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Mini električni pastir napajamo iz enosmernega napajalnega vira vrednosti od 9 
do 12 V. Poraba znaša med 40 do 100 mA. Napajalna in visokonapetostna priključ
ka sta označena na ohišju in ju ne smemo zamenjati! Visokonapetostni modul 
ima več možnosti uporabe, saj je njegova izhodna napetost okoli 1.000 V pri toku, 
ki je manjši od 2 mA. V kolikor modul uporabljamo za električnega pastirja, je 
priporočljivo, da sta žici  vodnika, v katerih je visoka napetost, napeljani v med
sebojni razdalji do 20 mm. Če se žival dotakne obeh neizoliranih žic, jo bo stresla 
visoka napetost.

Mini električni pastir je naprava, ki je primerna za manjše ograjene 
prostore z živino. Lepa stran mini električnega pastirja je tudi mini 
cena, ki je v primerjavi s trenutno dobavljivimi podobnimi naprava
mi res mini. Seveda so dražje naprave tudi zmogljivejše, vendar to 
ne odtehta toliko višje cene, kar boste videli v nadaljevanju

Avtor: Jure Mikeln 
internet: www.svet-el.si

e-poštA: stik@svet-el.si

Mini električni pastir
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opozorilo! Neizolirani žici, ki sta priključeni na modul, 
morata biti pritrjeni na posebne izolatorje, ki jih lahko 
nabavite v ustreznih trgovinah s kmetijsko opremo in 
pripomočki. Prav tako je potrebno poskrbeti, da ne bo 
stika med neizoliranima visokonapetostnima žicama za
radi prekomerne vlage. Kratek stik bi povzročil, da v ne
izoliranih žicah ne bi bila prisotna visoka napetost, kar 
pomeni, da električni pastir ne bi služil svojemu name
nu. Zato se pred namestitvijo in vklopom posvetujte s 
strokovnjakom za visokonapetostno področje. V vsakem 
primeru morate namestiti znake za visoko napetost na 
dobro vidno mesto na električni ograji.

Modul generira visoko napetost s frekvenco 2 do 4 Hz, kar 
običajno ne povzroča mišičnih krčev in živali se v primeru 
električnega šoka lahko normalno odmaknejo od električne 
žice. V primeru, da želite imeti nižjo izhodno napetost (na 
primer za manjše živali), lahko zmanjšate energijo z vezavo 
uporov vrednosti od 10 k do 220 kohmov (0,25 W) v seriji z 
vsako visokonapetostno linijo. Večja vrednost upora pomeni 
nižjo visoko napetost na liniji.

opozorilo! Zelo pomembno je vedeti, da vezje pulzira pri 
visoki napetosti (1.000 V / < 2 mA), vendar z nizko energi
jo. Ne glede na to je električni šok lahko nevaren za ose
be, ki so bolne ali uporabljajo naprave za spodbujanje 
bitja srca. Prosimo, da to upoštevate in se pred uporabo 
posvetujete s strokovnjakom!

poMeMbno! 
Vgrajena tlivka sveti ob prisotnosti visoke napetosti  
to pomeni, če modul deluje pravilno. V kolikor ta tlivka 
ne sveti, je možno, da modul nima dovoljšnje napajalne 
napetosti ali pa je kratek stik na strani visoke napetosti 
oziroma so žice, v katerih se nahaja visoka napetost, pre
dolge. tlivka sveti, v kolikor je napetost na priključkih 
modula večja od 500 V. opozorilo: če tlivka ne sveti, še 
ne pomeni, da visoka napetost ni prisotna, zato pazljivo 
ravnajte z modulom, ki ima priključeno napajalno nape
tost.

Napačna vezava modula, previsoka napajalna napetost 
(večja od 13,8 V), dlje časa trajajoči kratki stik na izho
dnih priključkih, vlaga na priključkih itd., vse to bo uni
čilo ta modul. Kljub temu, da proizvajalec modul testira 
na zelo zahtevnih testih, zamenjava modula na stroške 
proizvajalca v primeru uničenja na zgoraj opisane nači
ne modula ne bo možna.

Za napajanje modula uporabljajte le baterije z ustrez
no kapaciteto in zmožnostjo napajanja z ustreznim to
kom (vsaj 0,04 A), lahko pa uporabite tudi stabilizirani 
napajalnik. Nestabilizirani napajalniki, tako imenovani 
adapterji za napajanje modula, niso primerni, saj njiho
va izhodna napajalna napetost ni stabilizirana. Priklop 
takšnega adapterja na modul bo letega takoj uničil!
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Uničenje modula: v primeru, ko je potrebno modul završti, 
tega ne naredite tako, da ga odvržete v koš za smeti, pač pa 
ga nesite na ustrezno zbiralno mesto, kjer zbirajo naprave 
kot so monitorji, televizorji, tiskalniki in podobno.

Tehnični podaTki: 
Napajalna napetost: 9 do 12 V  enosmerna
Poraba: približno 40 mA
Izhodna napetost: približno 1.000 V / 0,5 joule
Frekvenca izhodne napetosti: približno 2 Hz
Indikacija prisotnosti visoke napetosti: tlivka
Največja dovoljena dolžina vodnikov pod visoko napetos
tjo: 100 m
dimenzije: 72 x 50 x 42 mm (brez pritrdilnih ušesc)

Še nekaj pomembnih opozoril: Kemo proizvodi nimajo Ce 
certifikata kot otroške igrače in kot takšni niso namenjeni 
uporabi otrokom, mlajšim od 14 let. Vgrajene komponente 
lahko vsebujejo delce, ki so škodljivi v primeru, da jih oseba 
pogoltne. Pri napačnem rokovanju in vklopu lahko nasta
nejo nevarne situacije za uporabnike, zatorej je nujno po

•
•
•
•
•
•

•

Izgled izdelka v uporabi

trebno, da module uporablja in z njimi rokuje tehnično us
trezno izobražena oseba. Kemo moduli so narejeni po dIN 
eN 60065 standardu in so narejeni skladno s standardi za 
to področje. Vsi varnostni elementi za končno uporabo so 
opisani poleg navodila za sestavo (velja za KIt komplete) 
in montažo elementov. sestavljanje in pogon naprav naj 
naredi ustrezno izobražena oseba, ki tudi odgovarja za pri
mere nesreč in škode. V bližini modula »električni pastir« 
ne sme biti visoko vnetljivih snovi ali njihovih hlapov, saj 
lahko zaradi iskrenja pride do vnetja ali eksplozije. Ne upo
rabljajte modula na visokih temperaturah (> 50 °C) in v oko
lju z visoko vlago. Uporaba v šolah, centrih izobraževanja in 
domačih delavnicah naj se odvija pod nadzorom ustrezno 
izobražene osebe.

Zaključek

Modul »Mini električni pastir« bo dobro služil na manjših 
ogradah, kjer dolžina žice ne presega 100 metrov. V primeru, 
da je dolžina večja, lahko v serijo vežete več modulov. Pred 
tem se posvetujte s proizvajalcem. •
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