
Ohrazení I až 400 m v jedné řadě
Generátor I fencee power DUO PD30
Výkon I 3 J
Napětí I 11200 V
Zdroj I Síť 230 V ~ / 12 V 

Lanko ø 3 mm, odpor 0,1 Ω/m
nerez 3 x 0,2 mm   
měď 3 x 0,25 mm

www.fencee.cz

Sloupek 156 cm I 11 x očko

10x

Zemnící tyč I 100 cm

1x

1x

Kompletní sada vhodná pro delší ohrady, s kombinovaným 
zdrojem power DUO PD30, s nezávislým zdrojem energie. Tímto 
setem vymezíte pro zvířata bezpečný prostor, kde se mohou 
volně pohybovat nebo naopak zamezíte vstupu zvířat do určitých 
nežádoucích míst. Pro vymezení prostoru až do 400 m obvodu 
a výška ohrazení až 136 cm. Praktické, mobilní, jednoduché na 
zprovoznění.

Kombinovaný zdroj fencee power DUO PD30 je univerzálně 
použitelný pro krátké, střední i dlouhé ohrady do 23 km  
a vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou koně, 
skot, ovce, koza, drůbež i jako ochrana před zvěří. Napájení 
je možné ze sítě 230 V pomocí adaptéru nebo z běžné 
12 V baterie, použitelné i jako záložní zdroj. Kompaktní 
moderní  konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější 
mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení  
a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrolky a BARGRAF 
na přední straně generátoru zobrazují provoz zdroje, měří napětí 
na ohradě a také signalizují případnou poruchu na ohradníku. 
Automatická optimalizace provozu, možnost přepnutí výkonu 
i velmi nízká spotřeba jsou další přednosti tohoto generátoru. 
Síťový adaptér je součástí balení.

1x

1x Kabel zemnící 150 cm 1x Kabel připojovací 100 cm

8
595221

013196

1x Výstražná tabulka

Součástí každého generátoru:

1x Kabel bateriový 1x Adaptér DUO 14 V

SET elektrického ohradníku pro skot, zvěř, 
prasata, ovce a kozy
DUO zdroj - lanko 400 m

SET DUO ohrada B
Ohrazení I až 400 m v jedné řadě
Generátor I fencee power DUO PD30
Výkon I 3 J
Napětí I 11200 V
Zdroj I Síť 230 V ~ / 12 V 

Lanko ø 3 mm, odpor 0,1 Ω/m
nerez 3 x 0,2 mm   
měď 3 x 0,25 mm

www.fencee.cz

Praktické, mobilní, jednoduché na zprovoznění.

Sloupek 156 cm I 11 x očko

10x

Zemnící tyč I 100 cm

1x

1x

Kompletní sada vhodná pro delší ohrady, s kombinovaným 
zdrojem power DUO PD30, s nezávislým zdrojem energie. 
Tímto setem vymezíte pro zvířata bezpečný prostor, kde se 
mohou volně pohybovat nebo naopak zamezíte vstupu zvířat 
do určitých nežádoucích míst. Pro vymezení prostoru až do 
400 m obvodu a výška ohrazení až 136 cm. Praktické, mobilní, 
jednoduché na zprovoznění.

Kombinovaný zdroj fencee power DUO PD30 je univerzálně 
použitelný pro krátké, střední i dlouhé ohrady do 23 km a 
vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou koně, 
skot, ovce, koza, drůbež i jako ochrana před zvěří. Napájení 
je možné ze sítě 230 V pomocí adaptéru nebo z běžné 
12 V baterie, použitelné i jako záložní zdroj. Kompaktní 
moderní  konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější 
mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení a 
umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrolky a BARGRAF 
na přední straně generátoru zobrazují provoz zdroje, měří napětí 
na ohradě a také signalizují případnou poruchu na ohradníku. 
Automatická optimalizace provozu, možnost přepnutí výkonu 
i velmi nízká spotřeba jsou další přednosti tohoto generátoru. 
Síťový adaptér je součástí balení.

Kombinovaný provoz - napájení je možné ze sítě 230 V pomocí 
adaptéru nebo z běžné 12 V baterie, použitelné i jako záložní zdroj.

LED BARGRAF - vizuálně poskytne informaci o stavu ohrady.

Přepnutí výkonu - manuální přepínání mezi vysokým a nízkým 
výkonem – volitelné uživatelem v případě potřeby šetřit baterii.

1x

1x Kabel zemnící 150 cm 1x Kabel připojovací 100 cm
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1x Výstražná tabulka

Součástí každého generátoru:

1x Kabel bateriový 1x Adaptér DUO 14 V

SET DUO ohrada B
Ohrazení I 400 m
Generátor I fencee power DUO PD30
Výkon I 3 J
Napětí I 11200 V
Zdroj I Síť 230 V ~ / 12 V 

Lanko ø 3 mm, odpor 0,1 Ω/m
nerez 3 x 0,2 mm   
měď 3 x 0,25 mm

www.fencee.cz

Praktické, mobilní, jednoduché na zprovoznění.

Sloupek 156 cm I 11 x očko

10x

Zemnící tyč I 100 cm

1x

1x

Kompletní sada vhodná pro delší ohrady, s kombinovaným 
zdrojem power DUO PD30, s nezávislým zdrojem energie. 
Tímto setem vymezíte pro zvířata bezpečný prostor, kde se 
mohou volně pohybovat nebo naopak zamezíte vstupu zvířat 
do určitých nežádoucích míst. Pro vymezení prostoru až do 
400 m obvodu a výška ohrazení až 136 cm. Praktické, mobilní, 
jednoduché na zprovoznění.

Kombinovaný zdroj fencee power DUO PD30 je univerzálně 
použitelný pro krátké, střední i dlouhé ohrady do 23 km a 
vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou koně, 
skot, ovce, koza, drůbež i jako ochrana před zvěří. Napájení 
je možné ze sítě 230 V pomocí adaptéru nebo z běžné 
12 V baterie, použitelné i jako záložní zdroj. Kompaktní 
moderní  konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější 
mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení a 
umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrolky a BARGRAF 
na přední straně generátoru zobrazují provoz zdroje, měří napětí 
na ohradě a také signalizují případnou poruchu na ohradníku. 
Automatická optimalizace provozu, možnost přepnutí výkonu 
i velmi nízká spotřeba jsou další přednosti tohoto generátoru. 
Síťový adaptér je součástí balení.

Kombinovaný provoz - napájení je možné ze sítě 230 V pomocí 
adaptéru nebo z běžné 12 V baterie, použitelné i jako záložní zdroj.

LED BARGRAF - vizuálně poskytne informaci o stavu ohrady.

Přepnutí výkonu - manuální přepínání mezi vysokým a nízkým 
výkonem – volitelné uživatelem v případě potřeby šetřit baterii.

1x

1x Kabel zemnící 150 cm 1x Kabel připojovací 100 cm
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1x Výstražná tabulka

Součástí každého balení:

Adaptér DUO 14 V

Kabel bateriový

1x

1x

SET DUO ohrada B
Ohrazení I 400 m
Generátor I fencee power DUO PD30
Výkon I 3,5 J
Napětí I 11200 V
Zdroj I Síť 230 V ~ / 12 V 

Lanko 2 mm I 400 m
nerez 7 x 0,20 mm

8
595221

013196

Praktické, mobilní, jednoduché na zprovoznění.

1x
Sloupek 156 cm I 11 x očko

15x

Zemnící tyč I 100 cm Výstražná tabulka

2x2x

1x

Kompletní sada vhodná pro delší ohrady, s kombinovaným 
zdrojem power DUO PD30, s nezávislým zdrojem energie. 
Tímto setem vymezíte pro zvířata bezpečný prostor, kde se 
mohou volně pohybovat nebo naopak zamezíte vstupu zvířat 
do určitých nežádoucích míst. Set pro vymezení prostoru až do 
400m obvodu a výška ohrazení až 136cm. Praktické, mobilní, 
jednoduché na zprovoznění.

Kombinovaný zdroj fencee power DUO PD30 je univerzálně 
použitelný pro krátké, střední i dlouhé ohrady do 23 km  
a vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou koně, 
skot, ovce, koza, drůbež i jako ochrana před zvěří. Napájení 
je možné ze sítě 230 V pomocí adaptéru nebo z běžné 
12 V baterie, použitelné i jako záložní zdroj. Kompaktní 
moderní  konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější 
mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení  
a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrolky a BARGRAF 
na přední straně generátoru zobrazují provoz zdroje, měří napětí 
na ohradě a také signalizují případnou poruchu na ohradníku. 
Automatická optimalizace provozu, možnost přepnutí výkonu 
i velmi nízká spotřeba jsou další přednosti tohoto generátoru. 
Síťový adaptér je součástí balení.
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Kombinovaný provoz - napájení je možné ze sítě 230 V pomocí 
adaptéru nebo z běžné 12 V baterie, použitelné i jako záložní zdroj.

LED BARGRAF - vizuálně poskytne informaci o stavu ohrady.

Přepnutí výkonu - manuální přepínání mezi vysokým a nízkým 
výkonem – volitelné uživatelem v případě potřeby šetřit baterii.
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