DeLaval elektrické ohradníky
Spolehlivé ohrazení vašich zvířat

Pokud jste se někdy řešili problém, jak přivést zpátky krávu, která
vám utekla z pastvy, pochopíte důležitost dobře fungujícího
systému elektrického ohradníku..
Elektrické ohradníky nejsou samozřejmě nic nového. Přesto není
jednoduché postavit ohradník, který budou zvířata respektovat. Jeho
efektivnost může být ovlivněna řadou faktorů, jako je např. délka
ohradníku, terén či vegetační podmínky.
Firma DeLaval pomáhá farmářům již téměř 30 let se stavbou
ohradníků v závislosti na požadavcích a přáních zákazníka. Proto
dobře víme, jak postavit efektivní ohradník.
Náš široký sortiment příslušenství – ať už je to silný síťový zdroj,
digitální voltmetr či pryžová palice – všechny tyto produkty nesou
značku zaručené kvality firmy DeLaval.
Udělejte si čas a pozorně si prohlédněte náš nový katalog. Získejte
představu o tom co budete potřebovat a neváhejte nás kontaktovat!
Společně můžeme sestavit plán vašeho ohradníku dle vašich
možností a představ. Ohradník, kterému můžete důvěřovat a který
ochrání vaše zvířata.
Se srdečným pozdravem,

Barbara Strunk
PORTFOLIO FARM SUPPLIES
DELAVAL INTERNATIONAL

DeLaval je součástí skupiny Tetra Laval Group.

DeLaval je součástí FfDO iniciativy
Potravin pro rozvoj a podporu výživových programů, jako jsou programy školního mléka a
integrované projekty mléčných výrobků v rozvojových zemích.
Cílem těchto projektů je dosáhnout udržitelného, sociálního a hospodářského vývoje
podporou místní produkce.
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Některé produkty nejsou dostupné ve všech zemích. Pro více informací o dostupnosti zboží kontaktujte prosím vašeho DeLaval obchodního zástupce.
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Diagnostika

Na co je potřeba dát si
pozor

Na druhé straně je tráva vždy
zelenější. Zvířata moc dobře
vědí co chtějí, nejsou hloupí.
A nebude jim dlouho trvat,
aby se naučili respektovat
ohradník, ale pouze za
předpokladu, že funguje tak
jak má.

Jak systém funguje
Elektrické ohradníky patří mezi nejlevnější
způsoby, jak spolehlivě ochránit vaše zvířata.
Přesto však udržet správné napětí v ohradníku
může být někdy obtížné.

Obr. 1.

R: Drát

I Pokud tomu tak nebude,
zvířata půjdou vždy tam,
kde se jim bude zdát tráva
zelenější.

R: Tráva/Zvíře
R: Uzemnění

Zásady
Stejně jako každý elektrický
obvod, tak i elektrický ohradník
funguje za předpokladu, že je
obvod uzavřen. A elektrický
obvod ohradníku se uzavře
pouze za předpokladu, že se ho
něco dotkne.
Na tomto principu funguje
ohradník. Zdroj čerpá elektrické
napětí do ohradníku (plus pól).
V momentě, kdy se zvíře dotkne
ohradníku, během zlomku
vteřiny skrz něj proběhne
proud do zemnící tyče, které
jsou spolu propojeny zdrojem
(negativní pól). Jinými slovy, je
to zvíře, které uzavírá okruh.
Zjištění efektu účinnosti
Ale jak se ujistit, aby napětí,
které zvíře dostává (t.j. počet
joulů) bylo na takové úrovni,
aby respektovalo svou hranici?

Pro zajištění správné funkčnosti ohradníku budete
potřebovat dvě věci. Za prvé široký výběr produktů a
příslušenství k tomu, aby jste mohli vytvořit systém dle
vašich požadavků a který vám bude dobře fungovat. A
za druhé zkušeného partnera, který vám pomůže sestavit
ohradník tak, aby spolehlivě ochránil vaše zvířata.
2 How it works

Dobrá vodivost
Nejprve budete potřebovat drát
s dobrou vodivostí a malým
odporem. Tak se můžete ujistit,
že bude mít stejnou vodivost
po celé své délce, i když bude
daleko od zdroje.

Ochrana před bleskem
Úder blesku je jedním z
největších hrozeb ohradníku.
Instalací alespoň jedné
bleskojistky snížíte riziko
poškození zdroje.

Je důležité, aby odpor drátu a země (měřeno
v ohms, Ω) byl co nejmenší. Zdroj pak bude
schopen zjistit změnu v zatížení, pokud se zvíře
dotkne ohradníku a udrží si vysoké napětí.
Jak je vidět na obrázku č. 1, je to drát, vegetace
a půda co zajišťují odpor (R). Zdroj zjistí celkový
odpor a přizpůsobí podmínkám výkon.

Efektivní uzemnění
Nehledě na to jak drahý zdroj či
drát použijete, uzemnění musí
být efektivní. Pokud nebude
provedeno správně, pak
půjde do zdroje menší napětí,
elektrický náboj bude nižší a
zvířata mohou ztratit respekt k
ohradníku.
Minimální vegetace
Nezapomeňte na vegetaci,
která by mohla přijít do styku
s ohradníkem. Tráva, keře a
převislé větve mohou odebírat
elektřinu z ohradníku. Pokud
odeberou více, tak zůstatkové
napětí nebude stačit k
odstrašení zvířete.
Bezolovnaté zdroje
Nová generace DeLaval
zdrojů je vyrobena v souladu s
předpisy EU bez použití olova.
Poskytují spolehlivou výkonnost
při různých podmínkách.

Blestkojistka
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Co budete potřebovat ?
Elektrický ohradník je jako řetězec.
Nehledě na to jak drahý bude váš
zdroj, pokud budete mít jen jeden
slabý článek řetězce, tak vaše zvířata
spolehlivě neochrání.

1

12

Zdroj
Zdroj je srdcem ohradníku.

.

2

Hlavní kabel
Spojuje zdroj s ohradníkem.

3

Zemnící tyč
Zajišťuje průchod napětí zpět do zdroje.

4

Bleskojistka
Snižuje riziko zasažení zdroje bleskem.

5

Ohrazení
Lanka, pásky, dráty, čím vyšší vodivost, tím
lépe.

.

Pečlivě vyberte lana, pásky a
dráty. Než svazovat lana či pásky
dohromady, použijte raději
konektory a naistalujte raději více
zemnících tyčí, než méně.

6

7

Bránový systém
Udrží ohradník pod napětím, i když je brána
otevřena.

8

Bránová rukojeť
Pro snadné otevírání.

9

Příslušenství k bráně
Vhodné příslušenství sníží zátěž a zlepší
funkčnost ohradníku.

10

Bránové sloupky
Rozměry bránových sloupků by měly být 100
x 2,000 mm.

11

Zemnící kabel
Pokud je brána otevřena udrží ohradník pod
proudem s výjimkou brány.

Výstražná tabule
Elektrické ohradníky musí mít výstražné
tabule umístěny v pravidelných intervalech.

.

Izolátory
Správným výběrem izolátoru zajistíte
účinnost ohradníku, bezpečnost a odolnost.

1
Dočasný ohradník
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Dřevěné sloupky pro pevné oplocení
Pro zajištění stability ohradníku
doporučujeme i u dočasných ohradníků
použít dřevěné sloupky. Vyberte takové,
které mají dlouhou životnost, jako např.
borovice a nezapomeňte na impregnaci. U
trvalých ohradníků by měly být též použity
dřevěné sloupky tam, kde jsou větší úseky
a u branek. Rozměry sloupků v rozích a u
brány by měly být 100 x 2,000 mm. Pokud
možno použijte hydraulický zatloukač
kolíků. Sloupky by měly být zapuštěny
do hloubky 70-75 cm. Pokud použijete
ruční zatloukač kolíků, vyplňte prostor
pískem. Na straně 12 najdete podrobnější
informace o instalaci.

4 How it works
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Jak postavit trvalý ohradník

1 Vemte v úvahu terén a rozhodněte se pro
nejvhodnější místo k umístění ohradníku.
Snažte se udržet linky co nejrovnější. V
případě potřeby lehkého zakřivení je
zapotřebí použít střední 60 mm sloupky.
V případě umístění ohradníku blízko orné
půdy se ujistěte, zda ohradník není v příliš
těsné blízkosti orného terénu. Musí být
ponechán dostatečný prostor k otočení
traktoru.
2 Odstraňte vegetaci a dřeviny, které jsou
v těsné blízkosti ohradníku. Snažte se
napravit drobná zvlnění terénu.
3 Naplánujte pozici rohů, branek a
koncových sloupků.

POZNÁMKA: Rohy jsou nejdůležitějším
bodem ohradníku. Sloupky by měly být
umístěny 70-75 cm do země a zasypány
štěrkem či pískem. Pokud je půda kamenitá,
rohy by měly být vyztuženy.

4 Pro dosažení rovných řad natáhněte mezi
rohové sloupky drát. Drát vám napoví,
kam mají být instalovány další sloupky
ohradníku. Je mnohem snazší instalaci
provádět ve dvou lidech.
5 Sloupky ohradníku umístěte přibližně v
6-ti metrových intervalech.
V případě, že je půda příliš
nerovnoměrná, zkraťte vzdálenost mezi
sloupky. Pokud je plocha zcela rovná
může být vzdálenost mezi sloupky 7 až 8
metrů.

8 Odmotejte dráty a provlíkněte skrz
izolátory. Na koncích a v rozích
ohradníku použijte hadicové nebo
rohové izolátory.
9 Dráty napněte pomocí napínáků.
10 Všechny dráty ohradníku každého
úseku musí být spolu spojeny v
jednom místě. Pro spoje použijte
drátové spojky. Ohradník stavte
postupně v úsecích. Úsekem je
míněna délka drátu předtím než je
ustřižen a napnut. Jednotlivé úseky
musí vždy začít a končit ukončením
či rohovým sloupkem. Není vhodné
aby byly jednotlivé úseky delší než
400 m. Na zcela rovném podkladu
mohou být delší a tam, kde je
mnoho rohů musí být úseky kratší.
11 Zdroj ohradníku by měl být umístěn
uvnitř budovy, aby mohl být
pravidelně kontrolován. Na ohrazení
musí být použity kvalitní dráty.
12 Uzemnění by mělo být provedeno
na vlhkém místě blízko ohradníku.
Začněte s nejméně třemi zemnícími
tyčemi. Ve většině případech u
trvalých ohradníků postačí tři až čtyři
tyče, ale nejméně pět u výkonnějších
zdrojů.

POZNÁMKA: U velmi dlouhých
ohradníků může být nezbytné umístění
zemnícího kabelu k ohradníku. Zemnící
kabel umístěte 15 cm nad zemí a spojte
k zemnící tyči každých 400 až 500 metrů.

6 Označte na sloupcích požadovanou
výšku umístění drátu. Výška umístění a
počet drátů na sloupcích záleží na druhu
zvířete v ohradníku. Viz. strana 13.
7 Upevněte izolátory.
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Installation 7

Různé ohradníky pro různá zvířata
Jak vysoký by měl být ohradník pro prasata? A pro krávy?
Kolik řad ohradníkové pásky nebo drátu odradí vlky?

Tipy na instalaci
Trvalý ohradník
Trvalý elektrický ohradník představuje pro vaše stádo bezpečné a pohodlné
řešení. Je dostatečně pevný a odolný pro potřeby každodenního používání.

Dočasný ohradník
Pomocí přenosných ohradníků můžete optimalizovat pastvu posouváním
ohradníku podle růstu trávy. Pro zabezpečení jednoduchého a rychlého
použití jsou naše dočasné ohradníky lehké, ale odolné
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1

Skot

Srny

1 až 2

8
6

3 až 4

9

2

5
10
11
3

Losy

Koně

2 až 3

4

2 až 3

1

Vlci

Ovce

2 až 4

4 až 5

U trvalých ohradníků
doporučujeme impregnované
dřevěné sloupky po celé délce
ohradníku. Pro lepší stabilitu by
měly mít rohové sloupky větší
průměr než ty ostatní.

2

V rozích okolo sloupků použijte
DeLaval hadicový izolátor.

3

Na dřevěné sloupky použijte
kruhové izolátory. Pro instalaci
kruhových izolátorů použijte
DeLaval montážní nástroj pro
kruhové izolátory.

EXTRA TIP: Pro snadnější instalaci
drátů, lanek či pásek použijte naviják.

4

Pro silný a spolehlivý spoj
použijte konektory.

5

K napnutí drátu použijte
napínák.

6

7

Pro stabilitu ohradníku použijte
dřevěné rohové sloupky.

8

Doporučujeme ukončit
drát/lanko v rohu. Použijte
konektor, která vytváří
silný spoj s dalším drátem/
lankem.

9

Černá zvěř

Prasata
2

POZNÁMKA: Výška a počet vodičů
je pouze informativní. Velikost zvířat
by měla určit skutečné rozměry
ohradníku.

Lanka a pásky by měly
být z odolného polymeru
se zapletenými vodiči do
materiálu. Jejich kontrastní
barvy jsou pro zvířata dobře
viditelné.

11

Při svazování dvou lanek je
velké riziko ztráty elektrického
napětí. Pro zajištění
konstantního napětí použijte
spojky po celé délce ohradníku.

EXTRA TIP: Pro dosažení rovných řad
natáhněte mezi rohovými sloupky
drát. Drát vám napoví, kam mají být
instalovány další sloupky ohradníku.
Brány
Aby byl váš ohradník stále pod napětí i v případě, že
je brána otevřena, musí být propojen v zemi dráty
na obou stranách branky. Brána tak nebude pod
napětím, když je otevřená.

3 až 4

10

Na dřevěné rohové sloupky
doporučujeme použít kruhové
izolátory.

2

Kozy

8 Installation

V mnoha případech
doporučujeme sklolaminátové
sloupky. Mají nízkou hmotnost,
snadno se přenášejí a jsou
odolné.

Uzemnění
Pro dobře instalovaný a funkční systém elektrického
ohradníku je velmi důležité dobré uzemnění.
Jestliže je půda písčitá nebo velmi suchá, pak je
provedení dobrého uzemnění ještě významější.
Pro většinu elektrických ohradníků musí být
použity 3 až 4 zemnící tyče. Pro silnější siťové zdroje
použijte alespoň pět. Pro menší bateriové zdroje
u malých ohradníků postačí jeden. Tyče umístěte v
třímetrových intervalech, přibližně 100 cm hluboko.

Vyberte místo, kde je vlhká půda. Tam kde jsou horší
podmínky pro uzemnění použijte zemnící kabel a
uzemněte ohradník na jiném místě podél ohradníku.
Jak zkontrolovat uzemnění
a. Použijte kovovou tyč, kterou ve vzdálenosti zhruba
100 m od zdroje opřete o lanko ohradníku. Tím
uzavřete el. obvod ohradníku do zkratu.
b. Voltmetrem změřte napětí mezi uzemněním a
zemí.
c. V případě, že je napětí vyšší než 300 V (0.3 kV)
uzemnění je nedostatečné a je třeba instalovat
jednu nebo více zemnící tyč.
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Zdroj
Zdroj je srdcem elektrického
ohradníku a měl by se proto
velmi pečlivě vybírat. Naše
nová řada zdrojů nabízí
lepší design a výkon a to
jak u síťových a bateriových
zdrojů, tak i přenosných.
Při výběru je důležité brát
v úvahu výšku nejnižšího
dártu či pásky nad zemí a
celkovou délku ohradníku.

Jaký zdroj budu potřebovat?
Trvalé ohradníky potřebují silné zdroje. Takové
ohradníky jsou většinou dlouhé a jsou v kontaktu
s vegetací. Ohradníky pro ovce potřebují také silný
zdroj, protože nejnižší vodič musí být umístěn níže
než 30 cm nad zemí a vzhledem k vegetaci ztrácí
svoji sílu. Naopak ohradníky pro koně mohou mít
slabší zdroj, protože nejnižší vodič je umístěn ve
výšce 60 cm nad zemí a v takové výšce se většinou
vegetace již nenachází.
10 Energizers
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DeLaval síťové zdroje
DeLaval zdroj 10M
Síťový zdroj vhodný pro krátké
a středně dlouhé ohradníky.
Snadno se používá a má viditelnou
signalizaci pro snadnou kontrolu.

Uložená energie v joulech
Max. výstupní napětí
Síťové napětí

DeLaval zdroj 20M
Základní síťový zdroj vhodný
pro krátké a středně dlouhé
ohradníky. Snadné použití a dobrá
viditelnost pro snadnou kontrolu.

LED dislpej
1,000-6,000 V
Theoretická délka
ohradníku

DeLaval zdroj E60M
Výkonný síťový zdroj pro dlouhé
ohradníky nebo do hustého porostu.
Dvojité připojovací svorky umožňují
provozovat dva ohradníky jedním
zdroje nebo dočasnou oplůtkovou
pastvu. Vyrobeno dle platné EN
60335-2-76 normy.

DeLaval zdroj 30M
Tento síťový zdroj je pro krátké
a středně dlouhé ohradníky
v normálních podmínkách.

Vhodné pro - typ
zvířat

DeLaval zdroj E120M
Výkonný síťový zdroj pro
dlouhé ohradníky nebo do
hustého porostu. Vyrobeno dle
platné EN 60335-2-76 normy.

Uzemnění

Bezpečnější ohradníky se zpožděným zapnutím zdroje
DeLaval zdroje jsou v souladu s EU bezpečnostními
standarty pro elektrické ohradníky, které vstoupili v
platnost v říjnu r. 2010. Dle normy musí být všechny
standartní zařízenív rozsahu 5-15 joulů vybaveny
zpožděným nastavením výkonu a alarmem.

Připojovací terminál

DeLaval zdroj E250M
Nejvýkonnější zdroj dle platných
EN 60335-2-76 norem. Vhodný
pro velmi dlouhé ohradníky
a do velmi hustého porostu.

Na všechny
DeLaval
síťové zdroje
poskytujeme
záruku 3 let

Pro dlouhou
životnost
chráněno proti
UV-záření
A. K zajištění optimálního spojení
použijte DeLaval připojovací
kabel
B. Síťový zdroj umístěte uvnitř
budovy, kde bude pravidelně
kontrolován

B

C. Ve většině případech jsou tři
až čtyři zemnící tyče pro trvalý
ohradník dostačující

A

C
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Časová prodleva zajišťuje dostatek času pro přesunutí
do bezpečné vzdálenosti od ohradníku. Nicméně pokud
kontakt s ohradníkem trvá delší dobu, frekvence pulzu se
zpomalí a audio-vizuální alarm se spustí.

DeLaval
zdroj

Uložená
energie

Max výstupní
energie

Spotřeba
energie

Max. výstupní
napětí

Max. výstupní
napětí na
druhém terminálu

Max. theoretická
délka

10M

1.5J

1.0J

2.2W

7.850V

n/a

30 km

20M

2.5J

1.9J

4.4W

8.750V

n/a

40 km

30M

3.0J

2.0J

6.0W

11.000V

n/a

E60M

6.0J

4.5J

9.0W

9.500V

E120M

12.0J

8.4J

14.0W

E250M

25J

14.0J

35.0W

Fence ohradníku
v obtížných
podmínkách

Počet zemnících
tyčí

Č. výr.

3

92198080

1.5 km

3

94290080

60 km

2.0 km

3

94300010

8.000V

80 km

3.0 km

3

85488720

9.500V

8.500V

150 km

10.0 km

4

85488740

10.600V

n/a

320 km

25.0 km

5

86167601

0.8 km
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DeLaval bateriové zdroje

Uložená energie v joulech
Max. výstupní napětí
Bateriové napětí

DeLaval zdroj 16B
Tento silný bateriový zdroj je určen pro krátké
ohradníky. Pro použití s 12-ti V dobíjecí baterií,
lze jej snadno připojit k solárnímu panelu.
Součástí je sada připojovacích kabelů a zemnící
kabel.

Theoretická délka
ohradníku

DeLaval zdroj 20B
Středně výkonný 12 V zdroj, připravený pro
připojení na solární panel. DeLaval 20B pracuje pro
snazší nastavení s potenciometrem. Přizpůsobuje se
tak různému druhu zvířat a způsobu použití.

DeLaval zdroj 25BM
Kombinovaný bateriový a síťový zdroj. Pracuje převážně s
baterií, ale použitím adaptéru může fungovat jako síťový
zdroj. Jestliže je připojena baterie i síťové napájení, bude
zdroj napájen ze sítě a jestliže je napájení ze sítě přerušeno,
bude automaticky přepnut a napájen baterií.
Síťový adapter pro 25BM
Pro zdroje zakoupené do roku 2010 je zapotřebí adaptér
přiobjednat. č. výr. 94247081

Vhodné pro

LED displej
Uzemnění

Přenosné zdroje pro
mobilní ohradníky
Jestliže stavíte krátké
ohradníky nebo je z
důvodu oplůtkové pastvy
přenášíte, můžete se
spolehnout na DeLaval
přenosné zdroje.

DeLaval zdroj 4B
Snadné použití, přenosné 9 V nebo 12 V bateriové
zdroje pro krátké ohradníky a oplůtkovou pastvu.
Vybaveno spínačem zapnuto/vypnuto..

Silný terminál
ohradníku pro menší
pastviny
On/off vypínač

Druhý připojovací
terminál

Na všechny
DeLaval
síťové zdroje
poskytujeme
záruku 3 let

DeLaval zdroj ESE50B
Výkonný byteriový zdroj s dvojitým připojovacím
terminálem pro střední až dlouhé ohradníky.
Úsporná technologie umožňuje kolísání energie od
100-500mA v závislosti na podmínkách ohradníku.
Vyrobeno dle EN 60335-2-76 normy.

Pro dlouhou
životnost
chráněno proti
UV-záření
A. K zajištění optimálního spojení
použijte DeLaval připojovací
kabel
B. Sluneční záření pomůže udržet i
prodloužit životnost baterie

B

Tip:
Uschovte váš
zdroj v DeLaval
přenosném
boxu.
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C. Ochraňte svůj zdroj a použijte
DeLaval box pro zdroj a baterii

A
C

DeLaval zdroj ESE120BM
Náš největší síťový zdroj, který je vyroben tak,
aby nepřetržitě poskytoval napětí v případě
přerušení elektrické energie. Pro delší životnost
baterie díky technologii úspory energie využívá
pouze 500 nebo 1.200mA. Tento zdroj může být
využit i jako bateriový zdroj.

DeLaval
zdroj

Uložená
energie

Max.
výstupní
síla

Spotřeba
energie

Max.
výstupní
napětí

Max.
druhé
výstupní
napětí

Max.
teoretická
délka

2B

0.16J

0.14J

30mA

8.600 V

n/a

4B

0.35J

0.28J

44mA

9.000 V

n/a

16B

1.6J

1.00J

160mA

9.000 V

DeLaval zdroj 2B
Snadné použití, přenosné 9 V nebo 12 V bateriové
zdroje pro krátké ohradníky a oplůtkovou pastvu.
Vybaveno spínačem zapnuto/vypnuto.

Délka v
nepříznivých
podmínkách

Zemnící
kabel

Zemnící
tyč

On/Off
vypínač

Počet
zemnících
tyčí

4 km

0.3 km

√

√

√

1

8 km

1.5 km

√

√

√

1

94300060

n/a

30 km

3 km

√

√

√

1

94300070
94300064

Č. výr.

94300050

20B

2.0J

1.50J

50-250mA

11.000 V

n/a

40 km

2 km

√

n/a

√

1

25BM

2.5J

2.00J

350mA

10.000V

n/a

50 km

1.7 km

√

n/a

n/a

1

94300075

ESE50B

4.8J

3.80J

100-500mA

10.000 V

9.500V

60 km

2 km

√

n/a

√

3

86157201

Energizers 15

Příslušenství
DeLaval panely slunečních kolektorů
Tyto vysoce efektivní sluneční kolektory udrží
vaše zdroje v provozu delší dobu. Kolektory jsou
autoregulační, mají pevný hliníkový rám a prodávají
se s kompletní propojovací sadou kabelů. K dispzici
jsou modely 10, 20 a 50 wattů.

Montážní deska pro kolektory,
box na zdroj
K montáži podpěry a boxu na zdroj.
Č. výr. 94247024

Baterie pro 9V zdroje

DeLaval Solná baterie
Solná baterie, 9V 130Ah 780Wh
Č. výr. 90598580

DeLaval suché baterie
Vhodné pro zdroje na suché baterie
9 V alkalická baterie, 75 Ah. Č. výr. 90598880
9 V alkalická baterie, 150 Ah. Č. výr. 90598780
9 V alkalická baterie, 200 Ah. Č. výr. 86675301
9V alkalické baterie
DeLaval podpěra pro montáž panelů
Montážní podpěra vhodná pro
jednoduchou a pohodlnou instalaci.
Č. výr. 86675001

DeLaval panel slunečního kolektoru 10W Č. výr. 86674901

Amper hodin

Délka mm

Šíře mm

Hloubka mm

Váha, kg

Č. výr.

75

110

115

165

1.7

90598880

150

110

115

165

2.5

90598780

200

125

160

190

4.2

86675301

Amper hodin

Délka mm

Šíře mm

Hloubka mm

Váha kg

Č. výr.

130

125

160

190

4.4

90598580

9V solná baterie
DeLaval přenosný box na zdroj
Vhodný pro všechny DeLaval
bateriové zdroje. Snadné přemístění
díky pevné rukojeti.
Č. výr. 94247023

Nabíjecí 12V baterie
DeLaval panel slunečního kolektoru 20W Č. výr. 86674902

Solární kolektory 2W, sada pro 2B
a 4B
Skládá se z 2W solárního kolektoru, držáku a sady kabelů. Sada
připravená k použití, která prodlouží
životnost baterie.
Č. výr. 94247000

DeLaval panel slunečního kolktoru 50W Č. výr. 86674903

DeLaval nabíjecí baterie
12 V alkalická baterie, 12 Ah. Č. výr. 90632090

DeLaval dobíjecí olověná baterie
12V olověná baterie, 88 Ah
lze ji použít místo 9 V suché baterie. Tato olověná baterie může být
použita u všech 9 a 12 V zdrojů
(kyselina není součástí).
Č. výr. 86675201

Technické informace
Produkt

Délka mm

Šíře mm

Hloubka mm

Váha kg

Č. výr.

Kit kolektoru 2,2 W

315

190

23

1.095

94247000

Kit kolektoru 10 W

396

296

25

1.7

86674901

Kit kolektoru 20 W

672

296

25

2.5

86674902

Kit kolektoru 50 W

810

540

35

6.0

86674903

12V nabíjecí suché baterie
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Amper hodiny

Délka mm

Šíře mm

Hloubka mm

Váha kg

Č. výr.

12

150

98

95

4.1

90632090

Amper hodiny

Délka mm

Šíře mm

Hloubka mm

Váha kg

č. výr.

85

363

175

190

15.1

86675201

12V Nabíjecí olověné baterie
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Příslušenství zdrojů

DeLaval připojovací kabely
DeLaval připojovací kabely zajišťují dobré propojení mezi
zdrojem a ohradníkem. Dobré propojení je důležité k tomu, aby
jste získali napětí ze zdroje do všech úseků ohradníku.

Pro snadný výběr

Zdroj 2B –
Č. výr. 94300050

2W Solární panel–
Č. výr. 94247000

12V / 12 Ah –
Č. výr. 90632090 a
9V / 150 Ah –
Č. výr. 90598780

Zdroj 4B –
Č. výr. 94300060

2W Solární panel –
Č. výr. 94247000

12V / 12 Ah –
Č. výr. 90632090 a
9V / 150 Ah –
Č. výr. 90598780

Zdroj 16B –
Č. výr. 94300070

10W Solární panel –
Č. výr. 86674901

12V / 12 Ah –
Č. výr. 90632090 a
12V / 85 Ah –
Č. výr. 86675201

Včetně montážní
desky

Páska na pásku, max 40 mm.
Č. výr. 90632016

Včetně montážní
desky

Montážní deska –
Č. výr. 86675001
Č. výr. 94247024

DeLaval bleskojistka
Sníží riziko poškození zdroje bleskem
Č. výr. 98872010

Přenosný box na
zdroj –
Č. výr. 94247023

Zdroj na pásku, až do 1500 mm.
Č. výr. 90632015
Zdroj 20B –
Č. výr. 94300064

10W Solární panel –
Č. výr. 86674901

12V / 85 Ah –
Č. výr. 86675201

Montážní deska –
Č. výr. 86675001

Včetně přenosného
boxu na zdroj

Zdroj 25BM –
Č. výr. 94300075

20W Solární panel –
Č. výr. 86674902

12V / 85 Ah –
Č. výr. 86675201

Montážní deska –
Č. výr. 86675001
Č. výr. 94247024

Přenosný box –
Č. výr. 94247023

DeLaval zemnící tyč
Zaúhlený profil poskytuje maximální kontakt
povrchu se zemí, čímž se zlepšuje uzemnění a
spolehlivost. 115 cm.
Č. výr. 98882440

Páska na lanko, až do 1500 mm.
Č. výr. 90632014

Zdroj ESE50B –
Č. výr. 86157201

20W Solární panel –
Č. výr. 86674902

12V / 85 Ah –
Č. výr. 86675201

Montážní deska –
Č. výr. 86675001
Č. výr.. 94247024

Přenosný box–
Č. výr. 94247023

x2
Není dostupné.
Doporučujeme min.
200Ah baterii
Zdroj ESE120BM –
Č. výr. 86673601
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50W Solární panel –
Č. výr. 86674903

Není dostupné

Podpěry panelu –
Č. výr. 94247018

DeLaval připojovací univerzální kabel ohradníku
Pro lanko a pásku až do 40 mm.
Č. výr. 94247025

DeLaval zemnící kabel
Propojte zemnící tyče a brány nad či pod úrovní
terénu. Kabel je dvojitě izolován a disponuje
vodičem z pozinkované oceli. Napětí v tahu cca.
12,000 V. Kabel je dostupný ve třech délkách: 10,
25 a 100 m.
Zemnící kabel, 1.6 mm, 10 m. Č. výr. 86675501
Zemnící kabel, 1.6 mm, 25 m. Č. výr. 98767235
Zemnící kabel, 1.6 mm, 100 m. Č. výr. 98767240
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Dráty, lanka a pásky
DeLaval nabízí širokou škálu
drátů, lanek a pásek pro
elektrické ohradníky.

Při výběru lanek či pásek záleží na mnoha
faktorech. Je systém trvalý či dočasný? Jak
často se bude ohradník posouvat? Jaká
zvířata budou v ohradníku? A jak velký bude
ohradník?

Celá naše řada DeLaval pásek je vyrobena z
vysoce odolného polyethylenu. Vodiče jsou
vyrobeny z nerezavé oceli a/nebo mědi, jsou
pevné, mají dlouhou životnost a vysokou
odolnost. Měděné vodiče jsou potaženy
antikorozním materiálem, mají velmi dobrou
vodivost, ale nejsou až tak pevné jako ty
nerezové. Dobrá vodivost je u ohradníku
velmi důležitá. Vodivost polylanek a pásků se
může o trochu lišit. Kvalitní polylanka či pásky
mají odpor méně než 0.5 Ohm/m. Sortiment
je rozdělen do třech skupin - premium,
standart a základ.
20 Wires, ropes and tapes
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Pevné vodiče z
nerezavé oceli

Odolné antikorozní měděné
vodiče

DeLaval polypáska BWR9
Má velmi dobrou vodivost a je vhodná
pro dlouhé ohradníky, kde je zapotřebí
dobrá viditelnost pásky. Může být použita,
jako kontrastní ohrazení spolu s odolným
drátem. Černá/bílá.

1600 N

9mm

9

7,3 g/m

Odolné

Pásky Premium
Sortiment řady premium je dostupný v černé a bílé barvě, mají
výbornou vodivost a odolnost. Kontrastní barvy černá a bílá
poskytují dobrou viditelnost v přírodním prostředí. Premium
pásky širší více než 12 mm mají překlenovací vodiče k zajištění
konstatního napětí v pásce i v případě zlomení některého z
vodičů.
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DeLaval polypáska BW12
Může být použita pro dlouhé
ohradníky a díky překlenovacím
vodičům bude stále pod napětím.
Černá/bílá.

920 N

12mm

4

4,0 g/m

DeLaval polypáska BW20
Má výbornou viditelnost a může být
použita pro dlouhé ohradníky. Díky
překlenovacím vodičům bude stále
pod napětím.
Černá/bílá.

1500 N

Odolné

20mm

5

6,0 g/m

Odolné

DeLaval polypáska BW40
Má výbornou viditelnost a může být
použita pro dlouhé ohradníky. Díky
překlenovacím vodičům bude stále
pod napětím.
Černá/bílá.

3300 N

40mm

7

Cívka

Délka

Šířka

Vodiče

Odolnost

Max délka

Č. výr.

BWR9

200m

9mm

6 měděných
3 nerezové

0.07Ω/m

24km

98919160

BW12

200m

12mm

2 měděné
2 nerezové

0.18Ω/m

16km

BW20

200m

20mm

2 měděné
3 nerezové

0.18Ω/m

16km

BW40

200m

40mm

2 měděné
5 nerezových

0.18Ω/m

16km

10,4 g/m

Odolné

94247092

94247093

94247094
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Standartní pásky
Naše standartní pásky jsou
dostupné v bílé a oranžové
barvě pro dobrou viditelnost.
Představují cenově efektivní
řadu pásek včetně měděných
vodičů s velmi dobrou vodivostí
a dlouhou životností.

10mm

5

3,5 g/m

40mm

7

11,4 g/m

Nerezové vodiče
pro dobrou
mechanickou

800 N

Nerezové vodiče pro dobrou
pevnost při ohybu

10mm

5

3,5 g/m

DeLaval polypáska W20
Odolná páska vhodná
pro trvalé ohradníky a
pro koně.
1600 N

Odolné

20mm

6

6,0 g/m

DeLaval polypáska WB10
Bílá/hnědá.
400 N

Odolné

10mm

3

2,1 g/m

DeLaval polypáska WB20
Bílá/hnědá.
900 N

Odolné

20mm

4

3,8 g/m

Odolné

Odolné

DeLaval polypáska W40
Extra zapletený vodič
nahrazuje zemnící
tyče. Vhodná při
špatných podmínkách s
uzemněním. Bílá.
3500 N

Antikorozní
měděné vodiče pro
slabý odpor

DeLaval polypáska W10
Vhodná pro kratší
ohradníky a pro koně.
Obsahuje silné nerezové
vodiče. Bílá

DeLaval polypáska O10
Kombinace mědi a nerezu
pro dobrou pevnost a
vodivost. Vhodná pro
dočasné ohradníky
Oranžová.
800 N

Základní pásky
Naše základní řada pásek je
vyrobena v hnědé a bílé barvě.
Použitím pouze nerezových vodičů
tento sortiment nabízí výhodnou
a odolnou alternativu pro krátké
ohradníky a pastvu.

DeLaval Polypáska B40
Extra vestavěný vodič
nahrazuje zemnící tyče.
Hnědá

DeLaval polypáska WB40
Extra zapletený vodič nahrazuje zemnící tyče.
Vhodná při špatných podmínkách s uzemněním.
1200 N

3500 N

40mm

6

14,0 g/m

40mm

8

6,9 g/m

Odolné

Odolné

Odolné

Kotouč

Délka

Šířka

Vodiče

Odpor

Max. délka

Č. výr.

O10

200m

10mm

1 coppers
4 stainless steel

0.35Ω/m

13km

94247095

W10

200m

10mm

1 coppers
4 stainless steel

0.35Ω/m

13km

94247096

Kotouč

Délka

Šířka

Vodiče

Odpor

Max délka

Č. výr.

W20

200m

20mm

1 coppers
5 stainless steel

0.34Ω/m

13km

94247097

WB10

300m

10mm

3 nerezové

14.4Ω/m

1,8km

86157701

W40

200m

40mm

1 coppers
6 stainless steel

0.33Ω/m

13km

94247098

WB20

300m

20mm

4 nerezové

10.8Ω/m

2,5km

86157702

B40

200m

40mm

2x3
stainless
steel

2.06Ω/m

7km

94247099

WB40

300m

40mm

2x4 nerezové

5.4Ω/m

3,3km

86157703
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Pásky Premium
Jsou vyrobeny z
odolného polymeru.
Naše pásky řady premium
jsou vyrobeny pro
ohradníky, které jsou
často přesouvány. Díky
nerezovým a měděným
vodičům mají dobrou
mechanickou vlastnost
a výbornou vodivost.
Kombinace bílé a černé
zajišťuje velmi dobrou
viditelnost.
DeLaval pletené polylanko BWP
není obyčejné lanko. Vlákna a vodiče
jsou spletené dohromady kolem
vláknitého plastového jádra. Jádro
umožňuje spletenému vláknu
udržet průměr, dokonce i při velkém
napnutí; je vysoce odolné a má nízkou
elasticidu.

Nerezové vodiče pro
dobrou pevnost při ohybu

Vodiče v polylanku jsou umístěny
v těsném kontaktu, což zajišťuje
efektivní re-elektrifikaci v případě
zlomení jednoho z vodičů. Vnější
povrch vlákna je velmi hladký a
tím je ochráněn před zatrhnutím
či poškozením některého z vodičů.
Práce s tímto polylankem je snazší
díky pletenému designu, který snižuje
kroucení.

Antikorozní
měděné vodiče
pro malý odpor

Polethylenové
vlákno pro dlouhou
životnost

DeLaval drát BW4
Černá/bílá.

1500 N

DeLaval pletené polylanko BWP4
Toto prémiové lanko poskytuje
výbornou vodivost a odolnost díky
unikátnámu pletenému designu.
Kombinace bílé a černé zajišťuje
dobrou viditelnost.
Černá/bílá

1500 N

3,5mm

4
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5,5 g/m

3,5mm

DeLaval polylanko BW6
Černá/bílá.

5

5,3 g/m

6000 N

Odolné

6mm

3

15,3 g/m

Odolné

Kotouč

Délka

Průměr

Vodiče

Odpor

Max délka

Č. výr.

BW4

250m /
1000m

3,5mm

2 měděné
3 nerezové

0.18Ω/m

16km

90599680
90599580

BW6

300m

6mm

2 měděné
1 nerezový

0.18Ω/m

16km

90599480

BWP4

200m / 500m

3,5mm

3 měděné
1 nerezový

0.15Ω/m

17km

90599610
90599609

Odolné
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Standartní lanka a pásky
Standartní řada nabízí
efektivní řešení. Je vyrobena
v bílé a oranžové barvě a díky
měděným vodičům má velmi
dobrou vodivost. Sortiment
poskytuje dlouhou životnost
a velmi dobrou viditelnost

Základní lanka a dráty
Jsou vyrobeny v bílé a hnědé
barvě. Nerezové vodiče tvoří
tuto řadu odolným i cenově
výhodným řešením pro
krátké ohradníky a pastvy.

Antikorozní měděné
vodiče pro malý
odpor
Nerezové vodiče pro
dobrou pevnost při
ohybu

DeLaval polydrát O2
Oranžová.

600 N

2mm

3

2,4 g/m

DeLaval polydrát W2
Bílá.

600 N

Odolné

2mm

3

2,4 g/m

DeLaval polylanko W5
White.

3000 N

Odolné

5mm

3

11,0 g/m Stabilised

DeLaval polydrát WB2
Bílá/hnědá.

500 N

10mm

3

1,6 g/m

Nerezové vodiče pro dobrou
pevnost při ohybu

DeLaval polylanko WB4
Bílá/hnědá.

4000 N

Odolné

4mm

3

8,03 g/m

Odolné

Cívka

Délka

Průměr

Vodiče

Odpor

Max Délka

Č. výr.

O2

250m

1,5mm

1 měděný
2 nerezové

0.3Ω/m

13km

98800401

Cívka

Délka

Průměr

Vodiče

Odpor

Max. délka

Č. výr.

W2

250m

1,5mm

1 měděný
2 nerezové

0.3Ω/m

13km

94247090

WB2

250m

1,3mm

3 nerezové

14.4Ω/m

1.8km

86157501

W5

300m

5mm

1 měděný
2 nerezové

0.3Ω/m

13km

98800407

WB4

300m

4mm

3 nerezové

14.4Ω/m

1.8km

86157601
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Příslušenství pro dráty,
pásky a lanka

Tip:
K připojení rukojetí
použijte kovové
prstence a lankové
spojky.

DeLaval páskové a lankové spojky
Chcete-li vytvořit dobré spojení při
napojování nebo k opravě přetržené
pásky.

Pro pásky až do 20 mm.
10ks. Č. výr. 85030008

DeLaval kovový prstenec
Č. výr. 91960702, 4mm
Č. výr. 91960703, 6mm

DeLaval lanková spojka křídlová matice
Pro lanka až do Ø 4 mm.
5ks. Č. výr. 91960710
Pro lanka až do Ø 6 mm.
5ks. Č. výr. 91960711

Pro pásky až do 40 mm.
5 ks. Č. výr. 85030009
DeLaval naviják Combi
Lehký naviják, který vám usnadní navíjení a odvíjení
lanek a pásek.
Kapacita: páska 750m a drát 2000m
Navíjecí buben. Č. výr. 94247005
Stojan. Č. výr. 94247006

DeLaval převodový naviják
Konstrukčně řešen pro usnadnění a zrychlení
přestavování přenosného ohradníku. Vybaven
automatickým uzamykacím zařízením. Kapacita
podle typu – páska až do 600 m, drát až do 1 500 m.

DeLaval naviják Compact
Usnadňuje stavbu dočasných ohradníků,
optimální zařízení pro budování ohradníkových
sekcí. Konstrukčně řešen pro snadné a rychlé
přestavování přenosného ohradníku. Kompletní
s montážním držákem a brzdou pro zastavení
navíjecího bubnu. Kapacita podle typu - páska až
do 300 m, drát 500 m. Č. výr. 974247010

DeLaval Combi naviják - velký
Extra velký naviják obzvláště vhodný pro navíjení
a odvíjení polylanek a pásek. Kapacita dle pásek
- pásky až do 1500 m, drát až do 4000 m. Naviják
je vybaven naváděcím průvlakem pro planko a
robustní brzdu.
Č. výr. 85030005 – navíjecí cívka velká
Č. výr. 85030006 – závěs pro navíjecí cívku velký

Č. výr. 98767206

Pro lanka až do Ø 6 mm.
5ks. Č. výr. 90601982

DeLaval napínák lanka
Napínák se zámkem speciálně pro
lanka. Může být použit i pro pásky až
do 15 mm. 2 ks.
Č. výr.. 85030007
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Kovové dráty

Příslušenství pro kovové dráty
DeLaval naviják pro
galvanizovaný drát
Ulehčí napnutí a
vyrovnání drátu.
Č. výr. 98964680

DeLaval napínák drátů
Vysoce klvalitní napínák,
který usnadňuje napínání
galvanizovaných drátů.
2ks.
Č.výr. 94247022

DeLaval rukojeť pro
napínák drátů
K použití napínáku je
zapotřebí rukojeť.
Č. výr. 98882441
DeLaval drát odolný tahu (třikrát pozinkovaný)
Velmi pevný drát odolný proti zlomení. Drát je předpjatý a díky tomu může být
snadno uchycen mezi sloupky . Drát odolný tahu je třikrát pozinkovaný až 400
g/Zn/m2. Životnost drátu je až 20 let při normálních podmínkách.
D: 1 025 m, Ø: 2 mm, O: 0.05 Ω
Č. výr. 98800902
D: 650 m, Ø: 2.5 mm, O: 0.03 Ω
Č. výr. 98800903

DeLaval pružina pro
regulaci napětí
Slouží ke správnému
napnutí drátu.
Č. výr.. 90601980

DeLaval drátová spojka
5ks. Č. výr. 97271719

Gripple napínací nástroj
Napne drát na sílu 400 kg
s minimálním úsilým díky
převodovému mechanismu. Vestavěný měřič síly
usnadňuje opětovné napětí
drátu na správnou úroveň.
Č. výr. 86674801

Gripple drátová spojka
Snadná instalace, gripple slouží jak
spojka, tak i napínák. Rychlá a spolehlivá
instalace, která vydrží.
Malá gripple spojka pro dráty
1.40–2.20 mm. Č. výr. 86674701
Velká gripple spojka pro dráty
2.00–3.25 mm. Č. výr. 86674702
DeLaval kroucený kovový drát
Je velmi dobrou alternativou pokud potřebujete kovový drát vhodný pro snazší
manipulaci než s běžným drátem. Kroucený kovový drát má šest pozinkovaných
vodičů umístěných kolem plastového jádra. Díky tomu je lehký a snadno se s ním
manipuluje.
D: 300 m, Ø: 1.5 mm, O: 0.1 Ω
Č. výr. 98800802

DeLaval běžný galvanizovaný drát
Normální pozinkovaný drát pro trvalé ohradníky. Je měkčí a není
předpjatý.
D: 410 m, Ø: 1.4 mm, O: 0.08 Ω
Č. výr. 98800912
LD 250 m, ø: 1.8 mm, O: 0.07 Ω
Č. výr. 85488710
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Sloupky pro dočasné ohradníky
DeLaval sklolaminátové sloupky
Ideální pro dočasné ohradníky.
Tyto sloupky jsou lehké a
snadno přenosné.
1. Sklolaminátový sloupek B112
bez nášlapu pro dobytek
112 cm.
Č. výr. 97270465
2. Sklolaminátový sloupek
BWP110 pro skot, 110 cm.
Č. výr. 97270462.
Paleta 1000 ks.
Č. výr. 97270464

stabilní nášlap pro jednoduché
použití. Řada premiových
sloupků má speciálně
konstrukčně řešený nášlap.

Ocelové sloupky kromě
standartních horních izolátorů
mohou být snadno vybaveny
dalšími přídavnými izolátory dle
potřeby. Ty se jednoduše nasadí
na sloupek.

Plastové sloupky pro skot:
8. Základní 105 cm.
Č. výr. 94247030
9.Premium 108 cm.
Č. výr. 94247031

5. DeLaval izolátor na ocelový
sloupek
25 ks. Č. výr. 94247061
6.DeLaval horní izolátor na
ocelový sloupek
25 ks. Č. výr. 94247062

3.Sklolaminátový sloupek
BWP150 pro koně, 150 cm.
Č. výr. 97270463
DeLaval pružné ocelové sloupky
Nerezové sloupky se používájí
pro trvalé ohradníky a zejména
tam, kde je tvrdá zem.
4. Šedý oválný pružný sloupek
s víceúčelovým izolátorem. Pro
skot.
105 cm. Č. výr. 94247060

Sloupky pro trvalé ohradníky

Plastové sloupky pro koně:
10. Základní 140 cm.
Č. výr. 94247040
11.Premium 142 cm.
Č. výr. 94247041

7.DeLaval flexibilní ocelový
sloupek
Kulatý ocelový sloupek v bílém
provedení. Velký horní úchyt
vyroben z UV stabilizovaného
plastu. 7mm silný, lehký a
snadno upevnitelný do země.
Celková délka: 105 cm.
Č. výr. 85030020

12. Premium 169 cm.
Č. výr. 94247042

DeLaval plastové sloupky
Naše sloupky jsou vyrobeny
z odolného materiálu a mají
několik izolátorů. Na spodní
straně sloupku je umístěn silný a

13. DeLaval plastové sloupky
pro černou zvěř, golfová
hříště. Premium 75 cm. Č.
výr. 94247066

Hi tech, snadná údržba –
DeLaval permanentní plastové sloupky
(PPP)
Sloup je sloup, že ano? Špatně.
Vyzkoušeli jsme, otestovali a potvrdili,
že DeLaval PPP má tři základní výhody
oproti běžným dřevěným sloupkům.
1. Nízké náklady na údržbu.
Led a sníh mohou zlomit drát ohradníku
či povalit dřevěný sloupek. DeLaval PPP
má chytrou havarijní pojistku, která se
přeruší v případě vynaložené větší váhy.

To znamená, že se přeruší ještě před tím,
než se zlomí drát či povalí sloupek.
2. Snadná stavba ohradníku.
Postavit pevný dřevěný sloup může být
náročná práce a to zejména ve skalní
či kompaktní půdě. S DeLaval PPP je
to mnohem jednodušší. Jako první
upevněte do země železnou tyč, přes
kterou poté nasaďte plastový sloupek
– pouzdro uvnitř plastového sloupku
pevně přilne přes vrchní část kovové
tyče. A práce je hotová.

14. DeLaval permanentní
plastový sloupek 110
Č. výr. 86673702

5

15. DeLaval permanentní
plastový sloupek 150
Č. výr. 86673701.

Plastový sloupek
základní
Izolátory s dlouhou
životností

16. DeLaval želená tyč pro
plastový sloupek
Č. výr. 86673801
Izolátory pro
sklolaminátové sloupky
Q:25
Extra izolátory umožňují
přidat další řadu
ohradníkové pásky
ke sklolaminátovým
sloupkům.
Č. výr. 97270480

3. Dlouhé ohradníky.
Tyto ohradníky jsou postaveny z
plastových samo-izolačních sloupků.
To znamená, že u DeLaval PPP nebude
nikde žádná ztráta elektřiny, aby nebylo
možné vytvořít dlouhé ohradníky. Snížit
systémové ztráty je důležité i z hlediska
EU normy, která limituje výstupní napětí
zdrojů na 15 joulů.

• Snadná a rychlá stavba ohradníku
• Snadná stavba i na zhutnělé či
kamenité půdě
• Robustní – směs prémiových
recyklovaných i nových materiálů
• Dlouhá životnost – UV chráněno

Další výhody:
• Lehké – snadno se přenáší
• Pevné – netrouchnivý, nebudou sežráni
zvířaty

Síť pro ovce
POZNÁMKA:
Nikdy nepřipojujte více
než jeden zdroj napětí k
síti pro ovce.

17. DeLaval drátový klip
pro plastový sloupek
Č. výr. 86673901 - 100 ks

Plastový sloupek
premium

18.DeLaval síť pro ovce
V: 90 cm D: 50 m
Č. výr. 90601680
DeLaval vrchní část sloupku
Č. výr. 90601682
DeLaval spojovací klip
Č. výr. 86488601

17

DeLaval spodní část sloupku
Č. výr. 86674001

Silný a stabilní
nášlap, který
se snadno
zašlápne do
země.

14
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Izolátory
Se správným izolátorem
je ohradník bezpečnější
a odolnější - nehledě na
to zda se jedná o trvalý
či dočasný ohradník s
použitím pásek, lanek či
drátů.
Nejdůležitějším úkolem izolátoru je
udržet vodič na mísě bez jakékoliv
ztráty na celé délce ohradníku.
Důležité je vybrat silný izolátor, který
řádně izoluje a minimalizuje výskyt
plíživého proudu. Při výběru silnějšího
zdroje je důležitý i výběr izolátorů s
velmi dobrými izolačními vlastnostmi.
Kromě materiálu, patří mezi důležité
faktory též: vzdálenost mezi sloupkem
a vodičem a tvar ohradníku, který
snižuje plíživý proud zejména ve
vlhkých podmínkách.

Výhody
• Vysoce odolný UV-záření
• Dobré izolační vlastnosti
• Odolný plast

1
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6 Česlisťový izolátor premium
Extra silný čelisťový izolátor pro trvalý ohradník.
Pro pásky až do 20 mm.
Pro dráty a lanka až do 6 mm.
20 ks. Č. výr. 94247052.

2 DeLaval kruhový izolátor standard
Pro pásky šíře až 10 mm.
Pro lanka až do 6 mm.
120 ks. Č. výr. 94247050
25 ks. Č. výr. 91960704

7 DeLaval čelisťový izolátor standard
Pro pásky až do 10mm a lana až do 8mm.
Č. výr. 866742 01

3 DeLaval zesílený kruhový izolátor
Extra odolný kruhový izolátor, který je vyroben z
polykarbonátu. S extra dlouhým vrutem.
Pro pásky až do 10 mm.
Pro lanka až do 6 mm.
25 ks. Č výr. 94247051
4 DeLaval izolátor combi
Pro pásky až do 40 mm.
Pro dráty a lanka až do 8 mm.
25 ks. Č. výr. 94247076
5 DeLaval distanční kruhový
izolátor
Pro pásky až do 10 mm.
Pro lanka až do 6 mm.
Délka 210 mm.
10 ks. Č. výr. 94247015

9

DeLaval montážní nástroj pro
kruhový izolátor
Pro instalaci kruhových
izolátorů. Pro připevnění na
vrtačku.
Č. výr. 94247078

1 DeLaval kruhový izolátor
Silný kruhový izolátor s výborně izolovaným vodičem
umistěným směrem k dřevěnému sloupku. Pro kovové
dráty, lanka až do šíře 6 mm a pásky do 20mm.
24 ks. Č. výr. 90632025
180 ks. Č. výr. 90632027

A
10

B

DeLaval izolátor na koncovou
pásku/roh
Nový izolátor bez nebezpečí
uvolnění šroubku, protože je
zajištěn matkou.
5ks. Č. výr. 90632031
Max páska 40 mm
Max lanko 8 mm

11
DeLaval izolátor combi montážní
nástroj
Č. výr. 866744 01
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8 DeLaval izolátor na lanko a pásky
Pro pásky až do 40 mm. Pro lanka až do 6 mm.
25ks.
Č. výr. 94247074

DeLaval rohový izolátor
Robustní a odolný pro silně vypnutý pozinkovaný
drát. Černý. 10ks. Č. výr. 98882430

9 DeLaval izolátor na pásku
Pro pásky až do 40 mm. Pro lanka až do 8 mm.
20 ks. Č výr. 94247070
10 DeLaval hřebíkový izolátor
Pro dráty až do 4 mm.100ks.
Č. výr. 97270517
11 DeLaval multi izolátor včetně hřebíku
Pro dráty a lanka až do 6mm. 100ks.
Č. výr. 97271010
12 DeLaval knoflíkový izolátor
Pro dráty a lanka až do 4 mm. 50ks.
Č. výr. 98882433
DeLaval hadicový izolátor
25 m. Č. výr. 91960708

DeLaval sponkovačka
50ks. Č. výr. 91960709
DeLaval spojovací svorka
Pro koncovou pásku/rohový izolátor pro začátek nebo
ukončení elektrického vedení ohradníku. Připojuje
zdroj nebo bránu. Ideální pro propojení ze tří směrů.
5 ks. Č. výr. 90632032
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Příslušenství
Rukojeti

DeLaval bránová rukojeť s omezovačem
napnutí (modrá)
Extra odolná bránová rukojeť, která je vyrobena z polykarbonátu. Průhledná pro
snazší kontrolu. Dlouhodobě odolná tlačná pružina.
Č. výr. 94247069

DeLaval bránový izolátor premium
Silná bránová rukojeť se 3 připojovacími body
2ks. Č. výr. 94247020

DeLaval robustní bránová rukojeť
Robustní rukojeť pro každodenní použití pro dobrý stisk.
Vysoké okraje zabraňují dotyku kovových částí.
Č. výr. 97271431

DeLaval bránový izolátor
4ks. Č. výr. 90632051

DeLaval bránová rukojeť pro pásku
Pro snadnější otvírání elektrizovaných bran. S vhodnou páskovou spojkou můžete připevnit pásky až
do šíře 40 mm.
Č. výr. 86674501

DeLaval spojka na pásku/rukojeť branky
Připojuje pásku až do 40 mm pro bezpečné
uzavření brány.

DeLaval standartní bránová rukojeť
Standartní bránová rukojeť s vodivým pružinovým táhlem. Snadné
navinutí drátů či pásek díky vestavěné zdířce.
Černá – Č. výr. 90632055
Růžová – Č. výr. 86674601
Žlutá – Č. výr. 86674602
Zelená – Č. výr. 86674603

DeLaval pružinová rukojeť
Dá se protáhnout až na 4.5m šíře.
Č. výr. 97271430

DeLaval sada bránových rukojetí
Speciální sada pro bezproblémové otevření s 40
mm páskou nebo lankem, která se automaticky
navine při otevírání. Bránu je možné rozšířit až na 6
m včetně upevnění a kabelu s konektory pro lanko
nebo pásku.
Č. výr. 85488703 – Rolující brána, páska
Č výr. 85488702 – Rolující brána, páska

DeLaval elastická brána
Snadné a bezpečné použití. Elastické vodivé lanko
umožňuje vytvořit bránu od 0 tdo 4.9 m.
Č. výr. 97271433

DeLaval extra pružina pro pružinovou bránu
Č. výr. 97271434
DeLaval malá bránová rukojeť
Č. výr. 97271406
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Monitorování a bezpečnost

DeLaval ohradníková zkoušečka multi
Kontroluje napětí, intenzitu proudu
na ohradníku a aktuální směr toku.
Též ukáže směr jakéhokoliv zkratu na
ohradníku. Zkoušečka multi funguje
bez zemnícího vodiče což usnadňuje
manipulaci. Dodáváno včetně 9 V
baterie.
Č. výr. 85030001

DeLaval 2-way přepínač ohradníku
Ušetřete si zbytečné chození k
síťovému zdroji: zapněte či vypněte
ohradních všude tam, kde je
instalovaný přepínač. Vhodný pro
dva výstupy.
Č. výr. 86675601

DeLaval digitální voltmetr
Pomáhá kontrolovat váš ohradník a
zabezpečuje jeho správnou funkci.
Napětí uvedeno v kV.
Č. výr. 90632072

DeLaval tester ohradníku
Ukazuje, že v ohradníku je
napětí. Až do 10 000 V.
Č. výr. 94247068

DeLaval tester, kroužek na klíče
Pro rychlou kontrolu vašeho
ohradníku.
Č. výr. 91960701

DeLaval vypínač
Používá se na odpojení části
ohradníku.
Č. výr. 94247012

DeLaval napěťový alarm
Jednoduchý připnutí ke stávajícímu
ohradníku, není potřeba žádné
uzemnění. Alarm bliká, pokud je
napětí více než 2000 V. Může být
použito jako přídavný plašič černé
zvěře. Vhodné pro použití ve tmě i za
úsvitu. Alarm není závislý na baterii.
Č. výr. 85030002

DeLaval výstražná cedule
Elektrické ohradníky musí mít
výstražné cedule umístěné v
dostatečných vzdálenostech od sebe.
DeLaval výstražná cedule je vyrobena
ze silného plastu s varovným textem
na obou stranách včetně kabelových
provázků pro upevnění na ohradník.
4 ks. Č. výr. 85488701

Nářadí
DeLaval pryžová palice
Usnadňuje zatlučení sloupků do země.
Pryžová palice (dřevěná rukojeť)
5 kg. Č. výr. 97270430
Náhradní dřevěná násada Č. výr. 97270431
Pryžová palice (sklolaminátová násada)
3 kg. Č. výr. 97270432
5 kg. Č. výr. 97270433
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DeLaval kleště na drát pro
ohradníky
Robustní kleště vám
pomohou při ohrazování
Č. výr. 98767209
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Doporučené produkty pro ohrazení skotu

Zdroje ohradníku

Doporučené produkty pro ohrazení koní

Zdroj ohradníku

• Krátké ohradníky: DeLaval 10M, 30M, 2B
• Střední a dlouhé ohradníky: DeLaval 20M, E60M, 4B, 16B, 20B, ESE50B, 25BM
• Velmi dlouhé ohradníky: DeLaval E120M, E250M

Ohradníky pro koně nevyžadují silné zdroje
• Krátké ohradníky: DeLaval 10M, 30M, 2B
• Střední a dlouhé ohradníky: DeLaval 20M, E60M, 4B, 16B, 20B, ESE50B, 25BM
• Velmi dlouhé ohradníky: DeLaval E120M, E250M, ESE120BM

Trvalý ohradník

Trvalý ohradník

Dočasný ohradník

Lanka a pásky
• Drát odolný tahu (třikrát pozinkovaný)
2.0 mm / 2.5 mm
• Běžný galvanizovaný drát
1.4mm/1.8 mm
• Kroucený kovový drát 1.5 mm
• Pletené polylanko BWP4
• PolylankoBW6

Pásky a lanka

98800902/-03
98800912/
85488710
98800802
90599609/-10
90599480

Sloupky (ve vzdálenosti 6 m)
• DeLaval PPP sloupek 150
• DeLaval PPP sloupek 110
• Impregnované dřevěné sloupky

• Pletené polylanko BWP4
• Polylanko BW4
•
•
•
•
•
•
•

86673701
86673702

Izolátory
• Prstencový izolátor (pro dřevěné sloupky) 90632025/-27
91960704, 94247050,
94247076,
• Distanční kruhový izolátor
94247015
• Čelisťový izolátor
94247052
• Zesílený kruhový izolátor
94247051

Polypáska BW12/20/40
Polydrát O2
Polydrát W2
Polypáska W5
Polypáska BWR9
Polypáska W10/20/40
Polypáska O10

90599609/-10
90599580/
90599680
94247092/-93/-94
98800401
94247090
98800407
98919160
94247096/-97/-98
94247095

Sklolamin. sloupek BW110 vč. nášlapu
97270462
Sklolamin. sloupek B112 bez nášlapu
97270465
Plastový sloupek 105 cm
94247030
Plastový sloupek 108 cm
94247031
Flexib. ocelový sloupek 105 cm
94247060
Flexib. ocelový sloupek 105 cm
(kruhový izolátor)
85030020
• Impregnované dřevěné sloupky (v rozích ohradníku)

Poznámka: Informace o doporučené výšce ohradníku (pro trvalý i dočasný ohradník), najdete na straně 8.
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Lanka a pásky

Sloupky (až do vzdálenosti 10 m)
•
•
•
•
•
•

• Spojovací svorka
90632032
• Delaval spojka na pásku/rukojeť branky 90632013
• Páskový konektor
85030008/-09

• Polylanko BW6
• Polypáska BWR9

90599480
98919160

Sloupky ( ve vzdálenosti 2 až 3 m s 40 mm páskou,
jinak 4 až 6 m)

• DeLaval PPP sloupek 150
• DeLaval PPP sloupek 110
• Impregnované dřevěné sloupky

86673701
86673702

Izolátory (2 až 3 ks na sloupku)

• Prstencový izolátor (pro dřevěné sloupky) 90632025/-27
91960704,
94247050
• Páskový
94247070
• Izolátor na koncovou pásku/roh
90632031
• Čelisťový
94247052
• Zesílený kruhový izolátor
94247051

Konektory a branky
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Doporučené produkty pro ohrazení ovcí

Doporučené produkty pro černou zvěř

Zdroj ohradníku

Zdroj ohradníku
Pro černou zvěř vždy použijte silný zdroj a to z důvodu délky ohradníku a vegetačních podmínek.
• Středně dlouhé a dlouhé ohradníky: DeLaval E60M, ESE50B
• Velmi dlouhé ohradníky: DeLaval E120M, E250M, ESE120BM

Pro ohrazení ovcí použijte silný zdroj.
• Krátký ohradník: DeLaval 10M, 30M, 2B
• Středně dlouhý a dlouhý ohradník: DeLaval 20M, E60M, 4B, 16B, 20B, ESE50B, 25BM
• Velmi dlouhý ohradník: DeLaval E120M, E250M

Trvalý ohradník

Dočasný ohradník
Síť pro ovce
• 90 cm, délka 50 m

Dráty a pásky

•
•
•
•
•

Drát odolný tahu (třikrát pozink.) 2.0 mm / 2.5 mm
Běžný galvanizovaný drát 1.8 mm
Opletené polylanko BWP4
Polylanko BW6
Polypáska BWR9

98800902/-03
85488710
90599609/-10
90599480
98919160

Sloupky (4 až 6 m mezi sloupky)

• DeLaval PPP sloupek 150
• DeLaval PPP sloupek 110
• Impregnované dřevěné sloupky

86673701
86673702

Trvalý ohradník
90601680

Wire

• Opletené polylanko BWP4
• Polydrát BW4
•
•
•
•
•

Polypáska BW12/20/40
Polydrát O2
Polydrát W2
Polypáska W10/20/40
Polypáska O10

• Drát odolný tahu (třikrát pozinkovaný)
2.0 mm/2.5 mm
90599609/-10
90599580/
90599680
94247092/-93/-94
98800401
94247090
94247096/-97/-98
94247095

Sloupky (až do 8 m mezi sloupky)
Izolátory(2 až 4 ks. mezi sloupky)

• Prstencový izolátor (pro dřevěné sloupky)

• Česlisťový izolátor
• Zesílený kruhový izolátor

90632025/-27
91960704, 94247050,
94247076
94247052
94247051

• Sklolaminátový sloupek BWP110 +
1 až 2 extra izolátory
• Plastový sloupek 75 cm
zelený (premium)
• Plastový sloupek 105 cm
• Plastový sloupek 108 cm
• Flexibilní sloupek 105 cm +
1 až 2 extra inzolátory
• Flexibilní sloupek 105 cm
(kruhový izolátor)
• Impregnované sloupky (v rozích ohradníku)

Drát

98800902/-03

Sloupky (6 m mezi sloupky)

• DeLaval PPP sloupek 150
• DeLaval PPP sloupek 110
• Impregnované sloupky

86673701
86673702

Izolátory (4 až 5 na jednom sloupku )

97270462 + -80
94247066

• Kruhový (pro dřevěné sloupky)
• Čelisťový izolátor
• Zesílený kruhový izolátor

90632025/-27
94247052
94247051

94247030
94247031
Konektory a branky
94247060 + -61 + -62
85030020

• Spojovací svorka
• Bránová deska

90632032
90632013

Konektory a branky

• Spojovací svorka
• Bránová deska
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90632032
90632013

Poznámka: Informace o doporučené výšce ohradníku (pro trvalý i dočasný ohradník), najdete na straně 8
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Oplocení v obtížných podmínkách
Pokud chcete, aby zvířata respektovala váš
ohradník, je nutné mít účinné ohrazení - jinak
obvod nebude uzavřen a v případě, že se zvíře
dotkne ohradníku nedostane odstrašující
ponaučení. Pro uzavření ohradníku musí být zvíře
v kontaktu s vlkhou zemí. Ale co dělat, když je
půda příliš suchá? Nebo kamenitá? Či v případě,
že mráz či sníh izoluje zvěř od kontaktu se zemí?

oddělené konduktory zabudované v pásce.
Jedním z nich je standartní kabel, který napájí
ohradník. Druhý spojuje zdroj se zemnícím
terminálem. Pokud zvíře přijde do kontaktu s
ohradníkem, dotkne se obou vodičů ve stejnou
dobu. Tím se uzavře obvod a zvíře dostane
elektrický náboj.

2. Samostatný uzemňovací obvod
Jiným řešením je vytvořit samostatný uzemňovací
okruh kolem délky ohradníku. Vytvořením
speciálního zemnícího drátu vytvoříte okruh s
volnou trasou zpět do terminálu zdroje. Zvíře
dostane elektrický náboj v okamžiku , kdy se
dotkne standartního drátu ohradníku a zemnícího
drátu ve stejnou dobu. Pro zvýšení účinnosti
mohou být zemnící tyče připojeny k obvodu
každých 200 m.

Spolehlivé řešení
DeLaval má dvě řešení. Obě řešení tvoří
uzemňovací obvod, který může pracovat nezávisle
na kontaktu se zemí a zemnícími tyčemi.
1. DeLaval dvojitý obvod polypáskou
DeLaval dvojitý obvod polypáskou má dva

U velmi dlouhých ohradníků může být nezbytné upevnit zemnící kabel k
ohradníku. Připevněte kovový drát 15 cm nad zemí a spojte ho se zemnící
tyčí každých 400 až 500 metrů.

Oplocení v obtížných podmínkách
Příliš sucho? Příliš chladno? Příliš kamenitá půda?
To jsou některé z podmínek při kterých je obtížné
postavit funkční ohradník. Ale jaké je řešení?

1

Polypáska B40, 200 m.
Č. výr. 94247099
Polypáska WB40, 200m.
Č. výr. 86157703
Polypáska W40, 200m
Č. výr. 94247098

5

2
1
2

Páskový izolátor, 8 ks/balení.
Č. výr. 94247053

3
3

Spojovací deska, kov,
2 ks/balení
Č. výr. 94247056

4 Připojovací zemnící &
ohradníkové kabely
Č. výr. 94247054

5

Páskové spojky.
Č. výr. 94247055

4
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Dispoziční plánovač ohradníku

Bezpečnostní pokyny pro instalaci elektrického
ohradníku
1. Elektrický ohradník se musí instalovat a používat
takovým způsobem, aby nebyl příčinou jakéhokoliv
nebezpečí pro lidi, zvířata nebo jejich okolí. Jak
je to jen možné, musí být mimo dosah dětí a
nesmí být vystaven mechanickému poškození
nebo neoprávněné manipulaci. Pokud se týká
následujících směrnic, jsou doplňující, ale nikoliv
v rozporu s předpisy, které vydávají příslušné
národní orgány a vztahují se k instalaci a provozu
elektrických ohradníků a jejich zdrojů.
2. Elektrický ohradník nesmí být napájen více jak
jedním zdrojem. Elektrický ohradník s jedním
vodičem musí být napájen pouze jedním
obvodem ohradníku ze zdroje elektrických
impulzů. Elektrický ohradník s několika vodiči
může být napájen z různých obvodů ze stejného
zdroje elektrických impulzů za předpokladu, že
pouze jeden obvod ohradníku napájí jednotlivý
vodič.
3. U dvou samostatných elektrických ohradníků
musí být vzdálenost mezi vodiči ohradníku a
vzdálenost mezi připojovacími vodiči nejméně
2 m. Jestliže má být prostor mezi tím ohrazen,
musí to být provedeno elektricky nevodivým
materiálem.
Doporučení:
Horizontální oddělení mezi elektrickým
ohradníkem a jinými překážkami pro pohyb
probíhající paralelně s ohradníkem by nemělo být
menší jak 2 m.

4. Ostnatý drát nesmí být v elektrickém ohradníku
elektrifikován. Neelektrifikovaný ostnatý drát se
nesmí používat v kombinaci s jednotlivým nebo
vícevodičovým elektrickým ohradníkem.
5. Elektrický ohradník nebo jakékoliv jeho části,
které jsou instalovány podél veřejné komunikace
nebo cesty, musí být v pravidelných intervalech
označeny varovnými cedulkami, které jsou
pevně připevněny ke sloupkům nebo drátům
ohradníku. Rozměr varovné cedulky musí být
nejméně 200x100 mm. Barevné pozadí obou
dvou stran varovné cedulky musí být žluté. Písma
na cedulce musí být černá a ve formě symbolu v
souladu s místními předpisy.
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6. Jestliže je nezbytné přehradit veřejnou cestu
elektrickým ohradníkem nebo propojovacím
vedením, musí být o tom informovány příslušné
orgány. Ve všech případech musí být vertikální
oddělení mezi vodičem a jakoukoliv částí
vozovky nejméně pět metrů.
7. Kde se elektrický ohradník kříží se stezkou
nebo jinou veřejnou cestou, musí být v tomto
místě elektrického ohradníku začleněna
neelektrifikovaná branka nebo zde musí být
umístěny schůdky. Při křížení jako je toto
musí být hraničící vodiče ohradníku vybaveny
takovými varovnými cedulkami, jak je
specifikováno v odstavci 5.
8. Jestliže je nutné otevřít elektrický ohradník
v místech, která nejsou veřejnosti přístupná,
musí být části, které se používají k manipulaci,
z izolovaného materiálu nebo musí být od
ohradníku dostatečně izolovány.
9. Vodič ohradníku a propojovací vedení nesmí být
připevněny ke sloupům, které se používají pro
slabo nebo silnoproudé přenosové vedení nebo
pro vedení telefonních či telegrafních drátů.
Zařízení elektrického ohradníku, které je připojené
k elektrické síti, může být připevněno ke sloupům
nízkonapěťového vedení, pokud bylo poskytnuto
povolení příslušného dodavatele elektřiny nebo
dohlížecího orgánu
10. Jestliže musí být elektrický ohradník
instalován v blízkosti horního elektrického
vedení na sloupech, nesmí vertikální oddělení
mezi jakýmkoliv vodičem ohradníku nebo
propojovacím vedením a povrchem země
překročit 2 m. Tato výška se týká strany
sestávající z kolmé projekce nejkrajnějších
vodičů elektrického vedení k zemskému
povrchu, pro vzdálenost 2 m nebo méně
pro elektrické vedení s nominálním napětím
nepřekračujícím 1 kV a 15 m nebo méně pro
elektrické vedení s nominálním napětím
překračujícím 1 kV. Zamezte křížení s
elektrickým vedením (na sloupech). Pokud nelze
takovému křížení zabránit, mělo by probíhat
pod elektrickým vedením a co možná nejvíce
v pravém úhlu. Musí platit oddělení uvedené
výše. Musí to být oznámeno příslušnému
dodavateli elektřiny nebo dohlížecímu orgánu.

11. Jestliže vodiče ohradníku nebo spojovací
vedení jsou instalovány v blízkosti nadzemních
komunikačních linek, musí být vzdálenost mezi
jakýmkoliv vodičem ohradníku nebo spojovacím
vedením a těmito linkami minimálně dva metry
12. Uvnitř budov se u propojovacího vedení, které
na napětí převyšuje 1kV, vyžaduje speciální
izolace mezi vedením a uzemněnými částmi
budovy. Ujistěte se, že je zde dostatečné
oddělení nebo použijte vysokonapěťové kabely.
13. Jestliže je uzemnění elektrického ohradníku
instalováno v blízkosti budovy, musí být
oddělení mezi tímto uzemněním a systémem
uzemnění přívodu proudu a neutrálním
připojením nejméně 10 m. Zemnící tyč
ohradníku by měla být instalována pokud
možno v místě, kde je půda vlhká, aby byl
zajištěn dobrý kontakt. Zemnící tyč, ledaže
se nepoužívá u ohradníků napájených
nízkonapěťovou baterií, musí proniknout
nejméně 0,5 m hluboko do země.
14. Kde se elektrický ohradník kříží se stezkou
nebo jinou veřejnou cestou, musí být v tomto
místě elektrického ohradníku začleněna
neelektrifikovaná branka nebo zde musí být
umístěny schůdky. Při křížení jako je toto
musí být hraničící vodiče ohradníku vybaveny
takovými varovnými cedulkami, jak je
specifikováno v odstavci 5.
Těchto 14 bodů pochází z přílohy BB1 evropské
směrnice EN 60335-2-76. Doporučení je švédské
“pravidlo” vydané švédskou správou pro
elektrickou bezpečnost (Swedish Electrical
Safety Administration) a švédským výborem pro
zemědělství (Swedish Board of Agriculture).
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Index

Problémy neefektivního ohradníku

B

Zkontroluje zda zdroj ohradníku má
stanovené sýtupní napětí. Ropojte ohradník
a uzemnění. K měření použijte digitální
voltmetr a změřte zdroj přímo přes
terminály

Zkontrolujte izolátory. Pokud uslyšíte v izolátoru
ťukání či naměříte úbytek napětí izolátoru, je
zapotřebí, aby byly vyměněny za izolátory s vyšší
jmenovitou izolační hodnotou.

Běžný galvanizovaný drát........................................... 32
Blestkojistka .................................................................... 19
Bránová rukojeť pro pásku ......................................... 38
Bránová rukojeť sada ................................................... 39
Bránová rukojeť s omezovačem ............................... 38
Bránová rukojeť standart ............................................ 38
Bránový izolátor ............................................................. 38
Bránový izolátor premium ......................................... 38

C
Combi naviják ................................................................. 31
Combi naviják velký...................................................... 31
Compact naviják ............................................................ 31
Čelisťový izolátor premium........................................ 37
Čelisťový izolátor standard ........................................ 37

D
Drátová spona pro PPP sloupky ............................... 35
Drátový konektor........................................................... 33
Drátová spojka ............................................................... 33
Drátová pružina pro regulaci napětí ...................... 33
Digitální voltmetr .......................................................... 41
Distanční kruhový izolátor ......................................... 37
Drát odolný tahu ........................................................... 32

E
Elastická brána................................................................ 39
Zkontrolujte všechny spoje
drátů, především pokud byly
použity polydráty a pásky. U
polyesterových pásek musí být
použity páskové konektory pro
dosažení dobrého spojení.

F
Flexibilní ocelový sloupek .......................................... 34

H
Hadicový izolátor ........................................................... 37
Horní izolátor na ocelový sloupek ........................... 34
Hřebíkový izolátor ......................................................... 37

I
Izolátor combi................................................................. 37
Izolátor combi montážní nástroj.............................. 36
Izolátor na ocelový sloupek ....................................... 34
Izolátory pro koncovou pásku/roh.......................... 37

K
Zkontrolujte zda není
v blízkosti ohradníku
příliš mnoho vegetace,
či převislých větví. To
je důležité převážně u
slabších zdrojů.

Zkontrolujte uzemnění:
A. Použijte kovovou tyč, kterou ve vzdálenosti zhruba 100 m
od zdroje opřete o lanko ohradníku. Tím uzavřete el. obvod
ohradníku do zkratu.
B. Voltmetrem změřte napětí mezi uzemněním a zemí.
C. V případě, že je napětí vyšší než 300 V (0.3 kV) uzemnění je
nedostatečné a je třeba instalovat jednou nebo více zemnící
tyč.
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Kleště na drát .................................................................. 41
Knoflíkový izolátor ........................................................ 37
Kovový prstenec ............................................................ 31
Kroucený kovový drát .................................................. 32
Kruhový izolátor............................................................. 37
Kruhový izolátor standart ........................................... 37

L
Lanková spojka............................................................... 31

M
Malá bránová rukojeť ................................................... 38
Montážní nástroj pro kruhový izolátor .................. 36
Montážní deska pro kolektory .................................. 16
Multi izolátor ................................................................... 37

N

T

Nabíjecí baterie .............................................................. 17
Nabíjecí olověné baterie ............................................. 17
Napínák lanka ................................................................. 31
Navijátk pro drát ............................................................ 33
Naviják převodový ........................................................ 31

Testr ohradníku .............................................................. 41
Testr, kroužek na klíče .................................................. 41

V
Výstražná cedule............................................................ 41
Vypínač.............................................................................. 41

P
Z
Páskové a lankové konektory.................................... 31
Páskové a lankové izoátory ........................................ 37
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