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Właśnie zakupili Państwo elektryzator ogrodzeniowy o BARDZO DUŻEJ MOCY zasilany prądem
o napięciu 230 V. Dziękujemy za Państwa zaufanie.
Ten nowo zaprojektowany elektryzator zapewnia niezrównaną skuteczność ochrony, gdy roślinność
całkowicie zarosła ogrodzenie. Jest to urządzenie najczęściej wybierane przez hodowców owiec, których
niskie ogrodzenia systematycznie przerasta trawa. Jest również stosowany w przypadku zagród dla bydła,
ogrodzeń przeciw dzikom i ogrodzeń dla zwierząt trudnych do upilnowania ze względu na ich futro, grubą
skórę lub temperament.
Elektryzator jest zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

VMax XV

Zasilanie

Energia (J) przy
oporności
500 omów

Napięcie
Szczytowe
(V)

Pobór Mocy
(W)

Impulsy /
minutę

230 V - 50 Hz

4,8

13 000

9,7

43

VMax XV

Wymiary : 20 x 12,5 x 25,5 cm - Waga : 3 kg

ZALECENIA :

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ OGRODZENIA (km)
Z ROŚLINNOŚCIĄ :

ZWIERZĘTA
VMax XV

niską
75

trudne / o grubej skórze / nieposłuszne /
dzikie

średnią
25

wysoką
10

MONTAŻ
Przewód: aby uzyskać optymalną wydajność, przewód musi mieć bardzo dobrą przewodność. Należy zadbać o
to, aby wykonać połączenia za pomocą łączników o bardzo dobrej jakości.
Uziemienie: aby jak najlepiej wykorzystać możliwości elektryzatora, należy starannie wykonać uziemienie.
Należy drobiazgowo stosować się do instrukcji dotyczących uziemienia zamieszczonych w sekcji
„MONTAŻ UZIEMIENIA” rozdziału ,,URUCHOMIENIE".
URUCHOMIENIE :
Podłączyć zacisk wyjściowy wysokiego napięcia elektryzatora do ogrodzenia.
Podłączyć zacisk wyjściowy uziemienia elektryzatora do bolca uziemienia ogrodzenia.
- Połączenia te (zarówno uziemienia, jak i wysokiego napiecia) powinny być wykonane za pomocą
przewodu izolowanego na wysokie napięcie (20 000 V), np. typu FISOL, FISOL GALVA lub FISALU.
W przeciwnym wypadku skuteczność ogrodzenia może być zaburzona.
- Uziemienie ogrodzenia powinno znajdować się co najmniej 10 m od uziemienia budynku.
- Sprawdzić, czy wszystkie wykonane połączenia zostały wykonane prawidłowo. Węzły lub splątania
mogą powodować nieprawidłowy styk i doprowadzić do zniszczenia izolatorów i utraty skuteczności.
- Podłączyć wtyczkę urządzenia do sieci: lampka kontrolna wskazująca, że urządzenie działa poprawnie,
powinna zapalać się z częstotliwością impulsów (mniej więcej co 1,5 s).
- Jeśli musieli Państwo łączyć ze sobą różne metale na węźle lub przyłączu, należy zabezpieczyć ten
potencjalnie słaby punkt instalacji przed korozją za pomocą smaru do urządzeń mechanicznych.
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MONTAŻ UZIEMIENIA :
Niedostateczne uziemienie jest częstą przyczyną wadliwego działania elektryzatora. Uziemienie elektryzatora
musi być instalowane w odległości większej niż 10 m od uziemienia budynku, kabla telefonicznego lub innych
kabli sieciowych.
Aby uziemienie było naprawdę skuteczne, ważne jest, aby znajdowało się ono w wilgotnej glebie. Dlatego na
miejsce instalacji lepiej wybrać zagłębiony, niż pochyły układ terenu. Należy wybrać również miejsce, w którym
gleba jest żyzna i/lub gliniasta, gdyż jako bardziej zmineralizowana będzie lepiej przewodzić prąd od gleby
piaszczystej czy kamienistej. Użyj koparko-ładowarki lub wiertnicy, aby wykonać głębokie otwory niezbędne
do wkopania bolców uziemienia.
Najlepiej jest, jeśli bolce niezbędne do tego rodzaju uziemienia wykonane są ze stali ocynkowanej, mają 2 m
długości i są wkopane w odstępach 4 metry (należy je połączyć przewodem ze stali ocynkowanej o dużej
średnicy. W najbardziej odpowiednich glebach minimalna liczba bolców uziemienia dla tego elektryzatora będzie
wynosić 5, lecz może też wzrosnąć do ponad dziesięciu w przypadku gleb trudnych! Jakość uziemienia będzie
jeszcze lepsza, jeśli możliwe będzie użycie bolców o długości 3 metrów, co pozwoli dotrzeć do „głębokich”
warstw gleby charakteryzujących się lepszą przewodnością.
Wskazówka: po wykonaniu odwiertu przeznaczonego na bolec uziemienia otwór można wypełnić bentonitem.
Dzięki temu wilgoć z gleby będzie gromadzić się wokół bolca, co znacznie poprawi parametry uziemienia.
Przykłady 2 rodzajów instalacji w zależności od rodzaju gleby:
- W przypadku wilgotnej lub dobrze przewodzącej gleby: podłączyć zacisk uziemienia elektryzatora do
bolców uziemienia i podłącz zacisk wyjściowy napięcia elektryzatora do przewodów ogrodzenia, zwanych również
„gorącymi przewodami" (patrz schemat 1 poniżej).

Schemat 1

Przewód gorący (90 cm - 110 cm)
Przewód gorący (50 cm - 60 cm)
4m

2m
Bolce uziemiające (2 metry)

- W przypadku suchej lub słabo przewodzącej gleby i dużych zwierząt: podłączyć zacisk uziemienia elektryzatora
do bolców uziemienia oraz dodatkowo do najniższego specjalnego przewodu uziemienia w instalacji ogrodzenia,
a następnie podłączyć zacisk WYSOKIEGO NAPIĘCIA do reszty przewodów ogrodzenia zwanych również
„gorącymi przewodami”. Przewód uziemienia należy podłączyć co 50 m do bolca uziemienia (patrz schemat
2 poniżej), przewodu uziemienia nie łączyć z przewodami gorącymi.

Schemat 2

Przewód gorący (90 cm - 110 cm)
Przewód gorący (50 cm - 60 cm)
4m

Przewód uziemienia (20 cm - 30 cm)
50 m

2m

Bolce uziemiające (2 metry)
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