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Sistem gard electric

Principiu de funcționare
Dacă animalul atinge firul, el închide un circuit electric, ce trece prin animal și prin pământ ajunge înapoi la 
aparat. Animalul suferă un șoc electric neplăcut, însă nepericulos și se retrage.
Sistemul de gard electric se poate folosi atât pentru împrejmuire, cât și pentru ținerea la distanță a animalelor 
domestice sau sălbatice.

A – Aparat gard electric
Aparatul gard electric generează impulsurile de înaltă tensiune ceea ce ajunge în împrejmuire. Tensiunea 
acestor impulsuri este suficient de puternică încât să poată electrifica și împrejmuiri de lungime mare, dar 
amperajul fiind scăzut, nu provoacă leziuni fizice, doar șoc electric și spaimă.
 Aparatul trebuie montat în locuri ferite de apă și umezeală!

B – Alimentare
Alimentarea aparatului se face cu o baterie de 12 V, sau după posibilități, cu un adaptor din curent de rețea. 
Bateria poate fi reîncărcată cu ajutorul unui sistem fotovoltaic.

C – Împământare
Împământarea este o parte importantă a circuitului electric. Pentru a permite scurgerea curentului din pământ 
înapoi în aparat, este nevoie de un contact cât mai bun între tija de împământare și pământ. Bara de împămân-
tare trebuie să aibă lungimea de min. 1 metru, și materialul să fie rezistent la coroziune. La împrejmuirea unor 
suprafețe mari de pământ este recomandat utilizarea a mai multor împământări.

D – Stâlp
Stâlpi permanenți sau mobili, după caz.

E – Izolator inelar
Acestea izolează firul de gard electric (aflat sub înaltă tensiune) de stâlpi și de alte elemente din mediul său 
înconjurător. Dacă sistemul nu este bine izolat (face contact prin orice element cu solul), circuitul electric se 
închide, se produce scurtcircuit și sistemul funcționează impropriu sau nu funcționează deloc.
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F – Fir gard electric
Una sau mai multe fire care conduc curentul (dar care nu este obligatoriu să formeze un circuit închis).

G – Izolator colț sau capăt
Acest tip de izolator este folosit la colțurile sau capetele sistemelor de gard electric.

H – Plăcuță de avertizare
Toate componentele unui gard electric care se montează de-a lungul străzilor sau drumurilor publice, trebuie 
marcate la intervale 5–20 m cu plăcuțe de avertizare. Acestea se montează ferm pe stâlpi sau pe firul gardului.

I – Conector poartă
Asigură conexiunea între firul gardului electric, izolatorul de poartă și mânerul porții.

J – Izolator poartă
Izolatorul poartă este o piesă indispensabilă pentru crearea unei porți profesionale pe un sistem gard electric.

K – Mâner poartă
Acest tip de mâner poartă este indispensabil de utilizat în cazul în care orice fel de utilaj agricol, om sau ani-
mal dorește să treacă peste un sistem aflat sub curent electric fără să sufere șoc electric.

L – Arc poartă
Elementele J, K și L alcătuiesc un set complet care se poate procura împreună.

M – Arc de tensionare
Arcul de tensionare are funcția de a tensiona firele de gard electric, în general se utilizează la împrejmuiri 
permanente.

N – Conector fir gard electric
Acest accesoriu este indispensabil pentru a construi, modifica sau 
extinde un sistem de încredere tip gard electric. În sistemele de gard 
electric, ca și la alte rețele electrice, este foarte importantă forma-
rea unei conexiuni bune, atât mecanice cât și electrice  pentru buna 
funcționare și fiabilitate.
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Parametrii gard în funcție de animale

Indicațiile privind înălțimea gardului sunt numai orientative. Este eventual nevoie să adaptați după specia animalului.
Țineți în orice caz seamă de prevederile din zona Dvs.

8–10 m

~105 cm

~150 cm

7–8 m

6–7 m

6–7 m

7–8 m

~65 cm

~70 cm

~120 cm

~60 cm

~75 cm

~35 cm

~90 cm
~60 cm

Vaci de lapte – bandă ≥ 10 mm, fir

 

Tauri, vițe – bandă ≥ 10 mm, fir, frânghie

Cai cu talie normală – bandă ≥ 20 mm, frânghie

Cai cu talie mică – bandă ≥ 20 mm, frânghie

Oi – fir
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Parametrii gard în funcție de animale

Indicațiile privind înălțimea gardului sunt numai orientative. Este eventual nevoie să adaptați după specia animalului.
Țineți în orice caz seamă de prevederile din zona Dvs.

~100 cm
7–8 m

~65 cm
6–7 m

6–7 m

5–6 m

5–6 m

~25 cm

~95 cm

~25 cm
~60 cm

~75 cm
~50 cm

~25 cm

~65 cm

~25 cm

~45 cm

~10 cm
~25 cm

Capre – fir

Porci – bandă ≥ 10 mm, fir

Mistreț – fir cu tensiune de rupere > 100 kg

Urs – frânghie

Câini de talie mică – fir
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Aparat gard electric DL 4000

Cod: 0089

Aparatul gard electric generează 
impulsurile de înaltă tensiune 
care ajung în împrejmuire. Tensi-
unea acestor impulsuri este sufi-
cient de puternică încât să poată 
electrifica și împrejmuiri de lun-
gime mare, dar amperajul fiind 
scăzut, nu provoacă leziuni fizice, 
doar șoc electric și spaimă.
O baterie auto 12 V / 45 Ah asigură 
suficientă energie pentru a ali-
menta aparatul timp de 10-15 zile.

Specificații
Tensiunea de alimentare 12 V
Consum 1,2 W
Tensiune maximă de ieșire pe o sarcină de 500 Ω 4.900 V
Lungime maximă împrejmuire teoretică 25.000 m
Lungime maximă împrejmuire practică 6.000 m
Energie maximă stocată 5,4 Joule
Energie maximă impuls 4 Joule
Clasa de protecție II
Grad protecție IP44
Material cutie Plastic
Dimensiuni 285 × 210 × 100 mm
Masă 1,9 kg
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Cod: 0014

Cod: 0090

Adaptor de rețea 220/12 V

Sistem fotovoltaic 30 W

Adaptorul poate alimenta apara-
tele de gard electric cu alimen-
tarea de bază 12 V din curent de 
rețea 230 V fără să fie nevoie de 
baterie.

Acest sistem fotovoltaic poate fi folosit 
universal în locuri unde nu există posibi-
litatea de racordare la curent de rețea, 
în primul rând cu scopul de a alimenta 
sisteme de gard electric  sau  iluminat. 
În afara sistemului este nevoie și de o bate-
rie auto cu o capacitate de max. 70 Ah.

Specificații
Dimensiuni 620 × 355 × 30 mm
Celule 36 monocristalin
Regulator de încărcare 12 V, 10 A

Cabluri de conexiune Panou→Regulator: 5 m
Regulator→Baterie: 1 m
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Coduri: 0146-2 | 0146-3 | 0146-4

Cod: 0054

Sistem de iluminat solar 50 W cu 2/3/4 becuri

Bec 12 V cu LED

Sistemul este furnizat parțial asamblat. 
Punerea în funcțiune: panoul solar se 
așează spre sud, înclinat în 45 grade. 
Pentru alimentare a se folosi un acumu-
lator auto de 12 V, 45–100 Ah (neinclus în 
pachet).
Pe lângă regulatorul de încărcare și 
întrerupătorul de lumină, panoul conține 
un soclu brichetă de la care se poate ali-
menta orice dispozitiv care se poate uti-
liza în mașină — de exemplu încărcător 
de telefon USB, invertor 12/220 V, etc.

Cabluri

Panou solar → regulator: 5 m
Regulator → acumulator: 1,5 m

Regulator → becuri: 5 m
Bec ↔ bec: 5 m

Becuri 12 V LED, 8 W, 650 lm, 4000 K

Bec 12 V, 8 W, cu consum redus, potrivit 
pentru sistem iluminat de pe acumulator.

Tensiunea de alimentare 12 V, AC/DC
Putere 8 W
Luminozitate 650 lm
Temperatura 4000 K
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Bară metalică pentru împământare

Bară metalică pentru împământare

Cod: 0088

Cod: 0088-1

Bară metalică pentru împământarea sistemu-
lui. Galvanizat, filetat, cu două piulițe M12.
Bara de împământare trebuie introdus în 
pământ la o adâncime de cel puțin 1 m.
Calitatea împământării influențează în tota-
litate funcționarea sistemului de gard elec-
tric  — dacă împământarea nu este potrivită 
gardul nu funcționează corespunzător.

Bară metalică pentru împământarea sistemu-
lui. Profil L 20 × 20 mm galvanizat, prevăzut cu 
șurub M6 pentru conexiune.
Bara de împământare trebuie introdus în 
pământ la o adâncime de cel puțin 1 m.
Calitatea împământării influențează în tota-
litate funcționarea sistemului de gard elec-
tric  — dacă împământarea nu este potrivită 
gardul nu funcționează corespunzător.
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500 m – cod: 01891000 m – cod: 0133

Fir gard electric - 0,4 Ω/m, 1000/500 m

Specificații
0133 0189

Lungime maximă împrejmuire 10.000 m 10.000 m
Lungime 1.000 m 500 m
Diametru 3 mm 3 mm
Rezistență la rupere 130 kg 130 kg
Rezistență electrică 0,4 Ω/m 0,4 Ω/m
Inserții metalice 5 Inox + 1 Cupru 5 Inox + 1 Cupru
Material inserții Oțel inoxidabil + Cupru Oțel inoxidabil + Cupru
Diametru inserții 0,20 mm + 0,25 mm 0,20 mm + 0,25 mm
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250 m – cod: 0131500 m – cod: 0132

Fir gard electric - 0,45 Ω/m, 500/250 m

Specificații
0132 0131

Lungime maximă împrejmuire 9.000 m 9.000 m
Lungime 500 m 250 m
Diametru 3 mm 3 mm
Rezistență la rupere 90 kg 90 kg
Rezistență electrică 0,45 Ω/m 0,45 Ω/m
Inserții metalice 3 Inox + 1 Cupru 3 Inox + 1 Cupru
Material inserții Oțel inoxidabil + Cupru Oțel inoxidabil + Cupru
Diametru inserții 0,20 mm + 0,25 mm 0,20 mm + 0,25 mm
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500 m – cod: 01901000 m – cod: 0191

Fir gard electric - 0,11 Ω/m, 1000/500 m

Specificații
0191 0190

Lungime maximă împrejmuire 20.000 m 20.000 m
Lungime 1.000 m 500 m
Diametru 3 mm 3 mm
Rezistență la rupere 130 kg 130 kg
Rezistență electrică 0,11 Ω/m 0,11 Ω/m
Inserții metalice 3 Inox + 3 Cupru 3 Inox + 3 Cupru
Material inserții Oțel inoxidabil + Cupru Oțel inoxidabil + Cupru
Diametru inserții 0,20 mm + 0,25 mm 0,20 mm + 0,25 mm
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Fir gard electric - 4,8 Ω/m, 1000/400/250 m

Specificații
0185 0186 0187

Lungime maximă împrejmuire 500 m 500 m 500 m
Lungime 250 m 400 m 1.000 m
Diametru 3 mm 3 mm 3 mm
Rezistență la rupere 65 kg 65 kg 65 kg
Rezistență electrică 4,8 Ω/m 4,8 Ω/m 4,8 Ω/m
Inserții metalice 6 6 6
Material inserții Oțel inoxidabil Oțel inoxidabil Oțel inoxidabil
Diametru inserții 0,16 mm 0,16 mm 0,16 mm

1.000 m – cod: 0187

250 m – cod: 0185 400 m – cod: 0186
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Cod: 0188

Cod: 0134

Bandă gard electric 10 mm, 11 Ω/m, 200 m

Bandă gard electric 20 mm, 9 Ω/m, 200 m

Lungime maximă împrejmuire 400 m
Lungime 200 m
Lățime 10 mm
Rezistență la rupere 60 kg
Rezistență electrică 11 Ω/m
Inserții metalice 3
Material inserții Oțel inox.
Diametru inserții 0,16 mm

Lungime maximă împrejmuire 400 m
Lungime 200 m
Lățime 20 mm
Rezistență la rupere 90 kg
Rezistență electrică 9 Ω/m
Inserții metalice 4
Material inserții Oțel inox.
Diametru inserții 0,16 mm
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Cod: 0145

Cod: 0136

Bandă gard electric 40 mm, 3,8 Ω/m, 200 m

Frânghie gard electric 2,3 Ω/m, 200 m

Lungime maximă împrejmuire 2.400 m
Lungime 200 m
Lățime 40 mm
Rezistență la rupere 120 kg
Rezistență electrică 3,8 Ω/m
Inserții metalice 8
Material inserții Oțel inox.
Diametru inserții 0,16 mm

Lungime maximă împrejmuire 6.000 m
Lungime 200 m
Diametru 6 mm
Rezistență la rupere 590 kg
Rezistență electrică 2,3 Ω/m
Inserții metalice 3
Material inserții Oțel inox.
Diametru inserții 0,4 mm
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Cod: 0074

Izolator inelar cu holțșurub, 25 buc.

Izolator inelar gard electric pentru 
bandă cu lățimea de max. 10 mm și 
fir cu diametru max. 6 mm.
25 bucăți în pachet.

Cod: 0094

Izolator cu holțșurub pentru bandă, 25 buc.

Izolator pentru bandă gard electric 
cu lățimea de 10...40 mm.
25 bucăți în pachet.
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Cod: 0123-2

Izolator inelar lung cu holțșurub

Izolator lung, potrivit în locuri unde firul gardului 
electric trebuie montat la o distanță mai mare de 
la suportul de susținere.
Potrivit pentru benzi înguste și fir cu diametrul 
max. 6 mm.

Izolator lung, potrivit în locuri unde banda gardu-
lui electric trebuie montat la o distanță mai mare 
de la suportul de susținere.
Potrivit pentru benzi cu lățimea de 10...40 mm.

Izolator lung cu holțșurub pentru bandă

Cod: 0141
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Cod: 0143

Izolator permanent, 25 buc.

Acest izolator este ideal pentru sis-
teme de gard electric permanente. 
Se montează cu șurub de lemn sau 
cu cuie, de obicei pe stâlpi din lemn.
25 bucăți în pachet.

Cod: 0072

Izolator poartă cu holțșurub

O piesă indispensabilă pentru con-
strucția porților pentru gard electric.
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Cod: 0095

Izolator pentru colț

Izolatorul pentru colț este folosit la 
colțurile sau capetele sistemelor de 
gard electric permanente.

Cod: 0106

Izolator pentru colț

Izolatorul pentru colț este folosit la 
colțurile sau capetele sistemelor de 
gard electric.
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Cod: 0140

Izolator inelar pentru stâlp metalic, 25 buc.

Izolator inelar pentru stâlpi meta-
lici. A se folosi pentru bandă cu lăți-
mea de max. 12 mm și fir cu diame-
tru max. 6 mm.
25 bucăți în pachet.

Cod: 0142

Izolator bandă pentru stâlp metalic, 25 buc.

Izolator bandă gard electric cu lăți-
mea de 10...40  mm, pentru stâlpi 
metalici.
25 bucăți în pachet.
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Cod: 0124

Cod: 0153

Cod: 0139

Izolator inelar cu picior metric M6

Izolator bandă cu picior metric M6

Izolator lung 160 mm cu picior metric M6

Izolator inelar cu picior metric M6, 
recomandat pentru stâlpi și struc-
turi din metal. Potrivit pentru bandă 
cu lățimea de max. 10 mm și fir cu 
diametru max. 6 mm.

Izolator bandă cu picior metric 
M6, recomandat pentru stâlpi și 
structuri din metal. Potrivit pentru 
bandă gard electric cu lățimea de 
10...40 mm.

Izolator inelar lung cu picior metric M6, 160 mm, 
recomandat pentru stâlpi și structuri din metal. 
Potrivit pentru bandă cu lățimea de max. 10 mm 
și fir cu diametru max. 6 mm.
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Cod: 0075

Mâner poartă

Acest tip de mâner este indispen-
sabil în cazul în care un utilaj agri-
col, un om sau animale trebuie să 
treacă peste un sistem aflat sub 
curent electric.
Arcul amplasat în mijlocul mâne-
rului ajută la menținerea tensiuni 
mecanice a firului gardului electric.
Vă recomandăm procu rarea izolato-
rilor de poartă și a conec torilor dedi-
cați special pentru acest ansamblu.

Cod: 0075-3

Mâner poartă

Mâner pentru poartă gard electric, 
cu cârlig și arc, este potrivit atât 
pentru fir cât și pentru bandă.
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Cod: 0104

Set mâner poartă cu arc de 5 m și 2 izolatori

Acest set de poartă poate fi folosit 
frecvent cu ușurință, când în mod 
repetat este nevoie de trece-
rea peste sistemul de gard 
electric cu utilaje agri-
cole sau animale.

Cod: 0156

Mâner poartă cu arc de 5 m

Mânerul de poartă cu arc este avan-
tajos unde este necesară trecerea 
frecventă prin gardul electric aflat 
sub înaltă tensiune. Arcul se poate 
extinde până la 5 m lungime.
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Cod: 0155

Arc pentru poartă gard electric, 5 m

Arc pentru poartă gard electric. Lun-
gime maximă: 5 m.

Cod: 0067

Plăcuță de avertizare

Toate componentele unui gard elec-
tric care se montează de-a lungul 
străzilor sau drumurilor publice, tre-
buie marcate la intervale 5...20 m cu 
plăcuțe de avertizare.
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154 cm
Cod: 0192

105 cm
Cod: 0144

Stâlp plastic 105 cm, 154 cm
Aceste stâlpi din plastic sunt ideale pentru sisteme 
de gard electric temporare. Sunt destinate pentru 
împrejmuirea animalelor domestice.
În partea de jos a stâlpului se află un vârf din oțel 
prin care se poate înfige în pământ. Prin utilizarea 
stâlpului nu este nevoie de izolatori separate. Firul 
de gard electric se poate monta la diferite înălțimi.



24

 0724 776 515

Cod: 0172

Întinzător pentru fir gard electric

Întinzător 80 mm pentru tensio-
narea sârmei pentru gard electric. 
Potrivit pentru garduri electrice 
permanente.

Cod: 0126

Resort de tensionare pentru fir 1,6 mm

Resort de tensionare fir gard electric 
1,6 mm. Se utilizează pentru garduri 
electrice permanente.
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Cod: 0154

Paratrăsnet gard electric

Acest dispozitiv protejează genera-
torul de impulsuri împotriva fulge-
relor. Se montează pe un stâlp al 
gardului electric.

Cod: 0157

Întrerupător de impulsuri

Cu ajutorul acestui comutator se 
poate întrerupe tensiunea într-o 
porțiune a gardului electric fără a se 
opri generatorul de impulsuri.
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Cod: 0109

Cod: 0107

Cod: 0125

Conector fir 2...4 mm, 5 buc.

Conector bandă 20 mm, 5 buc.

Conector poartă pentru fir 2...4 mm, 2 seturi

Element special conceput pentru 
conexiunea sau prelungirea firu-
lui de gard electric cu grosimea 
de 2...4 mm.

Element special conceput pentru 
conexiunea sau prelungirea ben-
zilor de gard electric cu lățimea 
de 20 mm.

Set de conector special conceput 
pentru conexiunea firului de gard 
electric cu grosimea de 2...4 mm cu 
izolatorul sau mânerul de poartă.
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Cod: 0119

Cod: 0118

Cod: 0138

Conector frânghie 4...6 mm, simplu

Conector frânghie 4...6 mm

Conector inelar pentru frânghie 4...6 mm

Element special conceput pentru 
conexiunea sau prelungirea frân-
ghiei de gard electric cu grosimea 
de 4...6 mm.

Element special conceput pentru 
conexiunea sau prelungirea  frân-
ghiei de gard electric cu grosimea 
de 4...6 mm.

Element destinat pentru conexiunea 
firului de gard electric cu grosimea 
de 4...6  mm la alte elemente: arc 
de tensionare, izolator poartă sau 
mâner poartă.
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Cod: 0105-2

Tambur 30 × 12 cm

Tambur pentru a stoca firul de gard 
electric în timpul mutării gardului 
sau în timpul magazionării.
Capacitate: cca. 500 m de fir gard 
electric cu grosimea de 2...4 mm.

Cod: 0193

Tambur 30 × 12 cm cu talpă și curea

Tambur pentru a stoca firul de gard 
electric în timpul mutării gardului 
sau în timpul magazionării.
Capacitate: cca. 2000 m de fir gard 
electric cu grosimea de 2...4 mm.
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Cod: 0100

Dispozitiv de înfiletare izolatori

Dispozitivul de înfiletare este com-
patibil cu majoritatea izolatorilor 
de pe piață. Axa hexagonală potri-
vește perfect într-o mașină de 
înșurubat manual.

Cod: 0073

Cod: 0111

Tester 1...6 kV

Cablu pentru înaltă tensiune 25/50/100 m

Dispozitiv de testare și măsurarea 
tensiunii între 1.000 și 6.000 V.
Util pentru măsurarea tensiunii, 
verificarea funcționării aparatului 
gard electric, de asemenea pentru 
depanarea defectelor în sistem, cum 
ar fi descoperirea rupturilor de con-
ductor în firul gardului electric.

Cablu cu izolație specială, adecvat 
pentru a conduce tensiunea înaltă 
a gardului electric sub sau peste 
pământ. Se vinde în cantități de 25, 
50 sau 100 m.
Diametru: 8/5,5/1,5 mm.
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Cod: 0086

Cablu de alimentare aparat gard electric

Cablul de conexiune are o lun-
gime de 1 m și este fabricat din fir 
de cupru 1,5 mm². Într-un capăt al 
firului se află un conector de tip 
crocodil, aceasta se conectează la 
bornele acumulatorului. Pe capătul 
celălalt al firului este montată un 
papuc inelar Ø6 pentru conexiunea 
cu aparatul.

Cod: 0087

Cablu conexiune aparat gard electric

Cablul de conexiune are o lungime 
de 1 m și este fabricat din fir de cupru 
1,5 mm². Firul galben asigură conexi-
unea între generatorul de impulsuri 
și gard, iar firul galben-verde cone-
xiunea între generatorul de impul-
suri și împământare.
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Scăderea de tensiune pe fir

Corelația între suprafață și perimetru

Scăderea de tensiune depinde de rezistența firului electric. Pentru distanțe mari a se folosi fir cu rezistență scăzută.
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Tipuri de poartă

Metode nerecomandate

A — Poartă folosită rar (de câteva ori pe lună).
B — Poartă folosită des (de câteva ori pe săptămână, sau odată zilnic).
C — Poartă folosită foarte des (de câteva ori pe zi).

Atenție, să NU aplicați în nici un caz soluțiile ilustrate mai jos!
Nodul pe fir nu asigură contact electric suficient!
Răsucirea firului pe izolator previne elasticitatea gardului!
Atingerea părților metalice al izolatorului sau a stâlpului reduce mult energia impulsului electric!
Nu folosiți izolator inelar pentru colțuri!
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