Poradnik grodzenia

Wprowadzenie

Ogrodzenia są potrzebne aby utrzymać
zwierzęta domowe w określonych
obszarach, lub dzikie zwierzęta z dala od
pól uprawnych, oraz, na przykład, w celu
ochrony bydła przed drapieŜnikami, a uli
pszczelich przed niedźwiedziami.
Prawidłowo zbudowane ogrodzenie elektryczne jest
bardzo ekonomicznym kosztowo, przyjaznym dla
zwierząt i bezpiecznym sposobem kontrolowania
przemieszczania się zwierząt.
Ten podręcznik stanowi krótkie wprowadzenie do
budowania dobrze działającego, bezpiecznego
ogrodzenia elektrycznego za pomocą produktów Olli.
Dobrze działające ogrodzenie elektryczne moŜna
zbudować na wiele sposobów. Wybór najlepszego z
nich zaleŜy od zwierząt, otoczenia, a równieŜ od tego
jak powinno wyglądać ogrodzenie. Niniejszy przewodnik
przedstawia podstawowe zasady działania ogrodzenia
elektrycznego, oraz niektóre rozwiązania dla róŜnych
celów grodzenia.

Urządzenie pobudzające ogrodzenia elektrycznego
(często nazywane „elektryzatorem”) wytwarza raz na
sekundę impuls energii elektrycznej kierowany do
ogrodzenia. Impuls ten ma bardzo wysokie napięcie,
jednak jest tak krótki, Ŝe nie jest niebezpieczny dla ludzi
ani dla zwierząt.
Działanie ogrodzenia elektrycznego opiera się na
natychmiastowym i konsekwentnym sprzęŜeniu zwrotnym,
sprawiającym Ŝe zwierzęta czują respekt przed
ogrodzeniem. Wstrząs doświadczany od ogrodzenia jest
tak niemiły, Ŝe po paru próbach dotknięcia ogrodzenia
zwierzęta zaczynają go unikać. Zwierzę musi zrozumieć
Ŝe wstrząs pochodzi od ogrodzenia, w przeciwnym
bowiem razie ogrodzenie nie spełni swojego zadania.
Zwierzęta muszą przyzwyczaić się do ogrodzenia
elektrycznego. Dlatego teŜ naleŜy pozwolić im wąchać i
dotykać rzeczywistego ogrodzenia, lub zasilanego
elektrycznie fragmentu (makiety) ogrodzenia.
Nauka jest waŜna, poniewaŜ działanie ogrodzenia
elektrycznego polega w całości na respekcie, jaki odczuwa
zwierzę względem niego.

Prąd elektryczny płynie z elektryzatora do ogrodzenia. Gdy zwierzę dotyka ogrodzenia, prąd przepływa przez korpus
zwierzęcia do gleby, a później z powrotem do elektryzatora przez pręty uziemiające. Zwierzę doświadcza łagodnego
poraŜenia elektrycznego w trakcie przepływu elektronów przez jego korpus.
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Planowanie, narzędzia i akcesoria

Wybór elektryzatora oraz wysokości
przewodów
Prosimy poradzić się waszego dealera odnośnie
do wyboru elektryzatora ogrodzenia najlepiej
nadającego się do zamierzonego celu. Tabela
doboru elektryzatora ogrodzenia jest równieŜ
dostępna na stronie web Olli: www.olli.fi. Wybór
zaleŜy od długości ogrodzenia, typu ogrodzenia,
zwierząt przebywających w jego obrębie, oraz roślin
które mogą go dotykać.
Zwierzęta o długim włosie futra mogą wymagać
zastosowania mocniejszego elektryzatora, poniewaŜ
długie futro jest dobrym izolatorem. W szczególności
ogrodzenia dla owiec wymagają bardzo silnych
elektryzatorów ogrodzeń, jednak tak samo dzieje się
w przypadku koni o długim włosiu.
Jeśli przewody ogrodzenia są umieszczane na
niewielkiej wysokości, to elektryzator ogrodzenia
musi być na tyle silny, by móc skutecznie wysuszyć
roślinność czyniąc ją nieprzewodzącą.
Niektóre rady dotyczące umieszczania przewodów
podano poniŜej. Proszę zauwaŜyć, Ŝe na wybór
zawsze będą wpływać warunki panujące lokalnie. Na
przykład dla młodych zwierząt moŜe być konieczne
dodanie jednego przewodu poniŜej.
Owce

Siatka Olli dla owiec, lub
3 przewody 15-50-75 cm

Bydło

1-2 przewody 60-75 cm

Świnie

2 przewody 10-35 cm

Konie

1-3 przewody ok. 85 cm
i 115-140 cm

4 przewody: 10-35-55i 75 cm
Dzikie zwierzę- Prosimy skonsultować się z
ta/drapieŜniki
dealerem lub z nami po dalsze
informacje

Wybór przewodu ogrodzenia
Kilka rad dotyczących wyboru:
• Stosować stalowe przewody dla zwierząt powolnych
i stałych instalacji
• Stosować przewody polietylenowe dla powolnych
zwierząt i lekkich ogrodzeń
• Stosować taśmy polietylenowe lub grube liny
polietylenowe dla szybkich zwierząt, takich jak konie
• Stosować siatki na owce lub cienkie przewody w
przypadku owiec
• Stosować cienkie przewody lub taśmy do
elektryfikacji drewnianych ogrodzeń, na przykład
wybiegów dla koni
Wybór przewodu na ogrodzenie zaleŜy od wielu
czynników. Prosimy zasięgnąć szczegółowej rady od
waszego dealera ogrodzeń.

Narzędzia i akcesoria
(rzeczywiste potrzeby mogą róŜnić się,
w zaleŜności od ogrodzenia)
• Obcinacze boczne do cięcia przewodów
• Wiertarka / wkrętarka akumulatorowa do
wkręcania wkrętów i izolatorów do drewnianych
słupów
• Metalowa Ŝerdź do wykonywania otworów na
drewniane słupy
• Przyrząd Olli do wbijania słupów drewnianych
jeŜeli nie są dostępne maszyny
• Klucz do dokręcania łączników lin
• Woltomierz Olli do badania ogrodzenia
• Wózek do transportu materiałów

Psy

Ogrodzenia elektryczne są szeroko stosowane w
Finlandii, kraju ojczystym Olli, aby zapobiegać
szkodom powodowanym przez dzikie zwierzęta,
takim jak łosie, jelenie, wilki i niedźwiedzie. Przez
wiele lat zgromadziliśmy szeroką wiedzę, którą
chętnie dzielimy się z naszymi klientami. Prosimy
o bezpośredni kontakt z nami, jeśli potrzebujecie
pomocy w kwestii kontrolowania dzikich zwierząt!

Lista kontrolna elementów ogrodzenia
• elektryzator
• przewody
• słupy ogrodzenia
• izolatora

• łączniki
• system uziemienia
• bramki
• akcesoria instalacyjne
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MontaŜ ogrodzenia

Uziemianie elektryzatora
ogrodzenia
Impulsy elektryzatora ogrodzenia powodują
wstrząs elektryczny tylko wtedy, gdy prąd
elektryczny ma ścieŜkę powrotną z gleby
do zacisku uziemiającego elektryzatora.
Aby zapewnić tę ścieŜkę powrotu, zacisk
uziemienia elektryzatora podłącza się do
gleby za pomocą prętów uziemiających.

System uziemienia zlokalizować w
obrębie 30 m od elektryzatora. Zawsze
umieszczać pręty uziemiające minimum
10 m od:
- Systemów podziemnych (elektryczne, gaz, woda) uzbrojenia terenu.
- Podziemnych wodociągów
- Metalowych zbiorników wody
- Metalowych okładzin ściennych
budynków

Wyjątek stanowią ogrodzenia, gdzie jako
ścieŜkę powrotną dla prądu stosuje się
oddzielny przewód uziemiający. Jednak
nawet w takim przypadku elektryzator
ogrodzenia musi być uziemiony, aby
uniknąć zakłóceń radiowych.

Jeśli podłączycie uziemienie elektryzatora do
wodociągu, to moŜliwe jest, na przykład, doznanie
wstrząsu elektrycznego pod prysznicem! Podłączenie
uziemienia elektryzatora do uziomu ogólnej sieci
elektrycznej moŜe powodować zakłócenia urządzeń
radiowych i telefonicznych.

Do umieszczenia prętów uziemiających
wybrać obszar gleby zawierającej ziemię o
dobrej przewodności (nie piaszczystą, ani
kamienistą). Najlepsza będzie gleba
zachowująca wilgotność przez cały rok.

Kable łączące od elektryzatora
do ogrodzenia

Wbić pręty uziemiające w odległości metra
w linii prostej lub w układzie trójkąta na
wybranym obszarze gruntu. Pozostawić ich
końce wystające 10 cm ponad grunt, do
zamocowania zacisków uziemienia.
Podłączyć pręty uziemienia szeregowo za
pomocą przewodu dostarczanego wraz z
nimi przez Olli.
Optymalnie będzie potrzebny 1 pręt
uziemiający na 1 dŜul energii generowanej
przez elektryzator, a w dobrych warunkach
wystarczy równieŜ mniejsza ich ilość.

Akcesoria

Nigdy nie stosować elektrycznych
kabli 230V w instalacjach ogrodzeń
elektrycznych. Normalne materiały
instalacyjne 230V są specyfikowane na
maksymalne napięcie 700V i dlatego nie
nadają się do napięć ogrodzenia, które
mogą sięgać 10 000 V.

Uwagi

Przewód łącznika ogrodzenia

6051021

1 szt. w komplecie dostawy elektryzatora Olli

Odgromnik

6050095

1

Pręt uziemiający

3810944

Zawiera przewód łączący

Kabel wysokiego napięcia

6051018

50 metrów na bębnie

Pakiet kabla uziemienia 6 m

3810945

6 m kabla wysokiego napięcia i łączników płotu

Pakiet kabla uziemienia 12 m

3810946

12 m kabla wysokiego napięcia i łączników ze stali nierdz.

Łącznik przewodu lub liny
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Kod

Jeśli chcecie umieścić elektryzator
ogrodzenia wewnątrz budynku, lub
prowadzić przewód zasilania ogrodzenia
pod ziemią, zawsze naleŜy uŜyć kabli
wysokiego napięcia Olli do doprowadzenia napięcia do ogrodzenia. Kabel ten
jest dostępny na bębnach 50 m lub w
gotowych do uŜycia pakietach 6 lub 12 m.

Dobrać właściwy typ i rozmiar łącznika do drutu lub liny

Instalacja elektryzatora ogrodzenia z
profesjonalnym systemem ochrony
odgromowej.
System uziemiający odgromnika (1)
musi być lepszy niŜ system uziemiający
elektryzatora (2)

1

2

1m
min.
Lokalizacja elektryzatora

15 m
1m

Elektryzator ogrodzenia naleŜy
umieścić ponad poziomem gruntu w
miejscu niedostępnym dla zwierząt i
małych dzieci. Elektryzator Olli jest
odporny na wodę deszczową, ale
zawsze zaleca się umieszczać go w
miejscu chronionym przed deszczem i
bezpośrednim światłem słonecznym,
jeŜeli to jest moŜliwe.
Elektryzator naleŜy zawsze instalować
w pozycji pionowej i nigdy do góry
nogami! Dalsze informacje znajdują
się w instrukcji obsługi elektryzatora.

Ochrona odgromowa
W trakcie burzy naleŜy odłączyć
elektryzator od ogrodzenia i napięcia
sieciowego, aby uniknąć jego
uszkodzenia. JeŜeli to niemoŜliwe,
zainstalować system ochrony
odgromowej ogrodzenia, jak opisano
na rysunku powyŜej. Zmniejsza on
prawdopodobieństwo uszkodzenia
spowodowanego przez wyładowanie.

Do podłączania kabla doprowadzającego z elektryzatora do przewodów
i lin naleŜy stosować łączniki Olli.

Podłączyć kabel doprowadzający do taśmy ogrodzenia
za pomocą łącznika Olli do
taśmy.
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Badanie uziemienia za pomocą
cyfrowego próbnika Olli (Digitester)
1. Wyłączyć elektryzator ogrodzenia
2. Zewrzeć ogrodzenie do ziemi w odległości co
najmniej 100 m od prętów uziemiających, na
przykład opierając metalowy pręt na przewodach
ogrodzenia.
3. Włączyć elektryzator ogrodzenia i wykonać
następujący pomiar:
Wetknąć elektrodę uziemiającą Olli Digitester do
gruntu, około 1 m od najbliŜszego pręta
uziemiającego. Następnie dotknąć głowicy pręta
uziemiającego końcówką próbnika. JeŜeli odczyt
przekracza 300V (0,3 kV na wyświetlaczu
Digitester), to uziemienie naleŜy poprawić. MoŜe
być za mało prętów uziemiających, mogą być one
zardzewiałe lub umieszczone w zbyt suchej lub
zapiaszczonej glebie.

Badanie ogrodzenia
Gdy ogrodzenie jest juŜ gotowe, naleŜy sprawdzić jego
działanie za pomocą woltomierza Olli do ogrodzeń.
Wetknąć elektrodę uziemiającą próbnika do gruntu i
dotknąć ogrodzenia końcówką znajdują się na szczycie
próbnika.
Ogólnie napięcie ogrodzenia w sprawnym ogrodzeniu leŜy
w granicach 4 do 1 kV (4000 – 10 000 V), w zaleŜności od
elektryzatora i długości ogrodzenia.
Bydło i konie wymagają stosowania napięcia 1,5 – 2kV lub
wyŜszego, podczas gdy w ogrodzeniach dla owiec lub
dzikich zwierząt naleŜy stosować napięcie 3 kV lub
wyŜsze.
Dobrym zwyczajem jest mierzyć napięcie ogrodzenia w
regularnych odstępach czasu, aby zagwarantować Ŝe
ogrodzenie działa prawidłowo. JeŜeli odczyty róŜnią się
wyraźnie od normalnych wartości, to jest to sygnał do
sprawdzenia ewentualnych problemów występujących
w ogrodzeniu.

Badanie systemu uziemiającego ogrodzenia

Olli Digitester jest dobrym przyrządem do
badania ogrodzenia elektrycznego. Wskazuje on
napięcie ogrodzenia cyframi. MoŜe być równieŜ
uŜyty do badania systemu uziemienia
ogrodzenia, jak pokazano obok.
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Bezpieczeństwo i zakłócenia

Na bezpieczne ogrodzenie składają się prawidłowe akcesoria.
Na przykład dla koni nie zaleca się stosowania bramy
spręŜynowej.

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące
ogrodzeń elektrycznych zostały określone
przez odpowiednie władze.
Pełne przepisy bezpieczeństwa są przedstawione w
instrukcjach obsługi elektryzatorów. NaleŜy je uwaŜnie
przeczytać! Produkty Olli spełniają wymagania
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, które
określono w celu zagwarantowania, aby elektryzatory
ogrodzeń i ogrodzenia elektryczne nie stanowiły
zagroŜenia dla ludzi ani dla zwierząt.

NajwaŜniejsze środki bezpieczeństwa:
• Nigdy nie podłączać więcej niŜ jednego elektryzatora
do jednego ogrodzenia
• Nigdy nie elektryfikować drutu kolczastego
• NaleŜy regularnie doglądać zwierząt i ogrodzenia
elektrycznego
• Oznakować ogrodzenie elektryczne znakami
ostrzegawczymi
• Nie podłączać systemu uziemienia ogrodzenia do
wodociągów metalowych lub uziomów budynków
• Odległość pomiędzy uziemieniem ogrodzenia a
uziemieniami budynków lub wodociągów musi
wynosić co najmniej 10 metrów
• Odległość pomiędzy dwoma ogrodzeniami
elektrycznymi musi wynosić co najmniej 2,5 metra,
jeŜeli ogrodzenia te nie są zasilanego z tego samego
elektryzatora

Dodatkowe rady bezpiecznego grodzenia:
• NaleŜy nauczyć zwierzęta respektu do ogrodzenia
• Sprawdzać elektryczne funkcjonowanie ogrodzenia w
regularnych odstępach czasu
• Brama spręŜynowa nie jest zalecana dla koni,
poniewaŜ moŜe łatwo przyczepić się do ogona konia

Ogrodzenie elektryczne moŜe powodować
zakłócenia działania urządzeń radiowych.
Mogą one być słyszalne jako trzaski w
głośnikach lub widoczne jako migające
pasy na obrazie telewizyjnym.
Prawidłowo ustawione ogrodzenie elektryczne nie
powoduje Ŝadnych zakłóceń fonii ani wizji. Jednak
problemy występujące w ogrodzeniu mogą powodować
zakłócenia pracy urządzeń elektronicznych.
Najczęstszą przyczyną zakłóceń radiowych są
iskrzenia na przewodach ogrodzenia. Wszystkie
połączenia ogrodzenia muszą być połączeniami
ściskanymi, poniewaŜ luźne połączenie powoduje
iskrzenie generujące silne, szerokopasmowe zakłócenia
radiowe.
Nigdy nie łączyć przewodów lub taśm splatanych za
pomocą węzłów. Zawsze stosować metalowe łączniki
ogrodzenia, które dociskają druty do siebie we właściwy
sposób. Iskrzenie nie moŜe występować w Ŝadnym
miejscu ogrodzenia!
Przeprowadzać zasilanie elektryczne pod bramami
ogrodzenia za pomocą wysokonapięciowego kabla
podziemnego Olli, aby zagwarantować Ŝe napięcie po
obu stronach bramy będzie takie samo. To zapobiegnie
iskrzeniu na uchwytach bramy.
Inną powszechną przyczyną zakłóceń radiowych jest
niewystarczające lub nieprawidłowo wykonane
uziemienie. Podstawowym powodem uziemiania jest
zapewnienie ścieŜki powrotnej dla prądu elektrycznego.
Innym waŜnym powodem jest zapobieganie zakłóceniom
radiowym. Jeśli występuje problem, sprawdzić system
uziemiający i dokonać poprawek zgodnie z instrukcjami
podanymi w tym przewodniku.
Nigdy nie podłączać przewodu uziemiającego ogrodzenia
do wodociągów metalowych lub uziomów budynków!

• NaleŜy stosować elastyczny montaŜ przewodów
stalowych. Dla instalacji średnionapięciowych moŜna
stosować spręŜyny bramowe Olli.
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Przykładowe ogrodzenie:
Taśma polietylenowa 20-40 mm

3-5 m
Brama 2-3 m

Połączyć taśmy
ogrodzenia za pomocą
łączników Olli do taśm

Zawsze łączyć taśmy ogrodzenia
ze sobą

Izolator taśmy Olli
MoŜna zastosować równieŜ
podwójne izolatory Olli do taśm
ogrodzenia

Akcesoria Olli w przykładowym ogrodzeniu
6x

2x

1x

Izolator naroŜny

Akcesoria

Podłączyć zasilanie do
drugiej strony bramy za
pomocą kabla
podziemnego Olli

Uchwyt bramowy i izolator bramowy

Kod

Taśma ogrodzenia 20 do 40 mm
Wybrać taśmę z katalogu Olli

100-200 m/bęben

Izolator taśmy Olli

6051620

Pakiet łącznika taśmy

3810953

Uchwyty bramowe

6051213

2 szt. / torba

Izolator bramowy taśm ogrodzenia

6051170

2 szt. / torba

Pakiet kabla podziemnego 6 m

3810945

1

Elektryzator ogrodzenia Olli
Pręty uziemiające

100 szt. z
przyrządem

1
3810944

Dodatkowo będą potrzebne drewniane słupy i znaki ostrzegawcze
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W opakowaniu

1

Przykładowe ogrodzenie:
Ogrodzenie stałe
z drutu stalowego

4-5 m
Brama spręŜynowa (na ilustracji) moŜe
być stosowana dla bydła i dzikiej przyrody.
Dla koni zalecamy stosowanie bram
z elastycznych lin, albo tradycyjne bramy
metalowej lub drewnianej.
Brama 2-3 m

Wybrać wysokość i ilość drutów
odpowiednio do zwierząt zamykanych w obrębie ogrodzenia.
Proszę sięgnąć do rozdziału
„Planowanie”
Zawsze łączyć druty ogrodzenia
ze sobą. Stosować łączniki Olli
do drutu w celu montowania
przewodów łączących.

Akcesoria

Prowadzić zasilanie
na drugą stronę bramy
za pomocą kabla podziemnego Olli

Kod

W opakowaniu

Ocynkowana linka stalowa 1,5 mm

6030056

500 m

Napinacz drutu

6050035

2 szt../torba

Izolator pierścieniowy

6051623

100 szt.

Łącznik drutu

6050041

10 szt./torba

Brama spręŜynowa

6051016

1

Brama linowa, zawiera uchwyt bramy,
elastyczną linę elektryczną z hakiem i
izolatorem pierścieniowym (nie pokaz.)

6051019

1

Elektryzator ogrodzenia Olli

1

Pręty uziemiające

3810944

1

Pakiet kabla uziemiającego 6 m

3810945

1

Dodatkowo będą potrzebne drewniane słupy i znaki ostrzegawcze
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Przykładowe ogrodzenie:
Pastwisko dla koni ogrodzone taśmą Olli 10-12 mm

Normalna odległość pomiędzy słupami wynosi 5 m,
a moŜe być wydłuŜona do 10 m jeŜeli zastosowane
zostaną drewniane słupy naroŜnikowe. Nigdy nie naciągać nadmiernie cienkiej taśmy – splotki!

Uchwyt i izolator bramowy. Stosować łączniki taśmy Olli do przymocowania
taśmy ogrodzenia do uchwytu i izolatora bramowego.

Ogrodzenie pomiędzy polami:
Pojedyncze ogrodzenia zaleca się tylko wtedy,
gdy konie po róŜnych jego stronach są do siebie
przyjaźnie nastawione. Na przykład na ilustracji
brązowe konie są klaczami, a biały to wałach.

Taśmę przewodzącą łączyć łącznikami
Olli ze stali nierdzewnej

Akcesoria

6x

2x

Kod

W opakowaniu

Taśma ogrodzeniowa 12 mm Olli

6031026

Słupek ogrodzenia 160 cm, plastik

6051621

Izolatory bramowe

6051017

2 szt./torba

Izolatory pierścieniowe na słupy naroŜne. Opcja Olli-Duo

6051621
6050022

100 szt., zawiera
przyrząd naciągowy

Pakiet łączników do taśmy ogrodz.

3810953

Uchwyty bramowe

6051213

Elektryzator ogrodzenia Olli
1x

Na drewnianych słupach
naroŜnych stosować
izolatory pierścieniowe Olli

Pręt uziemiający z drutem łączącym

200 m/bęben

2 szt./torba
1

3810944

1

Dodatkowo będą potrzebne drewniane słupy na znaki ostrzegawcze w naroŜnikach
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Przykładowe ogrodzenie:
Ogrodzenie z polietylenowej liny przewodzącej

1-4 szt. lin ogrodzenia
odpowiednio do potrzeb

4-5 m

Brama 2-3 m

Zasilanie ogrodzenia przeprowadzić
na drugą stronę bramy kablem podziemnym Olli. Zagwarantuje to pełne
zasilanie drugiej strony bramy i zapobiegnie iskrzeniu.

Na ile to moŜliwe, unikać
cięcia liny

Połączyć uchwyty bramowe z liną ogrodzenia.
Pakiet jest łatwiejszy do obsługi niŜ pojedyncze
liny z uchwytami. UŜywać tej samej liny i unikać
jej cięcia na ile tylko to moŜliwe.

Izolator pierścieniowy Olli
W naroŜnikach moŜna równieŜ stosować izolatory podwójne Olli Duo

Przeciwna strona bramy

Uchwyt i izolator bramowy

Akcesoria

Kod

W opakowaniu

Lina elektryczna ogrodzenia Olli.
Wybrać preferowaną linę.

5 mm 6033032
8 mm 6032027

lina 5 mm 300 m
lina 8 mm 200 m

Łączniki do liny

5 mm 6050043
8 mm 6050042

5 pcs. / bag

Izolator pierścieniowy Olli

6051623

100 szt./kubełek

Izolatory bramowe

6051017

2 szt./torba

Uchwyty bramowe

6051213

2 szt./torba

Lina bramy Olli zawiera uchwyt bramowy, elastyczną linę elektryczną z
hakiem i izol. pierśc. (nie pokazany).

6051019

1

Elektryzator ogrodzenia Olli

1

Pręty uziemiające

3810944

1

6m kabla podziemnego wysokiego
napięcia do obejścia bramy

3810945

1

Dodatkowo będą potrzebne drewniane słupy na znaki ostrzegawcze w naroŜnikach
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Rozwiązania ogrodzeń na suchym,
zamarzniętym lub śnieŜnym gruncie
Śnieg, a szczególnie suchy śnieg jest
dobrym izolatorem. Śnieg zapobiega
przepływowi elektryczności do gruntu
od nóg zwierzęcia, stąd teŜ zwierzę
nie odczuje wstrząsu elektrycznego
po dotknięciu ogrodzenia, nawet jeŜeli
elektryzator działa prawidłowo. Taki
sam problem często zdarza się w lecie
na bardzo suchym lub skalistym
terenie.

+

-

!

Rozwiązaniem jest zastosowanie przewodu
powrotnego dla prądu elektrycznego.
Ogrodzenie naleŜy ustawić normalnie, a a koniec
dodać do niego drut uziemiający, zapewniający
oddzielną ścieŜkę powrotną dla prądu do zacisku
uziemiającego elektryzatora. Podłączyć przewód
uziemiający do zacisku uziemiającego na
elektryzatorze, wraz z przewodem łączącym
prętów uziemiających.
Zwierzę odczuje wstrząs elektryczny gdy dotknie
przewodu napięciowego i uziemiającego
jednocześnie. Odległość pomiędzy tymi dwoma
przewodami powinna wynosić około 5 cm.
Jako drut uziemiający moŜna zastosować
dowolny normalny drut lub taśmę ogrodzeniową.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy
stosowanie cienkiego przewodu polietylenowego,
poniewaŜ w razie problemu ulegnie on
przerwaniu nie czyniąc krzywdy zwierzęciu.

Elektryzatory Olli są produkowane od 1938 r.
Olli oferuje kompletny zakres produktów
ogrodzeniowych wysokiej jakości. Produkty te
obejmują elektryzatory ogrodzeniowe, jak równieŜ
przewody ogrodzeniowe, taśmy i inne akcesoria.

9/2006
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