ELEKTRICKÉ OPLOCENÍ

www.bentleyczech.cz

Speedrite jako průkopník
ve výrobě a vývoji systémů
elektrického oplocení získal
světovou pověst díky výkonu,
kvalitě a životnosti svých
produktů.

S více než 80letou tradicí
výroby elektrického
oplocení je Speedrite
značkou, které farmáři
stále důvěřují.

ELEKTRICKÉ
OPLOCENÍ PRO
OPRAVDOVÉHO
FARMÁŘE
Speedrite provádí kontrolu
kvality výrobků ve výrobě i na
farmách. Pokud máte opravdu
zájem chránit vaše cenná
zvířata, udělejte to se značkou
s celosvětovou reputací.

Od roku 1938 Speedrite vyrábí produkty pro
elektrické oplocení, které se osvědčily v těch
nejtěžších podmínkách. Speedrite je stále
synonymem pro inovace, důvěryhodnost,
spolehlivost. Speedrite neznamená nic jiného, než
SERIOZNÍ VÝKON!
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POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?
O SPOLEČNOSTI TRU-TEST GROUP
Produkty společnosti Tru-Test Group naleznete ve více než v 70 zemích celého světa. Už více než sto
let jsou naše produkty testovány jak nelépe to jde - přímo na farmách. Právě tento způsob testování
našich produktů a zpětná vazba od farmářů nám umožňuje vyvíjet produkty přesně podle jejich
požadavků. Více informací na www.tru-test.com.
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Navštivete www.bentleyczech.cz pro více
informací o výrobcích, kontakty a stav skladových
zásob. Více kontaktů naleznete na zadní straně
katalogu.
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Vybetre si svůj zdroj!
Speedrite nabízí ucelenou řadu zdrojů, záleží jen na Vás, Vašich
potřebách a podmínkách na farmě.

ZDROJE

Můžete se spolehnout, že zdroje
Speedrite dodají vždy maximální
energii. Jsme držiteli světového
rekordu pro nejvýkonnější zdroj, který
byl vyroben* – 63000R.
Zdroje Speedrite jsou výsledkem desetiletí
výzkumu a vývoje. Naše zdroje nabízejí
jedinečné funkce, které z nich činí exkluzivní
produkty na trhu s elektickým oplocením.
Speedrite je synonymum pro sílu v akci!

Síťové zdroje

Unigizer™

Síťové zdroje představují cenově efektivní,
stabilní řešení pro napájení trvalého
elektrického oplocení. Řada Unigizer™
umožňuje také síťové napájení.

Řada zdrojů Unigizer je univerzálním řešením
- umožňuje napájení ze sítě, baterie nebo
solárního systému. Zdroje jsou vhodné pro
trvalé i dočasné systémy oplocení.

Napájení 200 – 630 km oplocení (vodiče)

Napájení 5 – 150 km oplocení (vodiče)

Bateriové zdroje

Solarní zdroje

Pohodlné, přenosné a jednoduše
instalovatelné bateriové zdroje jsou vhodné
pro přenosné oplocení, malé pastevní areály
a dočasné oplocení. Zdroje řady Unigizers lze
také napájet pomocí baterie.

Ideální pro izolované oblasti, kde není přístup
k jinému zdroji elektrické energie. Pro dočasné
i trvalé oplocení. Solární kity mají vybavení
pro trvalou instalaci. Přenosné solární kity
obsahují jak solární panel, tak integrovanou
baterii. Řada zdrojů Unigizer umožňuje rovněž
solární napájení.

Síťové zdroje - str. 7
Zdroje Unigizer - str. 10

Napájení 1 – 25 km oplocení (vodiče)

Bateriové zdroje - str. 15
Zdroje Unigizer - str. 10
*Stav v listopadu 2011
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ZDROJE ELEKTRICKÝCH PULSŮ

Zdroje Unigizer 10

Napájení 2 – 150 km oplocení (vodiče)

Solární bateriové zdroje - str. 17
Solární kity a panely - str. 19
Přenosné solární zdroje - str. 22
Zdroje Unigizer - str. 10

ZDROJE ELEKTRICKÝCH PULSŮ
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INFORMACE NA OBALECH
Následující informace jsou pro Vás důležité při
výběru zdroje:

Síťové zdroje Speedrite
jsou vysoce výkonná
zařízení pro napájení
rozsáhlých oblastí
elektrického oplocení.

KM / MILES:
Maximální délka vodiče,
který je zdroj schopen
napájet

SÍŤOVÉ
ZDROJE PULSŮ

ACRES / HA:
Přibližné stanovení plochy,
kterou je možné ohradit při
použití zdroje
OUTPUT ENERGY (JOULES):
Maximální výstupní energie,
kterou zdroj dodává do vodičů
oplocení
STORED ENERGY (JOULES):
Maximální množství energie,
která je uchována ve zdroji

POROVNÁVÁNÍ ZDROJŮ

Malé

Střední

Velké

Když srovnáváte jednotlivé modely zdrojů (i od jiných výrobců), buďte si jisti, že srovnáváte stejné
parametry. Ideálním parametrem je maximální výstupní energie (J). Tento parametr určuje, jaká
skutečná energie je zdrojem dodávána do vodičů oplocení.
Jakou délku vodiče (plochu)
chcete zdrojem napájet?

Jaký zdroj elektrické
energie chcete
použít?

Doporučený zdroj

až 630 km (350 ha)

Síť

až 360 km (200 ha)

Síť

63000RS† / 63000R†
36000RS† / 36000R†

až 200 km (110 ha)
až 150 km (90 ha)
až 120 km (70 ha)

Str.

Max.
(joules)

Maximáln
výstupní
energie
(joules)

9

97 J

63 J

9

54 J

36 J

Síť

20000R†

9

34 J

22 J

Síť / Baterie / Solární

13

20 J

15 J

Síť / Baterie / Solární

15000i*
12000i†

13

16 J

12 J

až 60 km (30 ha)

Síť / Baterie / Solární

6000i / 6000†

13

9J

6J

až 30 km (18 ha)

Síť / Baterie / Solární

3000

14

4.5 J

3J

až 20 km (16 ha)

Síť / Baterie / Solární

2000

14

2.7 J

2J

až 10 km (6 ha)

Síť / Baterie / Solární

1000

14

1.4 J

1J

až 10 km

Síť / Solarní

0.63 J

0.5 J

Síť / Baterie / Solární

S500
500†

24

až 5 km (3 ha)

14

0.7 J

0.5 J

až 4 km

Baterie

17

0.4 J

0.33 J

až 3 km

Baterie

SG320†
SG220†

18

0.29 J

0.23 J

až 2 km

Baterie

SG160†

18

0.22 J

0.17 J

až 2 km

Baterie / Solární

S150

24

0.2 J

0.15 J

až 2 km

Baterie / Solární

AN90

17

0.16 J

0.12 J

až 1 km

Baterie

AN20

17

0.05 J

0.04 J

* = pouze v Evropě

†

= dostupné na vybraných trzích

Poznámka: Výpočty plochy jsou pouze orientační a závisí na množství a druhu použitých vodičů. Výkon bude ovlivněn také
lokálními podmínkami - tráva, větve, kvalita půdy. Pro instalační pokyny kontaktujete naše zástupce, případně navštivte
www.speedrite.com/resources. V sekci Brochures je dostupná příručka pro instalaci - Speedrite Fencing Manual.
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ZDROJE ELEKTRICKÝCH PULSŮ

SÍŤOVÉ ZDROJE
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DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Zdroje Speedrite jsou známé svou
dlouhou životností. Informujte se na naše
reference.

TECHNOLOGIE CYCLIC WAVE™
Dodává čistý, vysoce výkonný puls,
maximalizuje energii pulsu a tím i význam
šoku pro zvířata.

DYNAMICKÁ KONTROLA
ZATÍŽENÍ OPLOCENÍ

Zdroj dynamicky upravuje svou výstupní
energii v závislosti na zatížení vodičů
oplocení a dodává tak stále optimální
energii elektrického pulsu.

TECHNOLOGIE BI-POLAR
Funkce umožňuje nastavit napětí pro
každý vodič oplocení zvlášť. Při kontaktu s
oběma vodiči pak dostává zvíře plný šok.
Vhodné pro málo vodivé půdy.

NÍZKÉ
ELEKTROMAGNETICKÉ
RUŠENÍ
Technologie Cyclic Wave™
umožňuje minimalizovat rušení
v souladu s mezinárodními
standardy EMC.

VELKÉ SVORKY

Velké svorky k připojení vodičů
a uzemnění jsou pro pohodlnou
instalaci dostupné na předním
panelu zdrojů. Umožňují rychlé
a bezpečné připojení vodičů
oplocení.

SÍŤOVÉ ZDROJE

FUNKCE &
VÝHODY:

REMOTE CAPABLE
Funkce umožňuje dálkové
vypínání zdroje pomocí
signálu vyslaného po
vodiči. Výrazně usnadňuje
vyhledání a nápravu závad
na oplocení.

63000RS / 63000R

36000RS / 36000R

63000RS S dálkovým ovladáním (Remote Fault Finder)
63000R Umožňuje dálkové ovládání (Ovladač - ST102)

36000RS S dálkovým ovladáním (Remote Fault Finder)
36000R Umožňuje dálkové ovládání (Ovladač - ST102)

NEJVÝKONNĚJŠÍ ZDROJ NA SVĚTĚ!*
K napájení až 630 km (350 ha) vodiče
63 J výstupní energie (97 J akumulovaná energie)
Cyclic Wave™
Bi-polar
Remote capable
Indicator lights (voltage)
Odolný, kompaktní design
Velké svorky

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
(NAPĚTÍ)

Nízká úroveň rušení
Dynamická kontrola
zatížení
Svorka pro poloviční
napětí
*LISTOPAD 2011

K napájení až 360 km (200 ha) vodiče
36 J výstupní energie (54 J akumulovaná energie)
Cyclic Wave™
Bi-polar
Remote capable
Indicator lights (voltage)
Odolný, kompaktní design
Velké svorky

Nízká úroveň rušení
Svorka pro poloviční
napětí

Snadno čitelná světelná stupnice
na zdroji indikuje úroveň napájení
oplocení - snadná a rychlá
diagnostika problémů. LED stupnice
indikuje extrémní zatížení pomocí
červeného zbarvení.

ODOLNÝ, KOMPAKTNÍ
DESIGN
Výsledkem dlouhodobého vývoje
jsou velmi odolná a kompaktní
pouzdra zdrojů, která umožňují jejich
snadnou instalaci.

SROVNÁNÍ SÍŤOVÝCH ZDROJŮ
Pro srovnání zdrojů řady Unigizer™ a jejich specifikaci
použijte tabulku na straně 12.
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63000RS /
63000R

36000RS /
36000R

20000R

DÉLKA VODIČE,
OPLOCENÁ PLOCHA

630 km
350 ha

360 km
200 ha

200 km
110 ha

MAXIMÁLNÍ
VÝSTUPNÍ ENERGIE

63.0 J

36.0 J

22.0 J

MAXIMÁLNÍ
AKUMULOVANÁ
ENERGIE

97.0 J

54.0 J

34.0 J

NAPĚTÍ
NEZATÍŽENÉHO
ZDROJE

9,300 V

9,500 V

9,500 V

7,600 V Europe

7,300 V Europe

STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ PŘI
500 Ω

8,500 V

8,600 V

8,800 V

6,700 V Europe

6,600 V Europe

8,100 V

6,000 V

6,800 V Europe

6,000 V Europe

VYSOKÉ ZATÍŽENÍ PŘI
100 Ω

9,600 V

MINIMÁLNÍ POČET
ZEMNÍCÍCH TYČÍ

10

8

8

VSTUPNÍ NAPĚTÍ

220 - 240 V

100 - 240 V

100 - 240 V

SÍŤOVÉ ZDROJE

20000R
20000R Umožňuje dálkové ovládání (Ovladač - ST102)

K napájení až 200 km (110 ha) vodiče
22 J výstupní energie (34 J akumulovaná energie)
Cyclic Wave™
Bi-polar
Remote capable
Indicator lights (voltage)
Odolný, kompaktní design
Velké svorky

Nízká úroveň rušení
Svorka pro poloviční
napětí

SÍŤOVÉ ZDROJE
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DLOUHÁ ŽIVOTNOST

TECHNOLOGIE CYCLIC WAVE™

Zdroje Speedrite jsou známé svou
dlouhou životností. Informujte se na naše
reference.

Řada zdrojů Speedrite Unigizer nabízí řešení 3 v 1
pro vaše elektrické oplocení.

Dodává čistý, vysoce výkonný puls,
maximalizuje energii pulsu a tím i význam
šoku pro zvířata.

3 MOŽNOSTI NAPÁJENÍ

Při volbě napájení si můžete zvolit, případně
kombinovat napájení ze sítě, z vestavěného
akumulátoru nebo pomocí solárního panelu.

Zdroje mohou být umístěny na jakékoliv
místo díky univerzálním možnostem
napájeni.

To umožňuje opravdu univerzální použití zdrojů
Unigizer pro všechny aplikace - dočasné i trvalé
oplocení a všechny druhy hospodářských zvířat.

TECHNOLOGIE BI-POLAR
Funkce umožňuje nastavit napětí pro
každý vodič oplocení zvlášť. Při kontaktu
s oběma vodiči pak dostává zvíře plný šok.

UNIVERZÁLNÍ MOŽNOSTI
MONTÁŽE

UNIGIZERS

™

SOLAR COMPATIBLE

Zdroje mohou být nainstalovány na
zeď, sloupek, do krycích sříní, případně
rovnou na vodič oplocení. Vyberte si
možnost instalace podle druhu napájení a
vlastních možností.

Připojte k vašemu zdroji Unigizer solární
panel Speedrite, který bude udržovat
vnitřní akumulátor stále připravený napájet
váš zdroj. Zdroj můžete umístit na těžko
přístupná místa bez nutnosti měnit či
dobíjet akumulátor.

UNIGIZERS™

MONITORING
UZEMNĚNÍ
Zdroj umožňuje sledovat
napětí v okolí uzemnění a
indikovat případné problémy přerušení uzemnění.

FUNKCE &
VÝHODY:
LCD DISPLAY

REMOTE
CAPABLE
Funkce umožňuje
dálkové vypínání
zdroje pomocí signálu
vyslaného po vodiči.
Výrazně usnadňuje
vyhledání a nápravu
závad na oplocení.

U vybraných modelů
ukazuje úroveň výstupního
napětí, stav akumulátoru a
napětí při uzemnění. Displej
je podsvícen pro čitelnost
ve špatných světelných
podmínkách.

NÍZKÉ
ELEKTROMAGNETICKÉ
RUŠENÍ
Technologie Cyclic Wave™
umožňuje minimalizovat
rušení v souladu
s mezinárodními standardy
EMC.

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
(NAPĚTÍ & BATERIE)
Snadno čitelná světelná stupnice na zdroji indikuje
úroveň napájení oplocení - snadná a rychlá
diagnostika problémů. LED stupnice indikuje
extrémní zatížení pomocí červeného zbarvení.
Indikátor zobrazuje také stav akumulátoru.

VELKÉ SVORKY

Velké svorky k připojení vodičů a
uzemnění jsou pro pohodlnou instalaci
dostupné na předním panelu zdrojů.
Umožňují rychlé a bezpečné připojení
vodičů oplocení.

TECHNOLOGIE BATTERY SAVER
Mikroprocesorem řízená technologie umožňuje
přizpůsobit výstupní napětí aktuálnímu stavu
baterie. To pomáhá prodloužit výdrž zdroje při
provozu na akumulátor i životnost akumulátoru,
zvláště při instalaci solárních panelů.

SVĚTELNÝ SENZOR
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Při aktivaci této funkce světelný senzor
pomáhá regulovat rychlost pulsu a
přizpůsobuje ho aktuálním podmínkám
- při nízké aktivitě zvířat zpomaluje
pulsy.
ZDROJE UNIGIZER

ZDROJE UNIGIZER

11

SROVNÁNÍ UNIGIZERS™
15000i*

12000i†

6000i
6000†

3000

2000

1000

500†

DÉLKA VODIČE,
OPLOCENÁ PLOCHA

150 km
90 ha

120 km
70 ha

60 km
36 ha

30 km
18 ha

20 km
12 ha

10 km
6 ha

5 km
3 ha

MAXIMÁLNÍ
VÝSTUPNÍ ENERGIE

15.0 J

12.0 J

6.0 J

3.0 J

2.0 J

1.0 J

0.5 J

MAXIMÁLNÍ
AKUMULOVANÁ
ENERGIE

20.0 J

16.0 J

9.0 J

4.5 J

2.7 J

1.4 J

0.7 J

NAPĚTÍ BEZ ZATÍŽENÍ

9,800 V

9,100 V

9,500 V

11,400 V

11,000 V

9,800 V

8,300 V

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ
PŘI 500 Ω

7,500 V

7,700 V

6,700 V

6,200 V

5,900 V

5,300 V

4,400 V

MINIMÁLNÍ POČET
ZEMNICÍH TYČÍ

6

6

4

3

3

2

1

VSTUPNÍ NAPĚTÍ

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

* = pouze v EU

†

= dostupné na vybraných trzích

UNIGIZER™

GEARED REEL

HEAVY DUTY
TREAD-IN

Poznámka: Výpočty plochy jsou pouze orientační a závisí na množství a druhu použitých vodičů. Výkon
bude ovlivněn také
JUMPER LEADS
lokálními podmínkami - tráva, větve, kvalita půdy. Pro instalační pokyny kontaktujete naše zástupce, případně navštivte
www.speedrite.com/resources. V sekci Brochures je dostupná příručka pro instalaci - Speedrite Fencing Manual.

PŘÍKLADY MONTÁŽE ZDROJŮ UNIGIZER
Diagramy ukazují zapojení zdroje a uzemnění. Počet zemnicích tyčí se liší podle druhu zdroje a typu půdy.
BATTERY

VENKOVNÍ INSTALACE S 12V AKUMULÁTOREM

GEARED REEL

UNIGIZER™

EARTH
RODS
VNITŘNÍ

ZAPOJENÍ - PROVOZ ZE SÍTĚ

BATTERY
EARTH RODS

EARTH RODS

UNIGIZER™

LAUNCHING
JUNE 2012

END STRAIN
INSULATOR

JOINT
CLAMPS

SOLAR PANEL

UNDERGROUND CABLE

ENERGIZER

18000i
18 J maximální výstupní energie

BATTERY
EARTH RODS
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ZDROJE UNIGIZER

Napájení až 120 km (70 ha) vodiče
12 J maximální výstupní energie (16 J ak. energie)

Technologie Cyclic Wave™
Solar compatible
Remote capable (dálkové
ovládání - ST102)
LCD Display
Světelný indikátor
(napětí & baterie)
Technologie Battery saver
Světelný senzor
Velké svorky
Nízké rušení
Monitoring uzemnění

Univerzální montáž
& napájení
Funkce Time delay
Zvukový & vizuální alarm
Svorka pro nízké napětí
Nastavitelná rychlost &
síla pulsu.
Obsahuje vestavěný
akumulátor & síťový
adaptér.
Speciálně pro podmínky
EU.

Technologie Cyclic Wave™
Technologie Bi-polar
Solar compatible
Remote capable (dálkové
ovládání - ST102)
LCD Display
Světelný indikátor
(napětí & baterie)
Technologie Battery saver
Světelný senzor
Velké svorky
Nízké rušení
Monitoring uzemnění

Univerzální montáž
& napájení
Svorka pro nízké napětí
Nastavitelná rychlost &
síla pulsu.
Obsahuje vestavěný
akumulátor & síťový
adaptér.
Pouze na vybraných
trzích.

JOINT
CLAMPS

UNDERGROUND CABLE

VENKOVNÍ ZAPOJENÍ - AKUMULÁTOR A SOLÁRNÍ PANEL

REGULATOR

Napájení až 150 km (90 ha) vodiče
15 J maximální výstupní energie (20 J ak. energie)

UNIGIZER™

END STRAIN
INSULATOR

EARTH RODS

12000i

HEAVY DUTY
TREAD-IN
JUMPER LEADS

SOLAR PANEL

15000i

Kontaktujte nás pro více informací na
info@bentleyczech.cz nebo na
farmshop@bentleyczech.cz.

6000i

6000

Napájení až 60 km (36 ha) vodiče
6 J maximální výstupní energie (9 J ak. energie)

Napájení až 60 km (36 ha) vodiče
6 J maximální výstupní energie (9 J ak. energie)

Technologie Cyclic Wave™
Technologie Bi-polar
Solar compatible
Remote capable (dálkové
ovládání - ST102)
LCD Display
Světelný indikátor
(napětí & baterie)
Technologie Battery saver
Světelný senzor
Velké svorky

Nízké rušení
Monitoring uzemnění
Univerzální montáž
& napájení
Svorka pro nízké napětí
Nastavitelná rychlost &
síla pulsu.
Obsahuje vestavěný
akumulátor & síťový
adaptér.

Technologie Cyclic Wave™
Technologie Bi-polar
Solar compatible
Indicator lights
(voltage & battery)
Battery saver
Světelný indikátor
(napětí & baterie)
Technologie Battery saver
Světelný senzor
Velké svorky
Univerzální montáž
& napájení

Svorka pro nízké napětí
Nastavitelná rychlost &
síla pulsu.
Obsahuje vestavěný
akumulátor & síťový
adaptér.

Pouze na vybraných
trzích.

ZDROJE ENERGIZER
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3000

2000

Napájení až 30 km (18 ha) vodiče
3 J maximální výstupní energie (4.5 J ak. energie)

Napájení až 20 km (12 ha) vodiče
2 J maximální výstupní energie (2.7 J ak. energie)

Solar compatible
Světelný indikátor
(napětí & baterie)
Světelný senzor
Velké svorky
Univerzální montáž
& napájení
Nastavitelná rychlost &
síla pulsu.

Obsahuje vestavěný
akumulátor & síťový
adaptér.

Solar compatible
Světelný indikátor
(napětí & baterie)
Světelný senzor
Velké svorky
Univerzální montáž
& napájení
Nastavitelná rychlost &
síla pulsu.

Obsahuje vestavěný
akumulátor & síťový
adaptér.

1000

500

Napájení až 10 km (6 ha) vodiče
1 J maximální výstupní energie (1.4 J ak. energie)

Napájení až 5 km (3 ha) vodiče
0.5 J maximální výstupní energie (0.7 J ak. energie)

Solar compatible
Světelný indikátor
(napětí & baterie)
Světelný senzor
Velké svorky
Univerzální montáž
& napájení
Nastavitelná rychlost &
síla pulsu.

Obsahuje vestavěný
akumulátor & síťový
adaptér.

BATERIOVÉ
ZDROJE
Bateriové zdroje
Speedrite představují
jednoduché a efektivní
řešení pro systémy
dočasného oplocení a
přechodné pastviny.

Solar compatible
Světelný indikátor
(napětí & baterie)
Velké svorky
Univerzální montáž
& napájení
Obsahuje síťový adaptér.

Pouze na vybraných
trzích.
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ZDROJE UNIGIZER

BATERIOVÉ ZDROJE
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SROVNÁNÍ BATERIOVÝCH ZDROJŮ
Pro srovnání kombinovaných zdrojů Unigizer™ použijte tabulku na straně 12.

ZDROJE K MONTÁŽI NA VODIČE

†

PŘENOSNÉ AKUMULÁTOROVÉ ZDROJE

AN90

AN20

SG320†

SG220†

SG160†

DÉLKA NAPÁJENÉHO
VODIČE

2 km

1 km

4 km

3 km

2 km

MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ
ENERGIE

0.12 J

0.04 J

0.33 J

0.23 J

0.17 J

MAXIMÁLNÍ
AKUMULOVANÁ
ENERGIE

0.16 J

0.05 J

0.43 J

0.29 J

0.22 J

NAPĚTÍ BEZ ZATÍŽENÍ

8,000 V

5, 800 V

8, 700 V

8, 700 V

8, 400 V

LEHKÁ ZÁTĚŽ PŘI
2000 Ω

4,500 V

2,800 V

5,900 V

5,600 V

5, 300 V

STANDARDNÍ ZÁTĚŽ
PŘI 1000 Ω

–

–

4, 400 V

4, 200 V

3, 900 V

STŘEDNÍ ZÁTĚŽ PŘI
500 Ω

-

-

-

-

-

MINIMÁLNÍ POČET
ZEMNÍCÍCH TYČÍ

1

1

1

1

1

TYP BATERIE

4 baterie typu D
nebo 12 V (6 V)
externí baterie

2 baterie typu D

9 V vnitřní / 12 V
externí baterie

9 V vnitřní / 12 V
externí baterie

9 V vnitřní / 12 V
externí baterie

AN90 SE STOJANEM

AN90

AN90 se solárním panelem*

Napájení až 2 km vodiče
0.12 J maximální výstupní energie (0.16 J ak. energie)

Napájení až 2 km vodiče
0.12 J maximální výstupní energie (0.16 J ak. energie)

Jednoduchá instalace
Vypínač
Volba rychlého/pomalého pulsu
Volitelný stojan
LED indikace pulsu

Jednoduchá instalace
Vypínač
Volba rychlého/pomalého pulsu
Volitelný stojan
LED indikace pulsu.

SILNÝ ZDROJ PRO DOČASNOU PASTVU.

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI BATERIÍ.

*Solární panel napájí zdroj přes den a výrazně tak
zvyšuje životnost baterií.

= dostupné na vybraných trzích

Poznámka: Výpočty plochy jsou pouze orientační a závisí na množství a druhu použitých vodičů. Výkon bude ovlivněn také
lokálními podmínkami - tráva, větve, kvalita půdy. Pro instalační pokyny kontaktujete naše zástupce, případně navštivte
www.speedrite.com/resources. V sekci Brochures je dostupná příručka pro instalaci - Speedrite Fencing Manual.

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ PŘENOSNÉHO BATERIOVÉHO
ZDROJE
PERMANENT
FENCE

PORTABLE BATTERY
ENERGIZER

REEL

NO KICK HANDLE

PIGTAIL FENCE POSTS

Solar panel
runs energizer
during the day
& extends
battery life
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BATERIOVÉ ZDROJE

AN20

SG320

Napájení až 1 km vodiče
0.04 J maximální výstupní energie (0.05 J ak. energie)

Napájení až 4 km vodiče
0.33 J maximální výstupní energie (0.4 J ak. energie)

Jednoduchá instalace
Vypínač
Elektronika řízení baterie
pro prodloužení její
životnosti.

Dvě možnosti napájení*
Volitelná rychlost pulsu
Světelný senzor
6polohový volič
LED indikátor stavu baterie
Obal odolný vůči počasí a
UV záření

Obsahuje zemnicí sadu
& svorky k připojení.
*9 V / 12 V integrovaná
baterie nebo 12 V externí
baterie (prodáváno zvlášť).
Dostupné na vybraných
trzích.

BATERIOVÉ ZDROJE
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SG220

SG160

Napájení až 3 km vodiče
0.23 J maximální výstupní energie (0.29 J ak. energie)

Napájení až 2 km vodiče
0.17 J maximální výstupní energie (0.22 J ak. energie)

Světelný senzor
Možnost duálního napájení*
Volitelná rychlost pulsu
6polohový volič
LED indikátor stavu baterie
Obal odolný vůči počasí a
UV záření.
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SOLÁRNÍ KITY
& PANELY

BATERIOVÉ ZDROJE

Obsahuje zemnicí sadu
& svorky k připojení.
*9 V / 12 V integrovaná
baterie nebo 12 V externí
baterie (prodáváno zvlášť).
Dostupné na vybraných
trzích.

Možnost duálního
napájení*
LED indikátor pulsu
On/Off přepínač
Obal odolný vůči počasí a
UV záření.

Obsahuje zemníií sadu
& svorky k připojení.

Speedrite nabízí řadu solárních sad,
panelů a komponent pro solární
napájení kombinovaných zdrojů.

*9 V / 12 V integrovaná
baterie nebo 12 V externí
baterie (prodáváno zvlášť).
Dostupné na vybraných
trzích.

SOLÁRNÍ KITY A PANELY / ZDROJE
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SOLÁRNÍ KITY A PANELY
ÚVOD

SOLÁRNÍ PANELY &
MONTÁŽNÍ KITY

Inovace v technologiích umožňují v současné době využít solární napájení zdrojů elektrického
oplocení v místech, kde není možné nebo efektivní zajistit jiný druh napájení.

Solární panely a montážní kity mohou být objednány samostatně k úpravě nebo upgradu již
nainstalovaných zdrojů.

Solární panely a zdroje Speedrite jsou vyrobeny z nejlepších materiálů a podle přísných
kvalitativních standardů. To mimo jiné znamená, že dokáží využít sluneční energii a přenést ji
s minimálními ztrátami. Využívají daleko méně baterii, neničí ji a dokáží tak dodávat do oplocení
vyšší napětí po dlouhou dobu.
Kontaktujte nás prosím na adrese www.bentleyczech.cz.V případě zájmu a dalších otázek se
obraťte na naše obchodní zástupce.

SOLÁRNÍ KITY UNIGIZER™
Zdroje řady Unigizer™ představují unikátní řešení 3 v 1 a jsou přímo určené k použití se
solárními panely. Vyberte si některý ze zdrojů Unigizer spolu se solárním panelem - solární kit.
Více informací o zdrojích Unigizer naleznete na straně 12. Kit obsahuje: zdroj Unigizer, solární
panel(y) a montážní kit. Baterie nejsou součástí dodávky.**

SOLAR KIT - 15000i*

Napájení až 150 km (90 ha) vodiče
15 J maximální výstupní energie (20 J ak. energie)

SOLAR KIT - 12000i†

Napájení až 120 km (70 ha) vodiče
12 J maximální výstupní energie (16 J ak.energie)

SOLAR KIT - 6000i

Napájení až 60 km (36 ha) vodiče
6 J maximální výstupní energie (9 J ak.energie)

SOLAR KIT - 6000†

Napájení až 60 km (36 ha) vodiče
6 J maximální výstupní energie (9 J ak.energie)

SOLAR KIT - 3000

Napájení až 30 km (8 ha) vodiče
3 J maximální výstupní energie (4.5 J ak.energie)

SOLAR KIT - 2000

Napájení až 20 km (12 ha) vodiče
2 J maximální výstupní energie (2.7 J ak.energie)

SOLAR KIT - 1000

Napájení až 10 km (6 ha) vodiče
1 J maximální výstupní energiey (1.4 J ak.energie)

* = pouze v EU

†

PANEL &
MOUNTING KIT†
10 W



20 W



30 W



40 W



50 W



65 W



80 W



= pouze na vybraných trzích

** = Speedrite doporučuje použití 12 V vybijitelných baterií. Panely s výkonem 40 W a vyšším jsou opatřeny regulátory nabíjení.
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SOLÁRNÍ KITY A PANELY / ZDROJE

SOLÁRNÍ KITY A PANELY / ZDROJE
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PŘENOSNÉ
SOLÁRNÍ
ZDROJE

Přenosné solární zdroje
Speedrite obsahují
interní akumulátor
a jsou vynikajicí pro
oplocení pastevních
areálů a menších ploch.
Zdroj integruje baterii,
solární panel, zdroj pulsů a
elektronicky řízený modul
vybíjení akumulátoru.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Zdroje Speedrite jsou známé svou
dlouhou životností. Informujte se na naše
reference.

VYŽADUJE MINIMÁLNÍ
SLUNEČNÍ SVIT

MOŽNOST MONTÁŽE NA
OCELOVÉ ČI DŘEVĚNÉ SLOUPKY

K udržení plně nabité baterie potřebuje minimální
sluneční svit během dne. Plně nabitá baterie
dokáže bez slunečního záření napájet zdroj až 21
dní.

Kompaktní design a montážní úchyty
umožňují montáž zdroje přímo na sloupky
oplocení.

INTERNÍ
AKUMULÁTOR

Dobíjecí interní odstíněná
baterie 12 V, 7 Ah.
Životnost baterie 3+ let.

PŘENOSNÉ SOLÁRNÍ ZDROJE

FUNKCE &
VÝHODY:

LED INDIKÁTOR

LED indikátor na zadní
stěně zdroje ukazuje provoz
a pulsy.

NABÍJENÍ BATERIE

Zdroj inteligentně řídí nabíjecí cyklus
baterie při vhodných podmínkách.

ŠETŘÍ BATERIE

VYSOKÉ VÝSTUPNÍ
NAPĚTÍ
9,500 V

Technologie řízená mikroprocesorem
automaticky upravuje výstupní energii zdroje
v závislosti na stavu nabití baterie. Tato funkce
baterii šetří a prodlužuje její životnost.

ODOLNÝ DESIGN

Silný hliníkový rám solárního panelu a obal zdroje
odolný UV záření jsou navrženy pro použití v
extrémních podmínkách.
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ZDROJE / PŘENOSNÉ SOLÁRNÍ

ZDROJE / PŘENOSNÉ SOLÁRNÍ

23

POROVNÁNÍ
PŘENOSNÝCH SOLÁRNÍCH ZDROJŮ
DÉLKA NAPÁJENÉHO
VODIČE/PLOCHA
OBLASTI

S500

S150

10 km

2 km

3 ha

1.2 ha

MAXIMÁLNÍ
VÝSTUPNÍ ENERGIE

0.50 J

0.15 J

MAXIMÁLNÍ
AKUMULOVANÁ
ENERGIE

0.63 J

0.20 J

NAPĚTÍ BEZ ZATÍŽENÍ
ZDROJE

9,500 V

9,500 V

NAPĚTÍ PŘI ZATÍŽENÍ
ODPOREM 2,000 Ω

7,400 V

5,300 V

NAPĚTÍ PŘI ZATÍŽENÍ
ODPOREM 1,000 Ω

6,100 V

3,700 V

MINIMÁLNÍ POČET
ZEMNICÍCH TYČÍ

1

1

Poznámka: Výpočty plochy jsou pouze orientační a závisí na množství a druhu použitých vodičů. Výkon bude ovlivněn také
lokálními podmínkami - tráva, větve, kvalita půdy. Pro instalační pokyny kontaktujete naše zástupce, případně navštivte
www.speedrite.com/resources. V sekci Brochures je dostupná příručka pro instalaci - Speedrite Fencing Manual.

S500

S150

Napájení až 10 km (3 ha) vodiče
0.50 J maximální výstupní energie (0.63 J ak. energie)

Napájení až 2 km (1.2 ha) vodiče
0.15 J maximální výstupní energie (0.2 J ak. energie)

Minimální sluneční svit
LED indikátor pulsu
Šetří baterie
Odolný design
Vysoké výstupní napětí
Dobíjení baterie
Integrovaný akumulátor
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ZDROJE / PŘENOSNÉ SOLÁRNÍ

Možnost montáže na
sloupky oplocení
On/Off přepínač

Minimální sluneční svit
LED indikátor pulsu
Šetří baterie
Odolný design
Vysoké výstupní napětí
Dobíjení baterie
Integrovaný akumulátor

Možnost montáže na
sloupky oplocení
On/Off přepínač

NÁSTOJE,
POMŮCKY &
PŘÍSLUŠENSTVÍ
K maximálnímu využití vašeho zdroje
a správné funkci celého oplocení
potřebujete nástroje k měření napětí,
detekci chyb a další.
Nezáleží na tom, jak dobrý máte zdroj pokud je vodič oplocení nevhodný, je špatně
izolován, vodiče jsou porušeny nebo je zdroj
špatně uzemněn, vždy bude zdroj pracovat
hluboce pod svým možným výkonem. Výhody
dálkového ovládání zdrojů a vyhledávání chyb
vám umožní rychle nalézt a opravit závady
v instalaci oplocení.

NÁSTROJE, POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

25

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
JAK NA TO?
Postupujte po napájeném vodiči směrem od zdroje a kontrolujte jej pomocí detektoru
Speedrite Remote Fault Finder nebo Speedrite Fault Finder. Sledujte údaje zobrazované na
zařízení v pravidelných intervalech a na každém větvení/křížení/konci vodičů.
FAULT

CURRENT
READING

VOLTAGE
READING

Předchozí načtené hodnoty proudu (který prochází vodičem, pokud je dále uzemněn závada) se zobrazují v pravém horním rohu zařízení pro snadné porovnání. Pokud hodnota
naměřeného proudu náhle poklesne oproti předchozímu měření, minuli jste závadu uzemnění. Navraťe se a postupujte v menších intervalech, dokud nepříjdete ke zdroji závady.

Remote Fault Finder
-

Rychlé a jednoduché nalezení problémů na
vodičích
Podsvětlený display
Zobrazuje zároveň hodnoty el. proudu, napětí a
směru proudu (pokud je vodič uzemněn)
Zobrazuje předchozí naměřené hodnoty - možnost
srovnání
Zvukový indikátor průchodu proudu
Spona k uchycení na pásek
Izolované, robustní, vodotěsné pouzdro
Vyměnitelná 9 V baterie
Indikace nízkého stavu baterie
Automatická detekce polarity zdroje
Vyhledávání závad je možno využít se všemi zdroji
Kompatibilní zdroje je možno ovládat (zapínat/
vypínat) na dálku na kterémkoliv místě oplocení

ST102
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EA

NÁSTROJE, POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Fault Finder
-

ST100

Rychlé a jednoduché nalezení problémů na
vodičích
Podsvětlený display
Zobrazuje zároveň hodnoty el. proudu, napětí a
směru proudu (pokud je vodič uzemněn)
Zobrazuje předchozí naměřené hodnoty - možnost
srovnání
Zvukový indikátor průchodu proudu
Spona k uchycení na pásek
Izolované, robustní, vodotěsné pouzdro
Vyměnitelná 9 V baterie
Indikace nízkého stavu baterie
Automatická detekce polarity zdroje

EA

Digital Voltmeter

Lite Tester

- Umožňuje přesné měření napětí na vodičích oplocení a
testování uzemnění zdroje
-	Zapichovací sonda zajišťuje dobré propojení
s uzemněním
- Měřicí rozsah od 200 V to 9,900 V s krokem 100 V
- Odolný design
- Automatické zapnutí/vypnutí
- Vyměnitelná 9 V baterie s životností až 18 měsíců

- Užitečný kapesní nástroj pro základní zjištění napětí
- Ukazuje, zda je vodič pod napětím a přibližnou hodnotu
napětí
- Měří od 2,000 V do 6,000 V, stupnice po 1000 V
- Jednoduchá indikace LED diodami
- Bezbateriový provoz

806215

ST020

EA

EA

Fence Alert
- Výstražné světlo při nízké úrovni napětí na vodiči
- Viditelné do vzdálenosti 1.5 km
- Voděodolné robustní pouzdro
-	Pro každý typ vodiče
- Pracuje se všemi zdroji
- Nevyžaduje uzemnění ani další přídavné napájeni
-	Výdrž baterie až 5 let v pohotovostním režimu nebo 2
týdny nepřetržitého blikání
- Možno zvolit dvě úrovně napětí pro spuštění varování
- Vyměnitelná baterie CR2032

ST0303

EA

NÁSTROJE, POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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TRVALÉ ELEKTRICKÉ
OPLOCENÍ
Flexibilní, odolné a ekonomické řešení oplocení
vašich pozemků. Snadná instalace a provoz
s minimální údržbou
I pro vaše zvířata se jedná o bezpečnější variantu
oplocení. Díky elektrifikaci se snižuje počet kontaktů
zvířat s oplocením - nedochází k jeho porušení ani
k úrazům zvířat

Systém trvalého oplocení

Produkty uvedené na schématu doporučujeme používat k získání maximálního výkonu při realizaci vašeho trvalého elektrického oplocení.
Schéma je pouze orientační. Pro návrh konkrétního oplocení nás kontaktujte na adrese www.bentleyczech.cz.

Speedrite nabízí řadu produktů pro chovatele koní, které jsou vhodné i pro trvalé oplocení. Sledujte v katalogu
toto logo, které označuje produkty speciálně určené pro chov koní.
BULLNOSE
WIRE
STRAINER

FENCE ALERT

IN-LINE
WIRE
STRAINER

WOOD POST
CLAW
INSULATOR

LIGHTNING
DIVERTER
KIT*

KONTROLNÍ SEZNAM PRO
TRVALÉ OPLOCENÍ
TICK
HERE

END STRAIN
INSULATOR

CUT OUT
SWITCH

ENERGIZER
JOINT
CLAMP

REMOTE / FAULT FINDER

LIGHTNING ARRESTOR

SPRING GATE

SPRING
CLIP
STRAINER

WARNING SIGN
JOINT
CLAMP

EARTH ROD AND CLAMP

UNDERGROUND CABLE
EARTH KIT
Distance of 3 m between each rod
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TRVALÉ OPLOCENÍ

UNDERGROUND CABLE



MÁTE JIŽ? :
Zdroj - kombinovaný, bateriový,
síťový, solární



Zemnicí kit



Vypínače Cut-out



Detektor Fence alert



Remote/Fault Finder



Napínáky vodičů



Koncové a průběžné
izolátory



Pojistku proti blesku



Výstražné cedule



Spojky vodičů



Napínací izolátory



Podzemní kabely



Brány

TRVALÉ OPLOCENÍ
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Izolátory

Izolátory Speedrite jsou vynikající kvality, výborného účelového designu a dlouhé
životnosti včetně UV stability.
Izolátory pro dřevěné sloupky

Wood Post Claw
Insulator

Heavy Duty Wood
Post Claw Insulator

Wood Post Claw
Ribbed Insulator

Wood Post Hi-Strain
Insulator

Wood Post Porcelain
Drive Screw Insulator

Wood Post Screw-In
Insulator

- Robustní konstrukce držáků drátu
- UV stabilní
- Zkřížené uchycení pomocí 2 skob
zabraňuje vytržení izolátoru
- Překřížené uchycení vodiče
-	Ochraný štítek přesahující uchycení
vodiče zabraňující jiskření a zvyšující
vzdálenost vodiče od sloupku
-	Vhodný pro vodiče (Poliwire,
Polibraid, drát) až do 4 mm průměru

- Robustní konstrukce držáků drátu
- UV stabilní
- Překřízené uchycení vodiče
-	Ochraný štítek přesahující
uchycení vodiče zabraňující
jiskření a zvyšující vzdálenost
vodiče od sloupku
-	Vhodný pro vodiče (Poliwire,
Polibraid, drát) až do 4 mm
průměru.

- Žebrový izolátor na dřevěný
sloupek
- Vyrobeno z UV stabilního plastu
- Robustní žebrové uchycení vodiče
– zabraňuje probíjení kvůli stékající
vodě
- Ochranný štítek přesahující
uchycení vodiče zabraňující jiskření
a zvyšující vzdálenost vodiče od
sloupku – zabránění ztrát
- Vhodný pro vodiče (Poliwire,
Polibraid, drát) až do 4 mm
průměru
- Vhodný pro 4 mm vodiče
- 25 ks v balení
- doporučejeme ke sloupku připevnit
pomocí 2 skob
- Nejpopulárnější izolátor na NZ

-	Extrémně pevný izolátor navržený
pro překonání terénních nerovností
- UV stabilní plast

- Vysoce kvalitní porcelán
s extrémní životností
- Bílá glazura
-	Průměr 41 mm.

- Izolátor s vrutem na dřevěný sloupek
- Pozinkovaný ocelový šroub zatavený
v oblouku izolátoru – neláme se při
šroubování
- Vyrobeno z UV stabilního plastu
- 25 ks v balení

SI0292
SI0292SP
808556
SI129

Black PK 25
Black PK 125
Black CT 6000
Blue CT 200

.

807890

Black PK 25

SI0291
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 bsahuje 2 x 75 mm kroucené
O
galvanizované hřebíky.

SI028

Black PK 25

 bsahuje montážní oko pro šroub/
O
hřebík.

Dostupné na vybraných trzích.

Dostupné na vybraných trzích.

SI012
CP012

807961

White PK 20
White Contractor PK 200

Black PK 25

Black PK 25

Wood Post
Pinlock Insulator

Wood Post
Pinlock Insulator

Wood Post Nail
On Insulator

Wood Post Staple
Insulator

Wood Post Jumbo
Claw Insulator

Wood Post Wide Tape
Insulator

- Izolátor na dřevěný sloupek se
závlačkou
- Zkřížené uchycení pomocí 2 skob
zabraňuje vytržení izolátoru
- Vhodný pro vodiče (Poliwire,
Polibraid, drát) až do 4 mm průměru
- UV stabilní plast
- Robustní design závlačky
- Zvyšuje vzdálenost vodiče od
sloupku – prevence jiskření a
možných ztrát
- Vysoce pružná závlačka umožňuje
jednoduché vysunutí drátu
.
SI027
Black PK 25
SI027SP
Black Bonus PK 125

- Izolátor na dřevěný sloupek se
závlačkou
- Vhodný pro vodiče (Poliwire,
Polibraid, drát) až do 4 mm průměru
- UV stabilní plast
- Robustní design závlačky
- Zvyšuje vzdálenost vodiče od
sloupku – prevence jiskření a
možných ztrát
- Vysoce pružná závlačka umožňuje
jednoduché vysunutí drátu

- Ideální izolátor pro malé farmy
- UV stabilní plast
- Jednoduchá montáž

- Zatloukací izolátor do dřevěného
sloupku
- Ideální pro menší farmy – velmi
rychlá aplikace – nízká cena
- Vyrobeno z UV stabilního plastu
- Vhodný pro 2,5 mm vodiče
- 50 ks v balení

-	K použití s až 8 mm vodiči
-	UV stabilní plast
-	Velký štít zabraňující jiskření a
ztrátám.

- Izolátor pro dřevěný sloupek
k použití s páskou o šířce až 40
mm, lankem (Poliwire, Polirope,
Polibraid), širokým vodičem
UV stabilní materiál
- Široký štítek zabraňující jiskření a
ztrátám
- Také koncové/rohové izolátory pro
pásku (814591), koncové izolátory k
bráně (SI092)

814696

814594

TRVALÉ OPLOCENÍ / IZOLÁTORY

 bsahuje 75 mm kroucený
O
galvanizovaný hřebík.

Obsahuje skobu k připevnění.

Dostupné na vybraných trzích.
807891

PK 25

SI046

Black PK 25

803728

Black PK 50

White PK 25

White PK 25

IZOLÁTORY / TRVALÉ OPLOCENÍ
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Izolátory pro dřevěné sloupky

Izolátory pro Y železné sloupky

Wide Tape Corner End
Insulator

Wide Tape Wood Post
Anchor White

Heavy Duty Y-Post
Pinlock Insulator

-	K použití s až 40 mm páskou
-	UV stabilní
- Vynikající kvalita plastu
- Umožňuje snadné napínání pásky .

- K použití s až 40 mm páskou
- Vodiče upevňovacích prvků
umožňují použití skob, šroubů,
hřebíků
- Podložky a matice umožňují
snadnou montáž na podzemní
kabely
- UV stabilní plast.

-	Izolátor na kovový Y sloupek se
závlačkou pro extrémní zátěž
- Vhodný pro většinu velikostí drátu
- Vyrobeno z UV stabilního plastu
- Robustní zužující se držáky
vodiče pro snadné vyjmutí drátu a
manipulaci
- Ochraný prvek zabraňující jiskření
a zvyšující vzdálenost vodiče od
sloupku – zabránění ztrát
- 25 ks v balení

Post Cap Topper
-	Boční a vrchní fixace pro pásku do
šířky 40 mm, lanka, dráty, vodivá
lana
-	UV stabilní plast
-	Jednoduchá instalace na sloupky s
T a Y profilem.

Dostupné na vybraných trzích.

814591

White PK 2

SI092

White PK 10

SI025SP
809289

Black PK 25
Black Bonus PK 125

814704

White PK 10

Porcelain Bobbin
Insulator

Porcelain Bolt On
Insulator

- Vysoce kvalitní porcelán
- Bílá glazura
- Průměr 41 mm.

- Vysoce kvalitní porcelán
- Bílá glazura

Dostupné na vybraných trzích.

Dostupné na vybraných trzích.

SI014

SI016
CP016

White PK 10

OSTATNÍ IZOLÁTORY

Medium Duty Steel
Y-Post Pinlock
Insulator
-	Izolátor na kovový Y sloupek se
závlačkou pro střední zátěž
- Vhodný pro většinu velikostí drátu
- Vyrobeno z UV stabilního plastu
- Robustní zužující se držáky
vodiče pro snadné vyjmutí drátu a
manipulaci
- Ochraný prvek zabraňující jiskření
a zvyšující vzdálenost vodiče od
sloupku – zabránění ztrát
- 25 ks v balení

SI025
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Black PK 25

Y-Post Wide Tape
Insulator

Multi-Fit Rod Post
Insulator

Concrete Post
Insulator

-	 Izolátor na kovový Y sloupek se
závlačkou pro normální zátěž
- Vhodný pro většinu velikostí drátu
- Vyrobeno z UV stabilního plastu
- Robustní zužující se držáky
vodiče pro snadné vyjmutí drátu a
manipulaci
- Ochraný prvek zabraňující jiskření
a zvyšující vzdálenost vodiče od
sloupku – zabránění ztrát
- 25 ks v balení

- Pro použití s až 40 mm širokou
páskou, lankem, obaleným drátem
- Ochranný prvek zabraňující ztrátám
a jiskření.

-	Vhodné pro drát do průměru
4 mm (8 ga) nebo pro vodivá
lanka a lana až do průměru 7 mm Poliwire&Polibraid
- UV stabilní plast
-	Flexibilní izolátor s extrémně
pevným šroubovacím úchytem
-	Zadní otvor izolátoru
s integrovanými háky proti
vypadnutí je schopen udržet až
12mm pásku
-	Štít zabraňujíí jiskření a ztrátám na
vedení
-	K použití se sloupky o průměru 6
mm až 16 mm .

-	Vhodné pro vodiče o průměru až
4 mm (8 ga), produkty Poliwire
nebo Polibraid
-	UV stabilní plast
-	Štít zabraňujíí jiskření a ztrátám na
vedení

808022

SI0303

TRVALÉ OPLOCENÍ / IZOLÁTORY

807892

Black PK 25

819984

White PK 25

Black PK 25

White PK 20
CT 200

IZOLAČNÍ TRUBICE

Y-Post Pinlock
Insulator

Dostupné na vybraných trzích.

Obsahuje oko na uchycení izolátoru.

Insultube
-	Ekonomický izolátor - dutá trubice umožňující uchycení pomocí sponek
Sponky dodávány zvlášť.

 bsahuje galvanizovaný hrot k
O
uchycení na sloupek.

Dostupné na vybraných trzích.

Black PK 25

807936
807937
807933

4 mm x 12 m
4 mm x 100 m
6 mm x 100 m

IZOLÁTORY / TRVALÉ OPLOCENÍ
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KONCOVÉ NAPÍNACÍ IZOLÁTORY

IZOLOVANÉ NAPÍNÁKY

End Strain Insulator
White (Heavy Duty)

End Strain Insulator
Black

End Strain Insulator
Porcelain

- Použitelný pro vysoké napínací síly
vodičů
-	Extrémně UV stabilní materiál pro
dlouhou životnost
-	Hluboké drážky drží vodiče na místě
a zabraňují překroucení
- Dlouhé tělo izolátoru zabraňuje
vzniku el. oblouku a ztrátám na
vedení
- Použitelný s většinou používaných
vodičů
-	Vyroben ze sklolaminátového
kompozitu s přídavkem polymerů
pro maximální pevnost.
SI018
White PK 25
812842
White PK 5
807949
White PK 25

-	Využitelný pro střední zátěž v tahu
-	UV stabilní plast
-	Hluboké drážky drží vodiče na
místě a zabraňují překroucení
- Dlouhé tělo izolátoru zabraňuje
vzniku el. oblouku a ztrátám na
vedení
- Použitelný s většinou používaných
vodičů

-	Pro vysokou zátěž v tahu
- Vysoce kvalitní porcelán pro dlouhou
životnost izolátoru
-	Hluboké drážky drží vodiče na místě
a zabraňují překroucení
-	Bílá glazura.

SI031D

SI023

Black PK 25

White PK 10

PRŮBĚŽNÉ NAPÍNÁKY

White Insulated
Strainer

Black Insulated
Strainer

In Line Strainer

-	Pro vysokou zátěž v tahu
-	Pružinová pojistka pro snadné
napínání
-	Zátěžový izolátor - prevence jiskření
-	Odolný proti rzi
-	Galvanizovaný povrch a hliníková
cívka
-	UV stabilní .

- Pro střední zátěž v tahu
-	Pružinová pojistka pro snadné
napínání
-	Zátěžový izolátor - prevence
jiskření
-	Odolný proti rzi
-	Galvanizovaný povrch a hliníková
cívka
-	UV stabilní.

- Pro vysokou zátež v tahu
-	Může být nainstalován bez
přerušení vodiče
- Odolný proti rzi
- Jednoduché a robustní použití
-	Lehká a pevná hliníková
konstrukce.

SA200-50 White PK 10

SA250-50 Black PK 10

813398

PK 25

Napínáky vodičů
NEIZOLOVANÝ
NAPÍNÁK

IZOLOVANÉ
NAPÍNÁKY

Spring Clip Strainer

Porcelain Insulated
Strainer

-	Pro vysokou zátěž v tahu a použití v
průběhu vedení
-	Pružinová zarážka pro snadnější
napnutí vodičů
- Odolný proti rzi
- Robustní a jednoduše použitelný
-	Galvanizovaný povrch a hliníková
cívka

- Pro vysokou zátěž v tahu
-	Pružinová zarážka pro snadnější
napnutí vodičů
- Odolný proti rzi
- Robustní a jednoduše použitelný
-	Galvanizovaný povrch a hliníková
cívka
-	Porcelánový izolátor jednoho konce
vodiče zajišťuje maximální sílu
v tahu a trvanlivost.

PORCELAIN
BULLNOSE
INSULATED
STRAINER
COMING SOON

Bullnose Insulated
Strainer

In Line Strainer
Handle

-	Pro vysokou zátěž v tahu
-	Pružinová zarážka pro snadnější
napnutí vodičů
-	Zátěžový izolátor s dlouhým tělem
je prevencí proti jiskření a el.
oblouku
-	Odolný proti rzi
-	Robustní a jednoduše použitelný
-	Galvanizovaný povrch a hliníková
cívka
-	UV stabilní plast izolátoru

-	Galvanizovaná rukojeť pro napínání
průběžného napínáku
- Odolná konstrukce a
jednoduchépoužití.

814570

RSTDSPH

Dostupné na vybraných trzích.

SA100-50 PK 10
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SA150-50 White PK 10

White PK 10

White EA
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Kabely & speciální vodiče
UV stabilní s extrémně dlouhou životností.

KABELY

Vymezovače

Vymezovače pomáhají prodloužit životnost elektrického oplocení. Jednoduše
je nainstalujte na stávající oplocení, vybavte elektrifikovaným vodičem a udržíte
zvířata mimo kontakt s oplocením.
VYMEZOVAČE PRO DŘEVENÉ
SLOUPKY

Extreme
Underground Cable

Premium
Underground Cable

Underground Cable

Top Fixing

Side Fixing

Double Ended

-	Ideální vodič pro vysoké napětí a
výkonné zdroje
- Ocelový pozinkovaný
vodič o průměru
2.7 mm (12 ga)
-	8 x více vodivý než kabel o průměru
1.6 mm
- Používejte se svorkami Speedrite
Joint Clamps
- Odpor 11.5 ohm / km
-	Jednoduché odizolování díky
měkkému ocelovému jádru vodiče
-	Dodá více energie na delší
vzdálenost

-	Vodič pro všechna použití
-	Ocelový pozinkovaný vodič o
průměru 2.5 mm (12.5 ga)
-	3 x více vodivý než kabel o průměru
1.6 mm
- Používejte se svorkami Speedrite
Joint Clamps
- Odpor 35 ohm / km
-	Jednoduché odizolování díky
měkkému ocelovému jádru vodiče.

-	Pro menší vzdálenosti a méně
výkonné zdroje
- Galvanizované jádro o průměru 1.6
mm (14 ga)
- Používejte se svorkami Speedrite
Joint Clamps
- Odpor 90 ohm / km
-	Jednoduché odizolování díky
měkkému ocelovému jádru
vodiče..

-	Pokovená konstrukce
- UV stabilní izolační plast.

-	Pokovená konstrukce
- UV stabilní izolační plast.

-	Pokovená konstrukce
- UV stabilní izolační plast.

806042
806045
806046
814625

806037
806038
806039

807862
809598
807874

807863
807867
807873

807875

806052
818290

2.7 mm x 100 m
2.7 mm x 500 m

2.5 mm x 25 m
2.5 mm x 50 m
2.5 mm x 100 m
2.5 mm x 500 m

1.6 mm x 25 m
1.6 mm x 50 m
1.6 mm x 100 m

White 400 mm PK 5
White 270 mm PK 5
White 150 mm PK 5

White 400 mm PK 5
White 270 mm PK 5
White 150 mm PK 5

OCELOVÉ VYMEZOVAČE PRO
Y-SLOUPKY

Dráty

Aluminium Coated
Lead-out Wire

Electrified
Sighter Wire

Flexinet Sheep

Wood Post Fibreglass
Outrigger with clip

Wood Post Screw-In
Outrigger

Double Quick-Lock™
Outrigger

- Ideální pro dlouhá vedení a výkonné
zdroje pulsů
- Drát o průměru 2.7 mm
-	3 x více vodivý než standardní
pozinkovaný drát
- Odpor 11.5 Ohm / km
-	Ideální pro použití v prostředí, kde
jsou vodiče náchylné ke korozi.

-	Vysoce pevný drát potažený vodivou
směsí karbonu, která je umožňuje
dodávat nízkonapěťové šoky
-	Dobře viditelný pro zvířata
- Průměr 7 mm zabraňuje poranění
zvířat

-	Vysoce viditelná síť pro dočasné
oplocení
-	Pevná polypropylenová lanka s
ocelovými vodiči
-	Délka 50 m, s kolíky na uchycení sítě

- UV stabilní laminátový vymezovač
s přídavkem silikonu pro delší
životnost a izolační vlastnosti.

-	200 mm dlouhý vymezovač se
šroubem pro dřevěné sloupky
-	Pokovená konstrukce pro delší
životnost
-	UV stabilní plast.

-	Inteligentní uchycení konzole pro
rychlou instalaci
-	6 mm ocelová konstrukce
-	Pozinkováno pro extrémní
podmínky
-	Verze s porcelánovým izolátorem
obsahují izolátor s extrémní
životností
-	UV stabilní

Dostupné na vybraných trzích.

Dostupné na vybraných trzích.
817561
White 250 m
817559
Black 250 m
817479
Black 400 m
814766
White 400 m

Dostupné na vybraných trzích.

Dostupné na vybraných trzích.

807942

813217
813215
813213

814627
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Double 860 mm PK 10

2.7 mm x 1,000 m

TRVALÉ OPLOCENÍ / KABELY & SPECIÁLNÍ VODIČE

Obsahuje kotvicí a výstražné prvky.

FSTFSN50 PK 1

Obsahuje ocelovou pružinu k uchycení
vodiče..

SF007

300 mm x 10 mm PK 50

Screw-In 200 mm PK 25

Porcelain Double 600 mm PK 5
Double 600 mm PK 5
Double 400 mm PK 5

VYMEZOVAČE / TRVALÉ OPLOCENÍ
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OCELOVÉ
VYMEZOVAČE PRO
Y- SLOUPKY

Laminátové
sloupky & příslušenství
DRÁTĚNÉ
VYMEZOVAČE

LAMINÁTOVÝ SLOUPEK

PŘÍSLUŠENTSVÍ
Temporary Clip

Ezi Clip

Single Quick-Lock™
Outrigger

Porcelain Wire Curlon

Standoff GPSO
300 mm x 5.6 mm

-	Speciální svorky pro rychlou a
jednoduchou instalaci
-	6 mm ocelová konstukce
-	Pozinkováno pro extrémní podmínky
-	UV stabilní plast
-	Porcelánové verze z vysoce
kvalitního materiálu.

-	Vysoce kvalitní porcelánový
izolátor s dlouhou životností
-	4 mm ocelová konstrukce
umožňující vysoké napnutí
-	C-Clip k uchycení izolátoru
zajišťuje jeho dobrou stabilitu.

-	300 mm držáky umožňující
uchycení na betonové sloupky
-	Porcelánový izolátor o průměru
41 mm.

Dostupné na vybraných trzích.

813216
813214
813212
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Porcelain 300 mm PK 5
300 mm PK 5
200 mm PK 5

Dostupné na vybraných trzích.

SI001

Porcelain CT 50

Fibreglass Post

Post Cap

Fibreglass Post Clip

-	UV stabilní, potaženo silikonem
- V různých délkách

- K použití s laminátovými sloupky o
průměru 10 mm a 13 mm

-	K použití s laminátovými sloupky o
průměru 10 mm a 13 mm.

814635

SF031
807960
809635

Dostupné na vybraných trzích.*

Dostupné na vybraných trzích.

SI003

300 mm x 5.6 mm CT 50

809058
809059
809067
809061
809068
809591
SF005
SF011
SF001

10 mm x 1.2 m PK 10
10 mm x 1.5 m PK 10
10 mm x 2.0 m PK 10
13 mm x 1.2 m PK 10
13 mm x 1.5 m PK 10
13 mm x 2.0 m PK 10
10 mm x 1.3 m PK 50*
10 mm x 1.5 m PK 50*
10 mm x 2.0 m PK 50*

Pinlock Wire
Outrigger

Wire Outrigger
300 mm

Stainless Steel U Clip

- Ideální pro instalaci vodičů na
neelektrifikované oplocení
-	Z vysoce pevné galvanizované oceli
-	UV stabilní izolátor se závlačkou pro
snadnou manipulaci.

-	Vysoce kvalitní porcelánový izolátor
- Konstrukce z 3 mm ocelového drátu
-	UV stabilní.

- K použití s laminátovými sloupky o
průměru 10 mm
- Nerezová ocel pro dlouhou životnost
- Dostupné nástroje k aplikaci.

Dostupné na vybraných trzích.

Dostupné na vybraných trzích.

Dostupné na vybraných trzích.

SI060SP

807959

SK001
SK011

CT 50

TRVALÉ OPLOCENÍ / VYMEZOVAČE

CT 50

CT 50

10 mm Temp PK 100
10 mm Ezi PK 200
13 mm Ezi PK 250

PK 100
U Clip Applicator Tool

LAMINÁTOVÉ SLOUPKY & PŘÍSLUŠNSTVÍ / TRVALÉ OPLOCENÍ

39

Brány

Kity, díly a příslušenství pro brány elektrického oplocení.
RUKOJETI

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRÁNÁM

Tape Gate White

Tape Gate
Hardware Kit

Spring Gate White

Economy Gate Break
Handle

Compression Gate
Break Handle

Gate Activator

-	K elektrifikaci bran do šířky až 5 m
- Všestranné možnosti použití a
rychlá instalace
-	Kompletně izolovaná, zátěžová
rukojeť s ochranou proti prokluzu
-	Navrženo pro maximální viditelnost
se 40 mm širokou páskou
-	Páska obsahuje 10 vodičů pro
zvýšenou vodivost.

-	Kit pro libovolnou délku páskové
brány
-	Používejte s Speedrite Premium Gate
Tape
- Všestranné použití a jednoduchá
instalace
-	Kompletně izolovaná, zátěžová
rukojeť s ochranou proti prokluzu

-	Elektrifikovaná brána do šířky 5 m
- Všestranné použití a jednoduchá
instalace
-	Kompletně izolovaná, zátěžová
rukojeť s ochranou proti prokluzu
-	Vysoce viditelná ocelová pružina
s bílým práškováním a antikorozní
ochranou

-	Neklouzavá izolovaná rukojeť
-	UV stabilní plast
-	Vyměnitelná zátěžová pružina.

-	Neklouzavá izolovaná rukojeť
-	UV stabilní plast
-	Zátěžová pružina vinutá pod
přepětím, zabraňuje přetažení.

-	Izolátor se závlačkou v podobě
aktivátoru brány
-	Možné použít až pro 3 brány.

Obsahuje: Zátěžovou izolovanou
rukojeť brány, 2x izolátor se závlačkou,
aktivátor pro 3 brány.

Obsahuje: Zátěžovou izolovanou
rukojeť brány, 2x izolátor se závlačkou,
aktivátor pro 3 brány a 5 m dlouhou
pružinu.

SA039

SA044W

SA042C

SA040

Obsahuje: Zátěžovou izolovanou
rukojeť brány, 2x izolátor se závlačkou,
aktivátor pro 3 brány & 5 m bílé/
červené pásky.

SA043

PK 1

PK 1

PK 1

803314
SA042

Bonus PK 6
CT 20

CT 20

PK 10

RUKOJETI

Bungy Cord

Poli Bungy Cord Hook

- Neklouzavá izolovaná rukojeť
k bráně
-	UV stabilní polyethylen s vysokou
životností
- Galvanizovaná pružina pro velké
napínací síly
-	Zátěžová rukojeť s ochrannými
prvky.

-	Pro páskové, pružinové a jiné
brány.
-	3 pozice ukotvení vodiče brány.

-	Elektrifikované lano s vynikající
pružností
-	4 nerezové vodiče po obvodu
otočené 10 x na cm zajišťují
maximální vodivost
- Pro všechny druhy zvířat
- UV stabilní.

-	Galvanizovaný hák k uchycení
pružného vodiče pro Bungy Gate

Dostupné na vybraných trzích.
807888
Red CT 20
819680
Yellow CT 20

Dostupné na vybraných trzích.

Bungy Gate

Heavy Duty Gate
Break Handle

- Elektrifikovaná brána do šířky 8 m
- Všestranné použití a jednoduchá
instalace
-	Kompletně izolovaná, zátěžová
rukojeť s ochranou proti prokluzu
-	Vysoce viditelná ocelová pružina s
antikorozní ochranou

- Pro elektrické brány a průchody do
šíře až 11 m
- Všestranné použití a jednoduchá
instalace
-	Kompletně izolovaná, zátěžová
rukojeť s ochranou proti prokluzu
-	Pružné lano se čtyřmi vodiči
z nerezové oceli má vynikající
vodivost a poskytuje při kontaktu
maximální úroveň šoku.
Obsahuje: Izolovanou rukojeť, 2 x
izolátor se závlačkou, aktivátor pro 3
brány, galvanizovaný hák k upevnění,
výstražné vlajky & pružné vodivé lano.

Obsahuje: Zátěžovou izolovanou
rukojeť brány, 2 x izolátor se závlačkou,
aktivátor pro 3 brány a 5m dlouhou
pružinu.
SA044
5 m PK 1
SA0448M 8 m PK 1
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Activator and Anchor

Spring Gate

TRVALÉ OPLOCENÍ / BRÁNY

813719
813924

3.5 m - 7 m PK 1
5.5 m - 11 m PK 1

807883

PK 5

805194
819027

50 m
200 m

814633

PK 10

BRÁNY / TRVALÉ OPLOCENÍ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K
BRÁNÁM

OCHRANA PROTI
BLESKU

PROPOJENÍ VODIČŮ

High Visibility Flag

Tape Gate Buckle

Premium Gate Tape

Lightning Diverter Kit

Joint Clamp

Heavy Duty Joint
Clamp

-	Pro použití na všech druzích bran.

-	Pro použití s páskou Premium Gate
Tape.

-	40 mm široká páska
-	10 pevných vodičů z nerezové oceli
pro vyšší vodivost
- Vynikající viditelnost pro zvířata.

-	Souprava obsahuje komponenty
potřebné k blokování a
přesměrování přepětí na vodičích po
úderu blesku
- Ochrana zdroje pulsů i zvířat
- Musí být uzemněna separátně

-	Zinková spojka vodičů odolná proti
korozi
- Pro extrémní podmínky
-	Pro vodiče do průměru 2.5 mm

-	Galvanizovaná zátěžová spojka až
pro 8 vodičů
- Odolná vůči korozi
- Doporučujeme používat pro spojení
vodičů - minimální ztráty, jednoduchá
montáž.

SA049

SA052

Obsahuje pružinu, izolátor, svorky
vodičů a přepěťovou pojistku.

Dostupné na vybraných trzích.

813374

PK 10

SA062

PK 10

SP023

50 m

SA002

PK 1

PK 25

PK 20

Příslušenství

Komponenty nezbytné pro správnou funkci elektrického oplocení.
OCHRANA PROTI
VODĚ

SPÍNACÍ PRVKY

Extreme Cut-Out
Switch

Standard Cut-Out
Switch

Hotline Cut-Out
Switch

Flood Gate Controller

- Zátěžový spínací prvek pro brány/
sekce oplocení
- Nerezové kontakty spínače
- Okamžitě viditelná pozice zapnuto/
vypnuto
- UV stabilní plast

-	Spínací prvek pro elektrické
oplocení - brány, sekce
- Umožní ovládání sekcí oplocení
z malého prostoru
-	2 nerezové kontakty
- Okamžitě viditelná pozice zapnuto/
vypnuto
-	Bezpečná montáž na sloupky
- UV stabilní plast

- Ekonomický spínač pro brány a
sekce oplocení
-	jednoduchá instalace na
laminátové sloupky/brány.

-	Omezuje ztráty na vedení při
intenzivním růstu vegetace,
případně při zaplavení
- Při zaplavení vypíná úsek vedení za
ochraným prvkem
-	Pro použití v okolí řek, potoků a
zaplavovaných lokalitách.

Dostupné na vybraných trzích.
807882
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PK 10

TRVALÉ OPLOCENÍ / BRÁNY

Dostupné na vybraných trzích.
SA064

PK 10

AA220

PK 5

SA038

EA

PŘÍSLUŠENSTVÍ / TRVALÉ OPLOCENÍ
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UZEMNĚNÍ

Earth Kit

Earth Rod

Earth Clamp

-	Kit obsahuje veškeré komponenty
k zajištění propojení zdroje se zemí
a maximalizuje tak výkon Vašeho
zdroje a celého oplocení.

- Pevná konstrukce
- Galvanizovaná nerezová ocel maximální vodivost.

-	Svorka k uchycení vodičlů na
zemnící tyč
- Galvanizováno

Obsahuje: 3 x 2 m galvanizované
zemnicí tyče, 3 x galvanizované
svorky pro uchycení vodičů/
podzemního kabelu.

Dostupné na vybraných trzích.
SA069

PK 3

819188
AA770

2.0 m Galvanised EA
1.2 m Stainless steel EA

SA068S

PK 3

SIGNS

Galvanised 1.0 m T-Top

Bentonite Earth Kit

Warning Sign

• 1.0 m zemnicí tyč
• T konzola umožňuje snadné a rychlé
připojení uzemnění
• Galvanizovaná ocel odolná proti
korozi.

-	Navrženo pro zlepšení vodivosti
půdy v okolí uzemnění v suchých
nabo málo vodivých půdách
-	Nerezové provedení odolné proti
korozi.

-	Výstražná cedule
- Jasné varování pro zajištění
bezpečnosti v okolí opocení

Obsahuje: 1.2 m nerezovou zemnicí
tyč, nerezovou spojku & solný roztok
Bentonite
Jeden kit je ekvivalentem až 3
standardních zemnicích tyčí.
Dostupné na vybraných trzích.

808020
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EA

Dostupné na vybraných trzích.
SA066

TRVALÉ OPLOCENÍ / PŘÍSLUŠENTSVÍ

PK 1

SA046

PK 10

TRVALÉ ELEKTRICKÉ OPLOCENÍ
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DOČASNÉ
ELEKTRICKÉ OPLOCENÍ

Umožňuje rychle a pohodlně vytvořit provizorní
výběhy a pastviny pro hospodářská zvířata.
Všestranné, na instalaci nenáročné oplocení
umožňuje intenzivní pastvu na malých plochách,
sezónní ochranu zahrad či sadů, poskytuje
veškerou flexibilitu a možnosti snadného
přemístění či rychlé úpravy.

Produkty uvedené na schématu doporučujeme používat k získání maximálního výkonu při realizaci vašeho trvalého elektrického oplocení.
Schéma je pouze orientační. Pro návrh konkrétního oplocení nás kontaktujte na adrese www.bentleyczech.cz.

DOČASNÉ OPLOCENÍ
Speedrite nabízí řadu produktů pro chovatele koní, které jsou
vhodné i pro trvalé oplocení. Sledujte v katalogu toto logo, které
označuje produkty speciálně určené pro chov koní.

PORTABLE SOLAR
ENERGIZER

TRIPLE
REEL

Rotační systém pastvy je výborným způsobem jejího využití, který napomáhá i celkovému zlepšení pastevního porostu. Pro rychlou obnovu porostu
je nutné již vypasené úseky chránit. Ochrana pomocí jednoduše přemístitelného elektrického plotu je ideálním nástrojem pro tento účel. Pomocí
komponent v následující části katalogu budete moct přemisťovat oplocení klidně každý den bez velké námahy a problémů.

HEAVY DUTY PLASTIC
TREAD-IN
TRIPLE
JUMPER
LEADS

GEARED REEL AND
MOUNTING POST
EXTREME WIRE

EXTREME TAPE

POLIWIRE

POLITAPE

PORTABLE BATTERY
ENERGIZER

PIGTAIL
STANDARD

NO KICK HANDLE

DOČASNÉ OPLOCENÍ
SEZNAM KOMPONENT
TICK
HERE



MÁTE JIŽ?:
Zdroj pulsů s napájením
na baterii nebo solární energii



Navijáky na vodiče



Vodivé pásky, lanka, lana


EXTREME BRAID

EXTREME ROPE

Plastové sloupky nebo
jiné držáky vodičů



Rukojeti k průchodům



Svorky a propojky



Montážní sloupky

EARTH
SYSTEM
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DOČASNÉ OPLOCENÍ

DOČASNÉ OPLOCENÍ

47

Tkané vodivé pásky, dráty, lanka
a lana
Vyberte si mezi řadami produktů Extreme, Premium and Poli - zvažte pečlivě, pro jaké účely bude
vodič použit, jak častá bude manipulace atd. - v případě potřeby nás kdykoli kontaktujte.

WIRE - TKANÉ VODIČE
EXTREME WIRE

SP040 White 200 m Roll
SP041 White 400 m Roll

PREMIUM WIRE

V LAST NOST I

-- 6 pocínovaných měděných vodičů
-- 105 x více vodivé než standardní Poliwire
-- Zvýšená schopnost předat šok a zastavit útěk

ODPOR
(OHM / KM)

NAPĚTÍ NA
POČÁTKU
VEDENÍ
(V)

NAPĚTÍ VE
100 M (V)

NAPĚTÍ V
500 M (V)

65

8,000

7,900

7,500

7,100

4,500

8,000

4,200

1,500

800

6,800

8,000

3,400

1,000

550

3,000

8,000

5,000

2,000

1,200

ODPOR
(OHM / KM)

NAPĚTÍ NA
POČÁTKU
VEDENÍ (V)

VOLTAGE AT VOLTAGE AT VOLTAGE AT
100 M (V)
500 M (V)
1 KM (V)

100

8,000

7,800

7,300

6,700

95

8,000

7,900

7,300

6,700

ODPOR
(OHM / KM)

NAPĚTÍ NA
POČÁTKU
VEDENÍ (V)

NAPĚTÍ VE
100 M (V)

NAPĚTÍ V
500 M (V)

130

8,000

7,800

7,100

NAPĚTÍ V
1 KM (V)

zvířat - pro dlouhé úseky dočasného i trvalého
oplocení
-- UV stabilní
-- Bílá a červená vlákna pro lepší viditelnost.

-----

9 nerezových vodičů
1.5 x více vodivé než standardní Poliwire
Idealní pro dočasné oplocení a rotační pastvu

UV stabilní

SP211 White 400 m Roll

POLIWIRE
Řada produktů Speedrite EXTREME
je vynikajicí pro profesionální řešení bezkonkurenční vodivost, napínací sílu a
životnost. Až 6 pocínovaných měděných
vodičů s vynikajicí vodivostí a vysokou
úrovní šoku.*

Řada Speedrite PREMIUM poskytuje
větší vodivost a použití napínací síly pro
náročnější aplikace. Produkty obsahují
až 8 nerezových vodičů pro vysokou
vodivost a vyšší úroveň šoku.

Řada produktů Speedrite POLI poskytuje
dostatečnou vodivost vyžadovanou
pro profesionální použití. Obsahuje 6
nerezových vodičů pro dostatečnou
úroveň šoku po celé délce oplocení.

* Některé produkty řady Extreme pro chov koní obsahují také nerezové vodiče.

VODIVÉ PÁSKY - TAPE
EXTREME TAPE
12 MM

V L AST NOSTI

ODPOR
(OHM / KM)

65
-- 6 pocínovaných měděných vodičů
-- 106 x více vodivá než standardní Politape
-- Zvýšená schopnost předat šok a zastavit útěk zvířat -

NAPĚTÍ NA
POČÁTKU
VEDENÍ (V)

NAPĚTÍ VE
100 M (V)

NAPĚTÍ V
500 M (V)

8,000

7,900

7,500

rychlou rotaci malých úseků pastevních areálů

SP013 White 200 m Roll
SP012 Orange 200 m Roll
SP010 Orange 500 m Roll
SP011 White 500 m Roll

PREMIUM SUPER 8
TAPE 12 MM

7,100

SP060 White 200 m Roll
SP062 White 400 m Roll
POLITAPE
12 MM

SP106 White 100 m Roll
SP016 White 200 m Roll
SP018 Orange 200 m Roll
SP014 White 400 m Roll
ENDUROTAPE

807955 White 200 m Roll
807954 White 400 m Roll
EXTREME TAPE
40 MM

-- Zátěžová páska hustě tkaná pro lepší pevnost
-- Šířka 12 mm s bílými a červenými vlákny pro lepší
viditelnost
-- UV stabilní.

------

8 vetkaných nerezových vodičů
1.3 x více vodivá než standardní Politape
Ideální pro dočasné oplocení a rotační pastvu
Hustě tkaná páska s vynikajicí pevností
Šířka 12 mm s bílými a oranžovými vlákny pro dobrou
viditelnost
-- UV stabilní.

5,200

-----

6 nerezových vodičů
Pro dočasné oplocení a rotační pastvu
Hustě tkaná
Šířka 12 mm s oranžovými a bílými vlákny pro dobrou
viditelnost
-- UV stabilní.

6,900

------

8 nerezových vodičů
3.5 x více vodivá než standardní Politape
Pro dočasné oplocení
Hustě tkaná
Šířka 12 mm s bílými a červenými vlákny pro dobrou
viditelnost
-- UV stabilní.

2,000

-------

70

5 pocínovaných měděných vodičů
99 x více vodivá než standardní Politape
Ideální pro dlouhé úseky, trvalé i dočasné oplocení
Šířka 40 mm s oranžovými a bílými vlákny
UV stabilní
Ideální pro chov koní.

8,000

3,800

1,200

ENDUROWIRE

-----

807956 200 m Roll
807957 400 m + 100 m Roll

Dostupné na vybraných trzích.

700

BRAID - VODIVÁ LANKA
EXTREME BRAID
7 MM

8,000

3,200

950

500

814540 White 200 m Roll

8,000

8,000

5,700

7,900

2,700

7,500

-- UV stabilní
-- Dostupné v bílé a oranžové.

NAPĚTÍ V
1 KM (V)

pro dlouhé úseky dočasného i trvalého oplocení

SP050 White 200 m Roll
SP052 White 400 m Roll

-- 6 nerezových vodičů
-- Ekonomické řešení pro dočasné oplocení,

1,600

7,000

EXTREME BRAID
3 MM

SP036
SP037

200 m Roll
400 m + 100 m Roll

-- 10 nerezových vodičů
-- 1.7 x více vodivá než standardní Politape
-- Ideální pro dočasné i trvalé oplocení a úseky s častou

SP023 White 50 m Roll
SP021 White 100 m roll
SP022 White 200 m Roll

-- Šířka 40 mm
-- Pro chov koní
-- UV stabilní.

------

DOČASNÉ OPLOCENÍ / VODIVÉ PÁSKY, DRÁTY, LANKA, LANA

vodivost
4 nerezové vodiče zvyšující pevnost lanka
68 x více vodivé než standardní Poliwire
Zvýšená schopnost předat šok a zastavit útěk
zvířat - pro dlouhé úseky dočasného i trvalého
oplocení
S bílými a červenými vlákny pro lepší viditelnost
UV stabilní.

-- 4 pocínované měděné vodiče
-- 72 x více vodivé než standardní Poliwire
-- Zvýšená schopnost předat šok a zastavit útěk

zvířat - pro dlouhé úseky dočasného i trvalého
oplocení
-- S bílými a červenými vlákny pro lepší viditelnost
-- UV stabilní.

ROPE - VODIVÉ TKANÉ LANO
V LAST NOST I

4,000

8,000

4,400

1,600

900

EXTREME ROPE
6 MM

manipulací - např. brány
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V LAST NOST I

-- 4 pocínované měděné vodiče - vynikajicí

814588 White 200 m Roll
PREMIUM TAPE 40 MM

6 nerezových vodičů
2.3 x více vodivé než standardní Poliwire
Pro dočasné oplocení
UV stabilní.

814539

-------

3 pocínované měděné vodiče
3 nerezové vodiče pro vyšší pevnost
52 x více vodivé než standardní Poliwire
Ideálnípro dočasné oplocení a rotační pastvu
6 mm průměr pro vysokou viditelnost a pevnost
UV stabilní.

NAPĚTÍ V
1 KM (V)

6,300

White 200 m Roll

VODIVÉ PÁSKY, DRÁTY, LANKA, LANA / DOČASNÉ OPLOCENÍ
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Navijáky

Navijáky Speedrite jsou známé bezkonkurenční spolehlivostí a výkonem. Všechny
modely mají velmi odolný design. Cívky a další komponenty jsou vyrobeny
z pozinkovaných dílů a UV stabilních plastů pro dlouhou životnost.

Geared Mega Reel

Geared Reel

Jumbo Econo Reel

- Pojme až 1,000 m Poliwire nebo
400 m Politape
-	3:1 převodový poměr, ocelová klika
- Rám odizolovaný od cívky
-	K použití na montážním sloupku
nebo s rukojetí
- UV stabilní
- Galvanizovaný ocelový rám
- Robustní ocelový uzávěr pohybu
cívky.

-	Pro až 500 m Poliwire nebo
200 m Politape
-	3:1 převodový poměr, ocelová klika
- Rám odizolovaný od cívky
-	K použití na montážním sloupku
nebo s rukojetí
- UV stabilní
- Galvanizovaný ocelový rám
- Robustní ocelový uzávěr pohybu
cívky.

-	Pojme až 1,000 m Poliwire nebo
400 m Politape
- Převod 1:1
- Rám odizolovaný od cívky
-	K použití na montážním sloupku
nebo s rukojetí
- UV stabilní
- Galvanizovaný ocelový rám
- Robustní ocelový uzávěr pohybu
cívky.

Obsahuje: Přenášecí rukojeť

SR021

EA

Obsahuje: Přenášecí rukojeť
SR020 Geared Reel EA
SR0201 Geared Reel předvinutý Premium Tape
12 mm x 200 m White EA
SR0202 Geared Reel předvinutý Poliwire 500 m White EA
SR0205 Geared Reel předvinutý Extreme Tape
12 mm x 200 m EA
SR0206 Geared Reel předvinutý Extreme Wire 400 m EA

SR001

EA

Pre-wound
Triple Reel

Galvanised Reel
Mounting Posts

-	3 předvinuté navijáky s 500 m
oranžového vodiče Poliwire.

-	Robustní konstrukce z pozinkované
oceli.

S montážním sloupkem.

Kotevní řetěz pro navijáky.

SR0092

814844
814624

Orange 500 m

Pro 3 navijáky EA
Pro 4 navijáky EA

Sloupky & tyčky pro dočasné
oplocení
PLASTOVÉ SLOUPKY

Econo Reel

Mini Reel

Předvinuté navijáky
Triple Geared Reel

Heavy Duty
Tread-In

Plastic Tread-In

-	Pojme až 500 m Poliwire nebo
200 m Politape
- Převod 1:1
- Rám odizolovaný od cívky
-	K použití na montážním sloupku
nebo s rukojetí
- UV stabilní
- Galvanizovaný ocelový rám
- Robustní ocelový uzávěr pohybu
cívky
-	Jednoduché chycení k oplocení montážnímu sloupku.

-	Pro až 200 m Poliwire nebo
100 m Politape
-	Převod 1:1
- Rám odizolovaný od cívky
-	K použití na montážním sloupku
nebo s rukojetí
- UV stabilní
- Galvanizovaný ocelový rám
- Robustní ocelový uzávěr pohybu
cívky.

-	3 zpřevodované navijáky s 500 m
předvinutého vodiče Poliwire.

-	Maximálně silná a
všestranná konstrukce
- Určeno pro Poliwire,
Politape, 40 mm pásku
nebo lanka až do 8 mm
- 9 různých pozic vodiče pro
délku 840 mm; 11 pozic pro
délku 1,280 mm
- UV stabilní
- Robustní “H” profil sloupku
- Antikorozní hrot
-	1,280 mm sloupek velmi
vhodný pro chov koní.

-	Lehké provedení
- 8 pozic pro Poliwire,
Politape, pásku, lano či
lanko do průměru až 8 mm
-	UV stabilní
- Antikorozní hrot.

SR015
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EA

DOČASNÉ OPLOCENÍ / NAVIJÁKY

SR005

EA

 bsahuje montážní sloupek & tři
O
manipulační rukojeti.

803349

White 500 m

SA024
804338

White 840 mm CT 50
White 1,280 mm CT 50

Plastic Tread-In
-	Velmi silná a lehká
konstrukce
- Hrot přímo pod nášlapnou
plochou - snadná
manipulace
- Šest pozic pro Poliwire,
Politape, 3 mm lanka a 40
mm pásku
- UV stabiliní
- Antikorozní hrot.

Dostupné na vybraných trzích.

SA029

Red CT 50

808017

White CT 50

SLOUPKY, TYČKY / DOČASNÉ OPLOCENÍ

51

PIGTAIL - SLOUPKY S
KROUCENÝM OKEM

SLOUPKY PRO DOČASNÉ OPLOCENÍ

Příslušenství

Užitečné doplňky k dočasnému oplocení.

Steel Foot
Nevabreak

Pigtails
- Pozinkovaná ocelová
konstrukce
- UV stabilní
-	Antikorozní hrot
-	Unikátní zášlapný systém
- Výška sloupku 790 mm
(960 mm celková výška).
- Také dostupný v zátěžové
verzi 900 mm s bílou
izolační částí (1,110 mm
celková výška)

-	Pozinkovaná ocelová
konstrukce
- 4 pozice pro Poliwire,
Politape a/nebo 3 mm
lanko (1,100 mm); pozic pro
Poliwire, Politape, 3 mm
lanko & 40 mm širokou
pásku (1,500 mm)
-	UV stabilní
- Antikorozní hrot
-	Unikátní zášlapný systém
-	Vlnité provedení pro vyšší
pevnost
- Dlouhá verze zvlášť vhodná
pro chov koní.

Agripik Y-Post

Dostupné na vybraných trzích.

SA023
807869

807871
807872

790 mm PK 10
900 mm Heavy duty PK 10

1,100 mm PK 10
1,500 mm PK 10

RUKOJETI

PROPOJENÍ
VODIČŮ

Jumper Leads

No Kick Handle

Tape to Energizer
Connector

-	Čelisťové propojky
- Doporučujeme pro zajišťení dobrého
propojení vodičů dočasného
oplocení
-	Pro trvalé oplocení použijte Joint
Clamps
- Izolovaný vodič.

- Izolovaná rukojeť
- UV stabilní, robustní design
-	Pro dočasné oplocení
- Tenké provedení.

-	K propojení pásky o šířce až 40 mm
se zdrojem napětí.

- Z recyklovaného plastu
- 15 % procent váhy
ocelového Y-sloupku
- Ideální pro dočasné i trvalé
oplocení

Dostupné na vybraných trzích.
Dostupné na vybraných trzích.

SPOJKY

EF500PL00
EF503PL00
EF501PL00

Black 1,680 mm PK 10
Orange 1,680 mm PK 10
White 1,680 mm PK 10
Dostupné na vybraných trzích.

SA004
SA005

SA013

814700

PK 10

EA

Heavy duty
Steel Tread-In

Rope / Braid to
Energizer Connector

Rope / Braid Clamp
7 mm

Wide Tape Joiner
40 mm

- Zátěžový ocelový sloupek
s krouceným okem
- Ocelové tělo o průměru 10
mm - ošetřeno barvou
- Svařovaná nášlapná
konstrukce
- 790 mm výška (960 mm
celková výška).

-	Pro propojení vodivých lanek/lan se
zdrojem napětí.

-	Nerezová spojka pro propojení dvou
konců vodičů - vodivých lanek a lan.

-	Spojka pro 40 mm pásku.
-	Nerezová ocel
- Umožňuje snadné napnutí pásky
- Velmi jednoduchá a rychlá
samoupínací aplikace.

Dostupné na vybraných trzích.

Dostupné na vybraných trzích.

Dostupné na vybraných trzích.

814701

814597

814600

SA020
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Single Jumper Lead PK 1
Triple Jumper Lead PK 1

PK 10

DOČASNÉ OPLOCENÍ / PŘÍSLUŠENSTVÍ

EA

PK 3

PK 5

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOČASNÉ OPLOCENÍ
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Instalace uzemnění
INSTALACE ZROJE
Před instalací se ujistěte, že jste důkladně
pročetli všechny instrukce k instalaci.

Vnitřní instalace
Síťové zdroje, zdroje Unigizer™ nebo bateriové
zdroje

Solární zdroje
Solární zdroje a kity
- Umístěte mimo dosah dětí a zvířat

- Umístěte mimo dosah dětí a zvířat

- Pokud je to nutné umístěte zdroj do
ochranného boxu nebo přímo do elektrického
oplocení

- Síťový zdroj umístěte co nejblíže zdroji
elektrické energie.

- Připojte zdroj co nejblíže středu jednotlivých
větví elektrického oplocení

Venkovní instalace

- Nasměrujte solární panely tak, aby maximálně
využívaly slunečního svitu - nejlépe jižním
směrem

Zdroje Unigizer™ nebo bateriové zdroje
- Umístěte mimo dosah dětí a zvířat
- Pokud je to nutné umístěte zdroj případně
baterii do ochranného boxu

- Pokud si nejste jisti nasměrováním panelů,
umístěte je tak, aby směřovaly na slunce
v poledních hodnách.

- Připojte zdroj co nejblíže středu jednotlivých
větví elektrického oplocení.

ZEMNICÍ
SYSTÉMY
SYSTEMS
Váš systém uzemnění je nejdůležitější
komponentou elektrického oplocení.
Pouze efektivní uzemnění umožňuje
naplno využít potenciál zdroje a
ostatních částí oplocení.
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ZEMNICÍ SYSTÉMY

V manuálech k jednotlivým zdrojům naleznete podrobné instrukce k instalaci. Kdykoliv můžete pro informace
kontaktovat některého z našich prodejců nebo servisních techniků. Více informací naleznete také na
www.bentleyczech.cz. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli problémem týkajícím se elektrického oplocení1

UZEMNĚNÍ ZDROJE
Co je uzemnění zdroje?
K čemu slouží?
Uzemnění zdroje elektrických pulsů
představuje nízkoodporovou cestu pro
elektrický proud procházející přes vodiče a
areál pastviny zpět ke zdroji - umožňuje vytvořit
vodivý okruh mezi zdrojem, vodiči a zemí, který
zabezpečuje přenos šoku. Čím výkonnější zdroj
provozujete, tím lepší systém uzemnění musíte
vybudovat.
Jak pracuje?
K tomu, aby zdroj vysílal šok, je potřeba, aby
se uzavřel elektrický obvod zdroj-vodiče-zemzdroj. Elektrický proud pak teče ze zdroje, přes
vodiče, zvíře dotýkající se ohradníku do země,
která zabezpečuje uzavření okruhu právě přes
uzemnění zdroje. Pokud je uzemnění zdroje

poddimenzováno, zvíře nedostává odpovídající
úroveň šoku.
Jaké faktory ovlivňují uzemnění?
Suchá, písčitá nebo špatně vodivá půda
způsobují snížení efektivity uzemnění. Pokud
chcete instalovat zdroj v takovém typu půdy, je
vhodné zvážit následující možnosti: 1) uzemnit
zdroj pomocí více zemnicích komponent, nebo
2) umístit zdroj do jiné lokality s vodivějším
typem půdy, nebo 3) jeden z vodičů oplocení
(nejnižší) využít jako uzemnění ostatních.

V případě potřeby kontaktujte naše prodejce na
www.bentleyczech.cz.

ZEMNICÍ SYSTÉMY
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Instalace uzemnění
KROK 1

Vyberte si systém, který splňuje
vaše požadavky:

KROK 2

KROK 4

Vhodné místo pro uzemnění zdroje je např.:

Ujistěte se, že uzemnění je v pořádku.

Vyberte vhodné umístění

Možnost 1 – Klasické uzemnění
Doporučeno pro vodivé typy půdy - většina
běžných půd. Okruh oběhu proudu je při
kontaktu zvířete propojen přes zem/půdu
k systému uzemnění zdroje - zemnícím tyčím.
GROUND EARTH RETURN

- Vzdálené minimálně 10 m od dalších
uzemnění - domácností, telefonních linek
apod.
- Mimo zařízení, která jej mohou rušit
- Lehce přístupné místo
- Místo s co nejvyšší vlhkostí.

LIVE
LIVE

EARTH

Možnost 2 – Uzemnění přes zemnící vodič
oplocení

LIVE

TIPY
1.

EARTH

EARTH

Doporučeno pro nevodivé typy půd (písky,
vyvřeliny atd.).BENTONITE SALT EARTH SYSTEM
Oplocení je konstruováno ze zemnících i
elektrifikovanýchGROUND
vodičů.
Zvíře
v takovém
EARTH
RETURN
případě dostává šok, pokud se dotkne
elektrifikovaného i zemnícího vodiče zároveň.
Možnost 3 – Bentonite
EARTH RETURN

LIVE
LIVE

EARTH

2.

	 V některých případech je složité 		
umístit uzemnění do blízkosti 		
zdroje. V takovém případě použijte
k propojení s uzemněním některý
z vodičů oplocení.
Uzemnění zdroje instalujte 			
minimálně ve vzdálenosti 100 m od
uzemnění bleskojistky.

LIVE

EARTH RETURN

EARTH

LIVE

KROK 3

EARTH RETURN

FENCE WIRE EARTH RETURN

EARTH

EARTH RETURN

BENTONITE SALT EARTH SYSTEM
GROUND EARTH RETURN

Pro extrémně suché podmínky, dlouhé vedení.
Bentonite a solný roztok jsou umístěny ke
každé zemnící tyči ke zlepšení vodivosti.
Bentonite absorbuje vlhkost po dlouhou dobu,
soli napomáhají vodivosti půdy. Kvůli solnému
FENCE WIREvyužít
EARTH RETURN
roztoku doporučujeme
nerezové zemnící
tyče.
LIVE
LIVE

EARTH

LIVE
LIVE

EARTH

EARTH RETURN

EARTH RETURN

LIVE
EARTH

EARTH

1.

Vypněte zdroj.

2. Propojte vodiče oplocení (uzemněte
oplocení) se zemí např. pomocí železné
tyče v blízkosti zdroje. V méně vodivých
půdách tyč umístěte alespoň 30 cm do
hlubky.

UZEMNĚNÍ - JE VŠECHNO
SPRÁVNĚ?
Vodiče jsou správně spojeny
Připojení k zemnicím tyčím je v
pořádku
Zemnicí tyče min. 3 m od sebe
Zemnicí tyče min. 2 m dlouhé
Dostatečný počet zemnicích tyčí
ke zdroji

4. Použijte digitální voltmetr (str. 27)
ke zjištění napětí v uzemněné části
oplocení - nemělo by přesáhnout 2
kV. Pokud je napětí vyšší, použijte k
uzemnění zdroje více zemnicích tyčí.

Všechny zemnicí tyče jsou ze
stejného kovu

5. Připojte voltmetr na poslední zemnicí
tyč.

Zemnicí tyče jsou umístěny
min. 10 m od ostatních systémů
uzemnění - budovy, telefonní linky,
vodovody, apod.

6. Sondu voltmetru umístěte po celé délce
do země.

Zemnicí tyče jsou umístěny
dostatečně hluboko (100 mm)

7. Naměřené napětí by nemělo
přesáhnout 0.3 kV. Pokud je napětí
vyšší, uzemění není správně provedeno.
Použijte více zemnicích tyčí, nebo pro
uzemnění zvolte jiné místo.

Zemnicí tyče
LIVE

EARTH

Proveďte následující kroky:

3. Zapněte zdroj.

EARTH RETURN

FENCE WIRE EARTH RETURN

Otestujte uzemnění

Počet zemnících tyčí závisí na vodivosti půdy a
výkonu zdroje. Doporučujeme kontaktovat naše
prodejce nebo servis pro detailní informace.
1. 2m zemnicí tyče umístěte nejméně ve
vzdálenosti 3 m od sebe.
Pokud používáte Betonite a solný roztok,
doporučujeme tyče umístit s rozestupem
nejméně 10 m.
2. U
 jistěte se, že tyče vyčnívají alespoň 10 cm
nad povrch a budete je moci snadno připojit
ke zdroji.
3. Propojte tyče odizolovaným kabelem bez 		
přerušení vodiče, používejte doporučené
spojky.

EARTH RETURN

BENTONITE SALT EARTH SYSTEM

LIVE
LIVE

EARTH

EARTH RETURN
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Novinka !!!
STÁLÝ PŘEHLED O VAŠICH ZVÍŘATECH

GSM Fence Alert
Dálkové monitorování napětí elektrického oplocení
Varování pomocí SMS na několik telefonních čísel
2 druhy nastavitelných varování
Monitorování 3 vedení elektrického oplocení
Možnost záložního napájení

≈

channel

+
run

–
off

Remote monitoring and control of electric fence
SMS warning to specified phone numbers
2 types of warnings
Monitoring of 3 lines of electric fence
Backup power supply option

f

function

Designed for usage with:
Navrženo pro použití s:

Co je GSM Fence Alert?

GSM FENCE
ALERT
Využijte moderních technologií pro
stálý přehled o vašich zvířatech. S
modulem GSM Fence Alert budete
informováni o nežádoucích
změnách napětí na vašem
elektrickém oplocení.
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GSM FENCE ALERT

K čemu slouží?
Zařízení GSM Fence Alert umožňuje kontrolovat
stav napětí elektrického oplocení určeného k
vymezení prostoru pohybu zvířat. Obsahuje
GSM modul, který umožňuje upozornit na změnu
napětí pomocí SMS na předem definovaná
telefonní čísla. Zařízení umožňuje monitorovat
úroveň napětí až pro tři kanály vedení - 3 větve
elektrického oplocení napajeného jedním
zdrojem, 3 navzájem propojené větve tří různých
oplocení nebo libovolnou kombinaci tří vedení
elektrického oplocení.
Jak pracuje?
GSM Fence Alert monitoruje změnu napětí mezi
jednotlivými pulsy zdroje ohradníku. Pokud je
po nastavené době úroveň napětí nižší, než
nastavená hodnota, zařízení vyšle varovnou
SMS. Zařízení umožňuje detekovat 2 typy
poruch:
•

pokles napětí - způsobený např růstem
trávy, atd. a

•

přerušení napětí - elektrické oplocení
není účinné.

TIPY
1.

Zařízení je napájeno pomocí 12 V
zdroje a/nebo záložní 12 V baterií
(autobaterie). Při výpadku napájení
ze zdroje zařízení automaticky
přechází na napájení ze záložní
baterie, je-li připojena.

2. Zařízení pripojte na konec vedení
ohradníku a zohledněte tuto
skutečnost při návrhu oplocení budete mít přehled o celé délce
vedení.
3. Zařízení nakonfigurujte pro
více telefonních čísel - snížíte
pravděpodobnost, že na varování
nebudete schopni reagovat.
4. Limit indikující přerušení napětí
nastavte alespoň na 2 kV - při této
hodnotě pro většinu zvířat již není
ohradník bariérou.
5. Reagujte na varování vždy co
nejdříve.

GSM FENCE ALERT
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KONTAKT:
BENTLEY CZECH S.R.O.

Počernická 96, Praha 10, 108 00, Česká republika.
Tel: + 420 222 363 900, +420 776 135 995.
e-mail: info@bentleyczech.cz

www.bentleyczech.cz

