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Vik  g Informa  on

VIKTIG INFORMATION
VARNING: Läs alla instruktioner.

• VARNING – ANSLUT INTE TILL 230V
• Undvik kontakt med elstängseltrådar, speciellt med huvudet, nacken och bröstkorgen.  Klä  ra aldrig 

över, igenom eller under e   elstängsel med fl era trådar.  Använd en grind eller en speciellt u  ormad 
korsningspunkt.

• Undvik konstruk  oner av elstängsel som sannolikt leder  ll a   djur eller personer fastnar.
• Aggregatet måste installeras under skydd och s  ckkontakten får inte hanteras när omgivande 

temperatur unders  ger +5 grader Celsius. 
• Elstängsel ska installeras på så sä   a   de inte utgör någon fara för personer, djur eller omgivningar.
• I alla områden där det kan förekomma barn utan uppsikt som inte känner  ll farorna med elstängsel, 

rekommenderas det a   en korrekt dimensionerad strömbegränsningsenhet med e   motstånd på minst 
500 ohm ansluts mellan aggregatet och elstängslet.

• Denna apparatur är inte tänkt a   användas av barn eller handikappade personer utan övervakning. 
Installera utom räckhåll för barn.

• Håll barn under uppsikt för a   vara säker på a   de inte leker med utrustningen.
• Placera inte brännbara material nära stängslet eller aggregatanslutningarna. Om brandrisken är 

överhängande bör aggregatet kopplas ur.
• Inspektera regelbundet matningssladden och aggregatet.  Om du upptäcker skador på aggregatet bör du 

omedelbart återlämna det  ll Gallaghers auktoriserade servicecentrum för repara  on i sy  e a   undvika 
skador.

• Överlämna service åt kvalifi cerad servicepersonal från Gallagher.
• Kontrollera lokala förordningar för specifi ka regler.
• E   elektriskt stängsel skall inte matas från två olika aggregat eller från oberoende stängselkretsar från 

samma aggregat.
• Avståndet mellan trådarna på två valfria elstängsel som drivs av olika aggregat med oberoende  ming 

bör vara åtminstone 2.5m. Om de  a avstånd ska minskas så måste det ske med hjälp av e   isolerande 
material eller en isolerad metallbarriär.

• LED ALDRIG STRÖM I TAGGTRÅDAR ELLER LIKNANDE VASSA TRÅDAR 
• E   icke-elektriskt stängsel med exempelvis taggtråd eller rakbladstråd kan användas för a   stödja 

e   eller fl era avstängda trådar i e   elstängsel.  Stödanordningarna för eltrådarna bör u  ormas för a   
garantera a   dessa trådar placeras minst 150 mm från det ver  kala planet för icke strömförande trådar.  
Taggtråd och rakbladstråd skall jordas med jämna intervall.

• Följ rekommenda  onerna från  llverkaren av aggregatet gällande jordning.
• Installera inte något jordsystem för di   Power Fence på e   avstånd mindre än 10 meter från andra 

jordningssystem.
• Med undantag av aggregat med låg eff ekt som drivs av ba  erier, så bör aggregatets jordningsspjut 

s  ckas ned i jorden åtminstone 1m.
• Använd matarledning i byggnader och på de ställen där jord kan fräta på frilagd galvaniserad tråd. 

Använd inte elkablar avsedda för hushållet.
• Anslutningskablar som dras under jorden skall gå igenom en krets med isolerande material. I annat fall 

skall isolerad högspänningskabel användas. Försik  ghet bör iak  as så a   inte anslutningskablar skadas 
på grund av djurhovar eller traktorhjul som kommer ned i jorden.

• Anslutningskablar skall inte installeras i samma krets som huvudmatningsledningar, kommunika  onskab-
lar eller datakablar.

• Anslutningskablar och elektriska djurstängseltrådar skall inte dras ovanför lu  burna elledningar eller 
kommunika  onsledningar.

• Korsningar med lu  burna elledningar bör om möjligt undvikas.  Om en sådan korsning inte kan undvikas 
ska den göras under elledningen och i möjligaste mån i räta vinklar med denna.

• Om anslutningskontakter och elstängseltrådar har installerats nära en elledning bör gränsvärdena som 
anges nedan respekteras:
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Vik  g Informa  on
Minsta avstånd från kra  ledning

Spänning i kra  ledning volt Avstånd i meter
  1 000 3

> 1 000  33 000 4

> 33 000 8

• Om anslutningskontakter och elstängseltrådar har installerats nära en elledning bör deras höjd ovanför 
marken inte övers  ga 3 m.
Denna höjd gäller båda sidor av den ortogonala projek  onen av elledningens y  ersta ledare på marken, 
på e   avstånd av:
 - 2m för elledningar som har en dri  spänning på högst 1000V;
 - 15m för elledningar med en dri  spänning över 1000V

• Elektriska djurstängsel avsedda för a   avskräcka fåglar, inhägnad av husdjur och träning av exempelvis 
kor behöver bara matas med aggregat med låg eff ekt för a   erhålla säker och  llfredsställande dri  .

• Avskräckning av fåglar: När aggregatet används för a   mata e   system med ledare som används för a   
avskräcka fåglar från a   bygga bo på byggnader, bör ingen ledare anslutas  ll jord. En strömbrytare ska 
installeras så a   man kan isolera aggregatet från alla nätenhetens poler och tydliga varningsskyltar bör 
sä  as upp på alla punkter där personer har  llgång  ll trådarna.

• Elstängsel skall installeras på säkert avstånd från telefon- eller telegrafl injer samt radioantenner.
• För alla nät bör du se  ll a   extrautrustning som är ansluten  ll det elektriska djurstängslet ger samma 

isoleringsgrad mellan stängselkretsen och nätenheten som aggregatet.
• När e   elstängsel korsar en allmän s  g skall en elfri grind införas vid denna punkt eller så ska en korsning 

med hjälp av stä  or upprä  as.  Vid alla sådana korsningar skall in  lliggande eltrådar förses med 
varningsskyltar. (050086).

• Elstängsel som är monterade utmed allmän väg eller s  g måste regelbundet förses med varningsskyltar 
fast förankrade på stängselstolpar eller fästa på den elektriska tråden. 

• Storleken på varningsskylten måste vara minst 100mm x 200mm.
• Bakgrundsfärgen på båda sidorna av varningsskylten måste vara gul. Inskri  en på skylten måste vara 

svart och skall an  ngen bestå av:
 - texten “Var försik  g Elektriskt stängsel eller
 - symbolen nedan.

• Inskri  en måste vara outplånlig. Inskri  en måste fi nnas på båda sidorna av varningsskylten samt a   
höjden på inskri  en måste vara minst 25mm.

• Försäkra dig om a   all 230Volts driven, underordnad utrustning  ll di   elstängsel sörjer för en isolering 
mellan stängsel området och strömförsörjningen likvärdigt  ll den som medföljer elstängselaggregatet.

• Placera utrustningen väl skyddad mot väder och vind om den är cer  fi erad av  llverkaren som passande 
för användning utomhus och är en typ med e   minimum av skydd IPX4.

De  a aggregat uppfyller interna  onella säkerhetskrav och  llverkas enligt interna  onell standard.
Gallagher förbehåller sig rä  en a   göra ändringar utan föregående varning av valfri produktspecifi ka  on för a   
förbä  ra säkerhet, funk  on eller design. 

Förfa  aren tackar Interna  onal Electrotechnical Commission (IEC) för  llstånd a   återge informa  on från sin 
interna  onella publicering 60335-2-76 ed.2.0 (2002). Alla sådana utdrag är copyright IEC, Genève, Schweiz. Alla 
rä   gheter reserverade. Y  erligare informa  on om IEC fi nns på www.iec.ch. IEC har inget ansvar för placering och i 
vilket sammanhang de utdrag och innehåll återges av förfa  aren, och inte heller är IEC på något sä   ansvariga för det 
övriga innehållet eller rik  gheten i dessa.

Spara dessa instruk  oner.
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PRAKTISKA RÅD
• Försäkra dig om a   du har en god jordning. De  a är nyckeln  ll eff ek  va 

elstängsel.
• Kontrollera indikatorlamporna.
• Kontrollera a   stängslet inte har några kortslutningar. Ta bort nerfallna grenar, 

ogräs, långt gräs etc.
• Träna djuren a   respektera elstängsel i en mindre hage först.
• För djur som hoppar, prova olika stängselhöjder.
• Använd all  d högkvalita  va isolatorer. Billiga isolatorer med dålig kvalitet samt 

trasiga isolatorer och plaströr är inte eff ek  va.
• Använd kontaktklämma (010851/010868) för bästa anslutning, de  a garanterar 

en högkvalita  v strömkrets.
• Använd dubbelisolerad matarledning (021611) i byggnader, under grindar samt 

där marken kan orsaka rost på den galvaniserade tråden.
• Använd aldrig hushållskabel. Den är endast avsedd för max. 600V, de  a 

innebär strömläckage.
• Till permanenta stängsel använd all  d en 2,5mm galvaniserad High Tensile tråd. 

Till fl y  bara stängsel använd Poly- eller Turboprodukter såsom band, rep eller 
wire.

• Ladda upp ba  eriet före och e  er användande.

Hur aggregatet fungerar
• Det sänder elektriska impulser i stängslet.
• Dessa impulser ger djuret en kort, eff ek  v strömimpuls.
• Strömimpulsen är säker för både djur och människor.

Speciella egenskaper: 
• Väderbeständig
• Elektroniken är va  en- och insektsbeständig.
• Den isolerade elektroniken använder den senaste teknologin för a   ge mycket 

kra   med en rad valmöjligheter. 
• Ba  eriet har lång livslängd 
• Ba  eriet kan enkelt bytas ut.

Solpanel 
Den inbyggda två-stegs regulatorn garanterar op  mal ba  eriskötsel och maximal 
livslängd. Aggregatet är förbere   a   användas med Gallaghers solpaneler. Kontakta 
din Gallagher återförsäljare för mer informa  on. 

Säkerhet
Du kan montera e   säkerhetspaket (057002) för a   förhindra di   aggregat från a   
bli stulet. Kontakta din Gallagher återförsäljare för mer informa  on.

Gallagher återförsäljare erbjuder e   komple   produktutbud  ll di   stängsel. För 
stängselspecifi ka  oner och design kontakta din återförsäljare.   
www.gallaghereurope.com
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INSTALLERA AGGREGATET
1.  Anslut batteriet 

E   12V ba  eri eller två 9V ba  erier*.

2.  Jordsystem
Jordning av aggregat är nyckeln  ll e   
eff ek  vt elstängsel.
Vi rekommenderar e   galvaniserat 
jordspjut, som skall ner minst 1 meter 
i marken.

Anslut e   12V ba  eri Anslut 9V ba  eri 

Röd

Svart

Ba  eri Ba  erier

Svart (-)

Röd (+)

B100 endast

*Använd all  d två 9V ba  erier

Minst 1 m

OBS! Koppla all  d ifrån ba  eriet (ba  erierna) när de inte används.

3.  Anslut till jordning & stängsel
1. Anslut jordspjutet  ll den 

gröna anslutningen på 
aggregatet genom a   använda 
den gröna kabeln som bifogas. 
Kläm fast kabeln ordentligt vid 
jordspjutet.

2. Anslut stängslet  ll den röda 
anslutningen på aggregatet 
genom a   använda den röda 
kabeln som bifogas. Kläm 
fast kabeln ordentligt vid 
stängseltråden.

Röd

Grön
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Styrkealternativ
0:    Stängt

1/2: Halv styrka för reducerad strömimpuls. Ba  eriets 
livslängd fördubblas nästan.

1:    Full styrka

Impulsalternativ
Standard puls posi  on: Aggregatet avger en strömimpuls 
nästan varje sekund. Denna inställning är användbar för a   
vänja djuren vid elstängsel. 

Dag posi  on: De  a läge passar djur som är ak  va vid 
dagsljus. Aggregatet reducerar automa  skt impulsintervallet 
på na  en, när djuren inte är så ak  va,  ll ungefär 3 sekunders 
intervall. 20% längre ba  erilivslängd. 

Långsam puls posi  on: Intervallet mellan impulserna utökas 
 ll cirka 3 sekunder. De  a läge är lämpligt för djur som 

är vana vid elstängsel och har respekt för det. Ba  eriets 
livslängd fördubblas nästan.

Na   posi  on: De  a läge passar djur som är ak  va na  e  d 
(t.ex. vilda djur). Aggregatet reducerar automa  skt 
impulsintervallet på dagen. 25% längre ba  erilivslängd.

Indikatorer

 
RÖD INDIKATOR: Visar stängslets skick/kondi  on.
 - Röd lampa blinkar: Den röda lampan blinkar vid varje 

strömimpuls, när spänningen är  llräckligt bra för a   avge 
en eff ek  v impuls.   

 - Ingen röd lampa: Det är något fel på stängslet.

TRANSPARENT INDIKATOR: Visar ba  eriets skick/kondi  on.
 - Grön lampa blinkar: Ba  eriet är fulladdat. 
 - Lampan blinkar varannan röd varannan grön: 

Övergångsperiod, ba  eriet håller på a   laddas ur.
 - Röd lampa blinkar: Ba  eriet är snart urladdat, aggregatet 

ställer om sig  ll långsam puls posi  on. 
 - Konstant rö   sken: Aggregatet slår ifrån innan ba  eriet är 

totalt urladdat för a   undvika skador på ba  eriet. 
Kontakta 
din Gallagher återförsäljare för mer informa  on om 
ba  erival.
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PROBLEMLÖSARE

Nej  

Fungerar aggregatet?

Anslut stängseltråden 
igen och sä   igång 
aggregatet. Testa 
jordningssystemet 
med hjälp av en digital 
voltmätare (075037). 
Övers  ger spänningen 
200V?

Stäng av aggregatet och 
avlägsna stängseltråden 
från den röda anslutningen. 
Sä   igång aggregatet igen. 
Kontrollera spänningen med 
hjälp av en digital voltmätare 
(075037). Är spänningen 
vid anslutningarna högre än 
5000V?

1. Kontrollera a   anslutningarna är 
korrekta,  ll exempel från stängslet 
 ll den röda (stängsel) anslutningen, 

från jordningssystemet  ll den gröna 
anslutningen (jord), vid grindar etc.
2. Kontrollera spänningen i stängslet 
vid var 30:e meter med hjälp av en 
digital voltmätare (075037). Notera ifall 
spänningen sjunker. Ju större felet i 
stängslet är desto lägre kommer spänningen 
visa sig vara i den digitala voltmätaren. Var 
uppmärksam på saker som orsakar fel och 
var all  d på din vakt mot  llfälliga rester av 
trådar i stängslet, kra  ig vegeta  on, trasiga 
isolatorer, avbrutna trådar etc.

Kontrollera a   ba  eriet 
är OK. Om ba  eriet är 
OK behöver aggregatet 
repareras. (12V ba  eri 
- minst 11.5V, 9V ba  eri - 
minst 6V)

Förbä  ra 
jordningssystemet 
genom a   installera fl er 
galvaniserade jordspjut 
(med minst 3 meters 
avstånd)  lls spänningen är 
200V eller lägre.

Ja Nej  

Ja

Nej  

Ja


