątrz budynków, muszą być w sposób skuteczny odizolowane od elementów struktur
stanowiących uziemienie budynku. MoŜna to zrobić przy uŜyciu izolowanego kabla wysokiego napięcia.
Przewody łączące, które są zakopane w ziemi, muszą być umieszczone wewnątrz rur z materiałów izolujących lub teŜ naleŜy posłuŜyć
się izolowanym w inny sposób kablem wysokiego napięcia. NaleŜy zadbać o zapobieŜenie uszkodzeniom, które mogą zostać
spowodowane przez kopyta zwierząt czy teŜ koła traktorów, które zagłębiają się w ziemię.
Przewody łączące nie mogą być umieszczane w tej samej rurze co kable zasilające, kable z przewodami telekomunikacyjnymi czy kable
z danymi.
Przewody łączące oraz przewody ogrodzenia elektrycznego nie mogą przebiegać ponad nadziemnymi liniami elektrycznymi czy teŜ
liniami telekomunikacyjnymi.
W miarę moŜliwości naleŜy unikać krzyŜowania z nadziemnymi liniami elektrycznymi. Jeśli nie moŜna uniknąć takiego skrzyŜowania,
naleŜy poprowadzić przewody ogrodzenia poniŜej linii elektrycznej oraz – jeśli jest to moŜliwe – pod kątem prostym wobec do niej.
Jeśli przewody łączące i przewody ogrodzenia elektrycznego biegną blisko nadziemnej linii elektrycznej, dzieląca je odległość nie moŜe
być mniejsza niŜ odległości podane w poniŜszej tabeli :

Napięcie linii elektrycznej
V
= 1 000
> 1 000 = 33 000
> 33 000

Odległość
m
3
4
8

Jeśli przewody łączące i przewody ogrodzeń elektrycznych przebiegają blisko nadziemnej linii elektrycznej, ich wysokość ponad ziemią
nie moŜe przekraczać 3 m. Wysokość ta musi zostać zachowana w kaŜdą stronę odwzorowania prostokątnego na powierzchnię ziemi
przewodników, które znajdują się najbardziej na zewnątrz w stosunku do linii elektrycznej, na odległość :
- 2 m, w przypadku linii elektrycznych o napięciu nominalnym nie przekraczającym 1000 V,
- 15 m, w przypadku linii elektrycznych o napięciu nominalnym przekraczającym 1 000 V.
Odległość co najmniej 10 m musi zostać zachowana pomiędzy elektrodą uziemienia elektryzatora i wszystkimi pozostałymi częściami
podłączonymi do systemu uziemienia, takimi jak uziemienie ochronne sieci zasilania czy teŜ uziemienie sieci telekomunikacyjnej.
Ogrodzenia elektryczne słuŜące do odstraszania ptaków, strzeŜenia zwierząt domowych czy teŜ pilnowania zwierząt takich jak krowy,
do satysfakcjonującego i niezawodnego działania wymagają jedynie zasilania przez elektryzatory o słabym poziomie wyjściowym.
W przypadku ogrodzeń elektrycznych mających na celu uniemoŜliwienie ptakom siadania i gnieŜdŜenia się na budynkach, nie naleŜy
podłączać Ŝadnego przewodu ogrodzenia elektrycznego do elektrody uziemienia elektryzatora. Sygnał ostrzegawczy przed
ogrodzeniem elektrycznym musi być umieszczony we wszystkich miejscach, w których ludzie mogą mieć dostęp do przewodników.
Ogrodzenie niepodłączone do prądu, zawierające drut kolczasty lub podobne elementy, moŜe być uŜywane jako podpora dla jednego
lub kilku przewodów podłączonych do prądu, odgrodzonych od ogrodzenia elektrycznego. Elementy podtrzymujące przewody z prądem
muszą być zbudowane w sposób taki, aby zapewniać połoŜenie tych przewodów w odległości co najmniej 150 mm od rzutu pionowego
przewodów niepodłączonych do prądu. Drut kolczasty i elementy podobne muszą być uziemione w regularnych odstępach.
W sytuacji gdy ogrodzenie elektryczne krzyŜuje się z drogą publiczną, trzeba przewidzieć niepodłączoną do prądu furtkę lub przejście w
ogrodzeniu elektrycznym w odpowiadającym skrzyŜowaniu miejscu. We wszystkich powyŜszych przypadkach skrzyŜowań, przylegające
przewody elektryczne ogrodzenia muszą posiadać tablice ostrzegawcze wymagane dla ogrodzeń elektrycznych.
NaleŜy upewnić się, Ŝe wszystkie urządzenia pomocnicze funkcjonujące z sieci połączonej z obwodem ogrodzeń elektrycznych
posiadają stopień izolacji pomiędzy obwodem ogrodzenia i siecią zasilania równy temu, który posiada elektryzator.
Ochrona przed złymi warunkami meteorologicznymi musi być zapewniona dla urządzeń pomocniczych, chyba Ŝe urządzenia te
posiadają gwarancję producenta jako urządzenia przystosowane do uŜytku zewnętrznego i jako mające minimalny stopień ochrony
IPX4.
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KONSERWACJA LUB AWARIA :
NiezaleŜnie od przyczyny, naprawa elektryzatora oraz wymiana jego części wymagają szczegółowej znajomości urządzenia. Bez
Ŝadnych wyjątków, urządzenie musi być naprawiane tylko i wyłącznie przy pomocy odpowiednich części LACME, przez osobę
posiadającą odpowiednie kwalifikacje i będącą do tego upowaŜnioną. W wypadku nieprawidłowego funkcjonowania Państwa
elektryzatora, prosimy o skontaktowanie się z naszym Serwisem PosprzedaŜnym :

Pomelac Sp. z o.o.
07-200 Wyszków, ul. Kasztanowa 1
Tel. (O 29) 74 230 81 w. 32

ZNACZENIE SYMBOLI DYREKTYWY 2002/96/CE Z DNIA 27/01/2003 UMIESZCZONYCH NA ELEKTRYZATORZE :

Przeczytać wszystkie instrukcje przed uŜyciem

Niniejszy produkt musi być poddany recyclingowi oddzielnie od innych odpadów. Ponosicie Państwo zatem odpowiedzialność za
recycling tego odpadu elektronicznego, umieszczając go w punkcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Oddzielna
zbiórka i recycling Państwa odpadu elektronicznego w momencie jego usunięcia pozwala chronić zasoby przyrody i zapewnić
recycling w sposób chroniący zdrowie ludzi i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów recyclingu odpadów
elektrycznych i elektronicznych, prosimy o kontakt z serwisem recyclingu w Państwa Urzędzie Miasta lub teŜ ze sprzedawcą, u którego
nabyli Państwo dany produkt.
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PRZYGOTOWANIE DO UśYTKU ORAZ KONSERWACJA AKUMULATORA ELEKTRYZATORA DO OGRODZEŃ
PASTWISKOWYCH

BARDZO WAśNE : Czas trwania przydatności do uŜycia oraz dobre działanie akumulatora zaleŜą w głównej mierze od jakości
przygotowania do uŜytku i od dobrej jego konserwacji.
I – WYBÓR AKUMULATORA
Zaleca się wybrać akumulator "wolnorozładowujący się" (o grubej płycie), lepiej przystosowaną do warunków ogrodzenia elektrycznego.
Będąc droŜszy od akumulatora uruchamianego w sposób tradycyjny, będzie bardziej odporny na wydłuŜone głębokie rozładowanie się
oraz na powtarzające się cykle ładowania i rozładowywania.
II – URUCHOMIENIE
a) Napełnianie
- PołoŜyć akumulator na płaskim i stabilnym podłoŜu.
- Usunąć korki do napełniania.
- Wlać elektrolit do kaŜdego elementu aŜ do momentu, w którym jego poziom osiągnie wysokość 15 mm ponad górną krawędzią
elektrod. Podczas tej czynności temperatura
elektrolitu musi zawierać się pomiędzy 20 i 30 stopniami.
- Pozostawić akumulator na około dwie godziny.
- Przystąpić do ładowania.
b) Ładowanie
- Podłączyć do prądu ładowarkę akumulatorową zgodnie z biegunowością : końcówka dodatnia (+) akumulatora musi być połączona z
czerwonym zaciskiem ładowarki, zaś końcówka ujemna (-) akumulatora musi być połączona z czarnym zaciskiem ładowarki.
- Jeśli posiadają Państwo nowoczesną automatyczną ładowarkę VAD TRONIC firmy LACME, nic nie muszą Państwo regulować.
Urządzenie to automatycznie samo dobiera optymalne parametry ładowania.
- Jeśli mają Państwo do dyspozycji jedynie klasyczną ładowarkę, uregulujcie prąd ładowania do wartości jednej dziesiątej pojemności
danego akumulatora. Na przykład akumulator o pojemności 45 amperogodzin, naleŜy ładować przez około 10 godzin prądem o
natęŜeniu 5 amperów. W celu skontrolowania stanu naładowania naleŜy sprawdzić gęstość elektrolitu przy pomocy wagi do kwasów
(przy naładowanym akumulatorze gęstość wynosi 1.27).
c) Środki ostroŜności
- Odwrotne połączenie biegunów podczas ładowania sprawi, Ŝe akumulator nie będzie nadawał się do uŜytku.
- Podczas ładowania elektrolit nie moŜe "wrzeć" : jego temperatura nie moŜe przekroczyć 40°.
- Po ukończeniu ładowania naleŜy wytrzeć akumulator przed ponownym włoŜeniem go do zbiornika elektryzatora.
- Uwaga : kwas atakuje liczne substancje, w szczególności ubrania i ludzką skórę...
III – KONSERWACJA
a) Elektrolit
Co jakiś czas naleŜy sprawdzać poziom elektrolitu. Utrzymywać go na poziomie 15 mm powyŜej górnej krawędzi elektrod, jednak tylko i
wyłącznie przy pomocy dolewania wody destylowanej.
b) Końcówki
NaleŜy co jakiś czas czyścić końcówki elektrod : przecierać je ciepłą wodą przy pomocy szczotki, a następnie je natłuszczać.
c) Ładowanie
Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafie II b).
UWAGA
Trzymać akumulator z dala od ognia : ryzyko wybuchu.
Nie kłaść przedmiotów metalowych ani narzędzi na akumulatorze ; mogą one spowodować zwarcie. Po naładowaniu akumulatora
naleŜy odłączyć najpierw sznur zasilacza sieciowego ładowarki, a dopiero następnie zaciski ładowarki.
IV – INSTRUKCJE ODNOŚNIE PRZECHOWYWANIA PODCZAS NIEUśYWANIA ELEKTRYZATORA
Jeśli elektryzator pastwiskowy nie jest uŜywany podczas zimy, aby odnaleźć go wiosną w dobrym stanie, naleŜy :
- naładować go przed schowaniem,
- umieścić go w suchym pomieszczeniu, w którym nie zamarznie,
- kontrolować go co mniej więcej 2 miesiące oraz, w razie potrzeby, uzupełniać poziom elektrolitu i go naładować.
W wypadku niezastosowania się do powyŜszych środków ostroŜności, akumulator się rozładuje całkowicie i się zasiarczy : nie będzie
się do niczego nadawał i nie będzie moŜna go w Ŝaden sposób naprawić.
V – GWARANCJA
Gwarancja obejmuje jedynie wady fabryczne wykryte w okresie krótszym niŜ 6 miesięcy po zakupie. Wady fabryczne wykrywa się
zazwyczaj, porównując przy pomocy wagi do kwasów gęstości kwasu w róŜnych elementach. Nieprawidłowości uwidoczniają się
poprzez znaczny brak równowagi w gęstości kwasu jednego lub dwóch elementów w stosunku do całości pozostałych elementów.
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Bolec uziemiajacy
Uziemienie jest rzeczą bardzo waŜną. Ma ono wpływ na działanie elektryzatora.
Aby zapewnić prawidłowe działanie ogrodzenia na wypadek zakłócenia jego pracy, konieczne jest wykonanie bardzo dobrego
uziemienia.
Szczególne warunki instalacji, jakie znajdują zastosowanie w przypadku wszystkich elektryzatorów typu Bardzo Niska Impendancja,
zostały przedstawione w instrukcji stosowania urządzenia.

Budowa „Bolca Uziemiajacego”
Bolec uziemiajacy firmy LACME posiada srube gwintowana, co zapewnia dobre polaczenie drutu z bolcem. Jest on cynkowany
elektrolitycznie aby zapewnic dobry kontakt elektryczny z ziemia.
Bolec uziemiajacy mozna równiez zrobic samemu stosujac do tego zelazny pret o dlugosci od 1 do 1,5 m
Nalezy jednak zapewnic dobry kontakt poprzez scisle owiniecie preta drutem.

Instalacja
Zakopac w ziemi 2 prety uziemiajace ok. 1m dlugosci kazdy, w odleglosci ok. 2 m od siebie.
Polaczyc oba prety miedzy soba , jesli to mozliwe w ziemi a nastepnie podlaczyc je do zacisku „ziemia” elektryzatora. Nalezy uzyc do
tego dobrego przewodnika np. grubego drutu cynkowanego o srednicy 2,2mm.

Sprawdzenie skutecznosci
Podlaczyc elektryzator ( jak w instrukcji)
- polaczyc przewód ogrodzenia z zaciskiem „Ogrodzenie” elektryzatora za pomoca przewodu izolowanego do wysokiego napiecia.
- polaczyc pret uziemiajacy z zaciskiem „ziemia” elektryzatora.
Utworzyć stratę ogólną na ogrodzeniu poprzez połączenie przewodu ogrodzenia z uziemieniem przy pomocy Ŝelaznych kołków lub
odłączyć kabel ogrodzenia na długości około stu metrów i zostawić go na ziemi.
Wlaczyc elektryzator.
Test uziemienia: pomiar napięcia przy pomocy woltomierza cyfrowego (Digivolt : V < 300 V) lub poprzez umieszczenie jednej ręki na
ziemi, a drugiej na przewodzie podłączonym do zacisku « Uziemienie ».
Jesli poczuja Panstwo impuls to znaczy, ze uziemienie jest zle wykonane ( aby zrobic ten test mozna uzyc takze zdzbla trawy, które
oslabi ewentualna sile impulsu).
Jesli dysponuja Panstwo jakims kontrolerem ( np. Miernik 10 Kv ) mozna go uzyc do wykonania tego testu: zadna lampka nie powinna
sie zapalic, jesli uziemienie jest dobrze wykonane.

Kilka uwag
Ponizej dajemy kilka rad dotyczacych ogólnej instalacji ogrodzenia, aby pomóc Panstwu w rozwiazaniu problemów.
Pret uziemiajacy w ogrodzeniu elektrycznym nie jest uziemieniem bezpieczenstwa jak np. w sprzecie gospodarstwa domowego. Jest to
integralna czesc obwodu ogrodzenia, która zapewnia przeplyw impulsu elektrycznego przez cialo zwierzecia w momencie jego
zetkniecia z przewodem, powodujac zamkniecie obwodu. Skad tak wazna rola uziemienia.
W obwodzie ogrodzenia elektrycznego, przyczyny strat (lub zuzycia energii) sa Podzielone : Przewód ogrodzenia im dluzszy tym
wieksze zuzycie energii ; trawy, które dotykaja przewodu, uszkodzone lub zle izolatory, cialo zwierzecia, pret uziemiajacy, wreszcie sam
elektryzator.
Kazde zmniejszenie tych strat powoduje wzrost skutecznosci ogrodzenia. Im wiecej czynników zmniejszajacych skutecznosc
ogrodzenia (dlugie ogrodzenie, duzo roslinnosci, suche podloze) tym musi byc lepsze uziemienie.
Aby zlagodzic dzialanie tych czynników mozna np.
- zwiekszac liczbe pretów uziemiajacych,
- zainstalowac przewód neutralny równolegle z przewodem elektrycznym i polaczyc go z pretem uziemiajacym co 50 metrów.
Niektóre nasze elektryzatory bateryjne dostarczane sa z 2 malymi pretami uziemiajacymi, aby ulatwic montaz ogrodzen przenosnych.
Mimo to radzimy zainstalowanie dlugiego preta Uziemiajacego jak przy elektryzatorach sieciowych.
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