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Elektroda uziemiaj¹ca
E0004769W

(bagnet uziemiaj¹cy)
LCD
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Elektryzator

KORAL N60LCD to jeden z najmocniejszych modeli zasilanych napiêciem
z sieci 230V. Urz¹dzenie posiada wbudowany wyœwietlacz LCD, na którym pokazywana
jest wartoœæ impulsów wysokiego napiêcia. Dodatkowo diody LED informuj¹ o zbyt
niskim napiêciu lub przerwie w ogrodzeniu. Elektryzator wyposa¿ony jest w wejœcie
“powrotu”, dziêki którym mo¿liwa jest kontrola ci¹g³oœci i stanu ogrodzenia.
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Obwód ogrodzenia otwarty

Rys. 1 Brak kontroli ci¹g³oœci ogrodzenia (zwora za³o¿ona).

1. Przeznaczenie
Sieciowy elektryzator ogrodzenia typu KORAL N60LCD przeznaczony jest do zasilania
impulsami elektrycznymi ogrodzeñ pastuszych oraz do ochrony upraw przed zwierzyn¹
leœn¹.
2. Zasada dzia³ania
Elektryzator elektroniczny (pastuch elektroniczny) jest urz¹dzeniem wytwarzaj¹cym
krótkie impulsy wysokiego napiêcia podawane na ogrodzenie elektryczne okalaj¹ce
pastwisko na którym pas¹ siê zwierzêta hodowlane. Energia impulsu oraz jego czas
s¹ tak dobrane aby nie spowodowaæ pora¿enia zwierzêcia a jedynie odstraszyæ go od
ogrodzenia. W momencie dotkniêcia ogrodzenia napiêcie gwa³townie maleje z 11kV
do ok. 6,5kV.
3. Przygotowanie elektryzatora do pracy.
Elektryzator KORAL N60LCD pod³¹czyæ mo¿na do ogrodzenia elektrycznego na 2
sposoby:

Elektroda uziemiaj¹ca
(bagnet uziemiaj¹cy)
LCD

N60

11

~230V

Obwód ogrodzenia
zamkniêty

Sposób 1: Brak kontroli ci¹g³oœci ogrodzenia (Rys. 1) - czerwony zacisk pod³¹czony
do ogrodzenia, za³o¿ona zwora miêdzy czerwonym a ¿ó³tym zaciskiem.
Sposób 2: Kontrola ci¹g³oœci ogrodzenia (Rys. 2) - czerwony zacisk pod³¹czyæ
do pocz¹tku ogrodzenia, ¿ó³ty zacisk pod³¹czony do koñca (powrotu) ogrodzenia.
Taki sposób pod³¹czenia daje mo¿liwoœæ dok³adniejszej oceny stanu ogrodzenia np.
przerwa w ogrodzeniu lub nadmierne obroœniêcie.
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Rys. 2 Kontrola ci¹g³oœci ogrodzenia (brak zwory)
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4. Uruchomienie i kontrola elektryzatora.
Uwaga!
Przed pod³¹czeniem zasilania sprawdziæ czy w³¹cznik (9) jest w pozycji OFF
Sposób 1. Uruchomienie elektryzatora bez kontroli ci¹g³oœci ogrodzenia (Rys. 1).
Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do sieci 230V.
Po w³¹czeniu w³¹cznika zasilania po kilku sekundach zacznie pulsowaæ zielona
kontrolka (8). Na wyœwietlaczu LCD wyœwietlana jest wartoœæ impulsów wysokiego napiêcia.
Sposób 2. Uruchomienie elektryzatora z kontrol¹ ci¹g³oœci ogrodzenia (Rys. 2).
Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do sieci 230V.
Po w³¹czeniu elektryzatora, po chwili zacznie pulsowaæ zielona kontrolka (8).
Jednoczeœnie na wyœwietlaczu LCD wyœwietlana jest wartoœæ impulsów wysokiego
napiêcia. Oznacza to, ¿e elektryzator dzia³a prawid³owo i ogrodzenie jest sprawne
elektrycznie.

6. Dane techniczne
napiêcie zasilania
pobór mocy
napiêcie wyjœciowe bez obci¹¿enia
napiêcie wyjœciowe pod obci¹¿eniem 500 W
energia roz³adowania
czas impulsowania
sygnalizacja przerwy na ogrodzeniu
sygnalizacja zbyt niskiego napiêcia na ogrodzeniu
d³ugoœæ ogrodzenia
klasa szczelnoœci obudowy

230V/50Hz
12 W (max.)
11 kV (+/-0,3)
6,5 kV (+/-0,3)
5,5 J (max.)
1,2 s (+/-0,05)
<2 kV
<4 kV
50 km (max.)
IP55

Tabela wskazañ elektryzatora
Na wyœwietlaczu LCD wyœwietlana jest
aktualna wartoœæ wysokiego napiêcia na
ogrodzeniu.

kV

Na wyœwietlaczu LCD wyœwietlana jest
aktualna wartoœæ wysokiego napiêcia na
ogrodzeniu.

kV

3.9

Na wyœwietlaczu LCD wyœwietlana jest
wartoœæ “0.0”

kV

0,0
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b³yska
Poprawna praca elektryzatora.

b³yska
b³yska

Napiêcie na ogrodzeniu jest zbyt
niskie i spad³o poni¿ej 4 kV.
SprawdŸ poprawnoœæ pod³¹czenia i
jakoœæ ogrodzenia.

FENCE TEST

1

2

3

4

szybko b³yska Przerwa na ogrodzeniu (tylko gdy pod³¹czony wg Rys. 3)
lub napiêcie poni¿ej 2 kV.

szybko b³yska SprawdŸ ci¹g³oœæ ogrodzenia.

KORAL

5. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania.
Elektryzator spe³nia normy dotycz¹ce warunków bezpieczeñstwa.
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UWAGA!
Przed ka¿dym pod³¹czeniem elektryzatora do ogrodzenia nale¿y wyj¹æ wtyczkê
z gniazdka sieciowego. W ka¿dym sposobie pod³¹czenia elektryzatora nale¿y
pamiêtaæ o prawid³owym jego uziemieniu, co miêdzy innymi zapewni prawid³owe wskazania na
wyœwietlaczu LCD.
Instalowaæ w suchym miejscu wolnym od gazów i par ³atwopalnych i wybuchowych. Instalowaæ w
miejscu niedostêpnym dla dzieci i osób niepowo³anych. Nie odkrêcaæ œrub, nie demontowaæ
pokrywy.
Ewentualne naprawy powinien wykonywaæ uprawniony do tego punkt serwisowy.

Rys. 3. Wzór tabliczki ostrzegawczej
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Rys. 4. Elektryzator ogrodzenia KORAL N60LCD
1. Zacisk czarny - uziemienie
2. Zacisk czerwony - wyjœcie impulsów wysokiego napiêcia (pocz¹tek obwodu
ogrodzenia)
3. Zacisk ¿ó³ty - koniec (powrót) ogrodzenia
4. Przewód zasilania
5. Wyœwietlacz LCD
6. Zwora
7. Czerwona kontrolka LED - sygnalizacja stanu awaryjnego
8. Zielona kontrolka LED - sygnalizacja impulsów wysokiego napiêcia
9. Wy³¹cznik napiêcia zasilania
10. Zamek pokrywy
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7. Normy dotycz¹ce ogrodzeñ elektrycznych.
Definicje:
Ogrodzenie elektryczne - bariera zawieraj¹ca jeden lub wiêcej przewodów elektrycznych izolowanych od ziemi, do których
doprowadzone s¹ z elektryzatora impulsy elektryczne.
Przewód przy³¹czeniowy - przewód elektryczny przeznaczony do pod³¹czenia elektryzatora do ogrodzenia elektrycznego lub uziomu.
Ogrodzenia elektryczne dla zwierz¹t - ogrodzenie elektryczne obejmuj¹ce obszar, na którym znajduj¹ siê zwierzêta, lub obejmuj¹ce
okreœlony obszar w celu ochrony przed zwierzêtami.
Ogrodzenie elektryczne ochronne - ogrodzenie przeznaczone w celach ochronnych sk³adaj¹ce siê z ogrodzenia elektrycznego i
fizycznych barier elektrycznie izolowanych od ogrodzenia elektrycznego.
Ogólne wymagania dotycz¹ce ogrodzeñ elektrycznych.
Ogrodzenie elektryczne powinno byæ tak zainstalowane i tak powinno dzia³aæ, aby nie stanowi³o ono zagro¿enia elektrycznego dla
osób, zwierz¹t lub ich otoczenia. Nale¿y unikaæ konstrukcji ogrodzenia elektrycznego, która mo¿e prowadziæ do zapl¹tania siê
zwierz¹t lub osób.
Ogrodzenia elektryczne nie powinny byæ zasilane z dwóch ró¿nych elektryzatorów lub z niezale¿nych obwodów ogrodzenia tego samego
elektryzatora. W przypadku dwóch ró¿nych ogrodzeñ elektrycznych, ka¿dy zasilany z ró¿nych elektryzatorów niezale¿nych czasowo,
odleg³oœæ miêdzy przewodami tych ogrodzeñ elektrycznych powinna wynosiæ co najmniej 2 m. Je¿eli ta szczelina miedzy ogrodzeniami
jest zamykana, to zamkniecie powinno byæ wykonane z nieprzewodz¹cego elektrycznie materia³u lub izolowanej przegrody metalowej.
Drut kolczasty lub drut o ostrych krawêdziach nie powinien byæ zasilany przez elektryzator.
Ka¿da czêœæ ogrodzenia elektrycznego, która jest instalowana wzd³u¿ drogi publicznej lub œcie¿ek dla pieszych powinny byæ oznaczone w
powtarzaj¹cych siê odstêpach tablicami ostrzegawczymi na trwale przymocowanymi do s³upków ogrodzenia lub firmowo przykrêcone do
drutów ogrodzenia. Wymiary tablic ostrzegawczych powinny byæ co najmniej 100 mm x 200 mm. Kolor t³a obu stron tablicy ostrzegawczej
powinien byæ ¿ó³ty. Napis na tablicy powinien byæczarny i zawieraæ symbol wg rys. 3, albo napis “UWAGA - OGRODZENIE
ELEKTRYCZNE”. Napis powinien byæ trwa³y, umieszczony po obu stronach tablicy ostrzegawczej i mieæ wysokoœæ co najmniej 25 mm.
Przewody przy³¹czeniowe, które biegn¹ wewn¹trz budynków powinny byæ skutecznie izolowane od czêœci uziemionej budynku. Mog¹ w
tym byæ celu zastosowane izolowane kable wysokiego napiêcia. Przewody przy³¹czeniowe, biegn¹ce pod ziemi¹ powinny byæ prowadzone
w kana³ach z materia³u izolacyjnego lub powinny byæ stosowane izolowane kable wysokiego napiêcia. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê
mo¿liwoœæ uszkodzenia przewodów przy³¹czeniowych kopytami zwierz¹t lub ko³ami pojazdów zag³êbiaj¹cymi siê w ziemiê. Przewody
przy³¹czeniowe nie powinny byæ prowadzone w tych samych kana³ach co przewody sieciowe, kable telekomunikacyjne lub kable
informatyczne.

Przewody przy³¹czeniowe i przewody ogrodzenia elektrycznego nie powinny krzy¿owaæ siê z napowietrznymi
liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi ponad tymi liniami. Je¿eli jest to mo¿liwe,nale¿y unikaæ
krzy¿owania siê przewodów ogrodzeñ elektrycznych z napowietrznymi liniami energetycznymi. Je¿eli
unikniêcie takiego krzy¿owania siê nie jest mo¿liwe to nale¿y je wykonaæ poni¿ej linii energetycznej i mo¿liwie
pod katem prostym,Je¿eli przewody przy³¹czeniowe i przewody ogrodzenia elektrycznego s¹ prowadzone w
pobli¿u napowietrznej linii energetycznej odstêpy powietrzne nie powinny byæ mniejsze ni¿ podane w tablicy T1.
Tablica T1
Odstêpy powietrzne - m

Napiecie linii energetyczne - V

3
4
8

= 1000
> 1000 = 33000
> 33000

Je¿eli przewody przy³¹czeniowe i przewody ogrodzenia elektrycznego s¹ prowadzone w pobli¿u napowietrznej
linii energetycznej ichodleg³oœæ od ziemi nie powinna przekraczaæ 2 m. Ta odleg³oœæ dotyczy obu stron prostopad³ego
rzutu zewnêtrznych przewodów linii energetycznej na powierzchniê ziemi przy odleg³oœciach:
- 2 m w przypadku linii energetycznej o napiêciu znamionowym nie przekraczaj¹cym 1000 V;
- 15 m. w przypadku linii energetycznej o napiêciu znamionowym przekraczaj¹cym 1000 V.
8. Normy dotycz¹ce ogrodzeñ elektrycznych dla zwierz¹t.
Miedzy uziomem elektryzatora i dowolnym innym systemem uziemiaj¹cym, takim jak system ochrony uziemiaj¹cy linii
zasilaj¹cej lub system uziemiaj¹cy telekomunikacyjny, powinna byæ zachowana odleg³oœæ co najmniej 10 m. W ogrodzeniach
elektrycznych przeznaczonych do odstraszania ptaków przed siadaniem na budynkach ¿adne przewody ogrodzenia
elektrycznego nie powinny byæ pod³¹czone do uziomu elektryzatora. Tablica ostrzegawcza wg rys. 3 powinna byæ
umieszczona w ka¿dym punkcie, w którym mog¹ mieæ dostêp ludzie do ogrodzenia.
Ogrodzenie nie naelektryzowane, sk³adaj¹ce siê z drutu kolczastego lub drutu o ostrych krawêdziach mo¿e byæ stosowane do
podtrzymywania jednego lub wiêcej odczepów naelektryzowanych przewodów elektrycznych ogrodzeñ dla zwierz¹t.
Elementy podtrzymuj¹ce przewody naelektryzowane powinny byæ tak skonstruowane, aby by³a zachowana minimalna
odleg³oœæ 150 mm tych przewodów od pionowej p³aszczyzny przewodów nie naelektryzowanych. Drut kolczasty lub drut o
ostrych krawêdziach powinien byæ w regularnych odstêpach uziemiany. Je¿eli ogrodzenie elektryczne dla zwierz¹t krzy¿uje
siê z drog¹, to w tym miejscu ogrodzenia elektrycznego powinny byæ umieszczone nie naelektryzowane bramki lub w
skrzy¿owaniu powinny byæ przewidziane prze³azy. Przy takim skrzy¿owaniu na elektryzowanym przewodzie powinny byæ
zawieszone tabliczki ostrzegawcze (rys. 3).
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RoHS
Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materia³ów najwy¿szej jakoœci i komponentów, które podlegaj¹
recyklingowi i mog¹ byæ ponownie u¿yte. Je¿eli produkt jest oznaczony symbolem przekreœlonego kosza na œmieci,
oznacza to ¿e produkt spe³nia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC. Zaleca siê zapoznanie z lokalnym
systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych. Zaleca siê dzia³anie zgodnie z lokalnymi przepisami
i nie wyrzucanie zu¿ytych produktów do pojemnika na odpady gospodarcze. W³aœciwe usuwanie starych produktów
pomo¿e unikn¹æ potencjalnych negatywnych konsekwencji oddzia³ywania na œrodowisko i zdrowie ludzi.

Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian w produkcie bez wczeœniejszego powiadomienia.
ZAK£AD MONTA¯U URZ¥DZEÑ ELEKTRONICZNYCH - OLKO
70-812 SZCZECIN, UL. POMORSKA 141/143
TEL. (+48) 91 46-91-992, 91 46-93-084, 91 46-93-085
FAX (+48) 91 46-91-188
http://www.olko.com.pl, e-mail: info@olko.com.pl
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