
Ohrazení I až 400 m v jedné řadě
Generátor I fencee power DUO RF PDX20
Výkon I 2 J
Napětí I 12000 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

15x

Zemnící tyč I 100 cm

1x

Kompletní sada vhodná pro krátké i delší ohrady, s kombinovaným 
zdrojem power DUO RF PDX20, s nezávislým zdrojem energie  
a dálkovým ovládáním. 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. 

1x

1x
Generátor s výstupním výkonem 2 J, s kombinovaným  
zdrojem napájení a ovládáním na dálku za použití RF 
technologie. Ovládání na vzdálenost do 10 km. Primární 
funkce je zapnutí/vypnutí zdroje na dálku. Další funkcí je příjem 
chybových hlášení z generátoru do ovladače (o stavu napětí 
ohrady, o stavu baterie, o ztrátě signálu). K tomu standardní 
funkce DUO generátoru jako je řízený provoz mikroprocesorem, 
možnost redukovat výstupní energii na 50%, kontrola napětí na 
ohradě, kontrola stavu baterie. Vhodný pro citlivější i méně citlivá 
zvířata jako jsou koně, skot, ovce, koza, drůbež i jako ochrana 
před zvěří. Univerzálně použitelný pro krátké, střední i dlouhé 
ohrady do 15 km.

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 1x Základní RF anténa

SET elektrického ohradníku pro kozy, ovce, 
skot, prasata
DUO RF zdroj s ovladačem - lanko 400 m

Art.No. 8058

Ohrazení I až 400 m v jedné řadě
Generátor I fencee power DUO RF PDX20
Výkon I 2 J
Napětí I 12000 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

15x

Zemnící tyč I 100 cm

1x

Kompletní sada vhodná pro krátké i delší ohrady, s kombino-
vaným zdrojem power DUO RF PDX20, s nezávislým zdrojem 
energie a dálkovým ovládáním. Tímto setem vymezíte pro zví-
řata 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. 

LED BARGRAF - vizuálně poskytne informaci o stavu ohrady.

1x

SET DUO ohrada RF

1x
Generátor s výstupním výkonem 2 J, s kombinovaným zdro-
jem napájení a ovládáním na dálku za použití RF technologie. 
Ovládání na vzdálenost do 10 km. Primární funkce je zapnutí/
vypnutí zdroje na dálku. Další funkcí je příjem chybových hlá-
šení z generátoru do ovladače (o stavu napětí ohrady, o stavu 
baterie, o ztrátě signálu). K tomu standardní funkce DUO gene-
rátoru jako je řízený provoz mikroprocesorem, možnost reduko-
vat výstupní energii na 50%, kontrola napětí na ohradě, kontrola 
stavu baterie. Vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou 
koně, skot, ovce, koza, drůbež i jako ochrana před zvěří. 
Univerzálně použitelný pro krátké, střední i dlouhé ohrady do 
15 km.

Dosah vysílače až 10 km

Aktuální informace o ohradě Signalizace alarmů

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 1x Základní RF anténa

Ohrazení I 400 m
Generátor I fencee power DUO RF PDX20
Výkon I 2 J
Napětí I 12000 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.

Adaptér DUO 14 V

Sloupek 156 cm I 11 x očko Kabel bateriový

1x15x

Zemnící tyč I 100 cm

1x

Kompletní sada vhodná pro delší ohrady, s kombinovaným 
zdrojem power DUO RF PDX20, s nezávislým zdrojem energie 
a dálkovým ovládáním. 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. 

1x

LED BARGRAF - vizuálně poskytne informaci o stavu ohrady.

1x

SET DUO ohrada RF

1x
Generátor s výstupním výkonem 2 J, s kombinovaným zdro-
jem napájení a ovládáním na dálku za použití RF technologie. 
Ovládání na vzdálenost do 10 km. Primární funkce je zapnutí/
vypnutí zdroje na dálku. Další funkcí je příjem chybových hlá-
šení z generátoru do ovladače (o stavu napětí ohrady, o stavu 
baterie, o ztrátě signálu). K tomu standardní funkce DUO gene-
rátoru jako je řízený provoz mikroprocesorem, možnost reduko-
vat výstupní energii na 50%, kontrola napětí na ohradě, kontrola 
stavu baterie. Vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou 
koně, skot, ovce, koza, drůbež i jako ochrana před zvěří. 
Univerzálně použitelný pro krátké, střední i dlouhé ohrady do 
15 km.

Dosah vysílače až 10 km

Aktuální informace o ohradě Signalizace alarmů1x Kabel zemnící 150 cm 1x Kabel připojovací 100 cm
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1x Výstražná tabulka

Součástí každého balení:
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