
Speciální kompletní sada určená pro především pro ochranu  
budov před nežádoucími návštěvníky jako jsou kuny, lasičky 
a jiná malá zvířata. Tímto setem omezíte přístup v obvyklách 
místech jako jsou okapové svody. Speciální držáky a vedení drátu 
způsobem PLUS I MINUS zajistí maximální ochranu.                                                      

Lanko 2,5 mm I 100 m

fencee mini M02 je speciálně navržený pro krátké ohrady  
a především jako ochrana proti drobným predátorů jako jsou  
kuny, vydry nebo lasice nebo pro omezení pohybu menších 
domácích zvířat. Kompaktní moderní konstrukce ohradníku  
s vypínačem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř 
nabízí praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED 
kontrolka na přední straně signalizuje provoz zdroje. Inteligentní 
elektronika s technologií SafeShock umožňuje obzvláště 
bezpečné ohrazení se speciálně sníženým výstupním napětím.

Vhodné pro použití PLUS I MINUS vedení, tzn. bez zemnění, kdy 
oba dráty jsou vedeny souběžně a k impulsu dochází při jejich 
propojení. Tato přímá cesta způsobuje, že elektrický impuls je 
obzvláště intenzivní, ale zároveň i citlivější pro zvíře, protože proud 
protéká jen malou částí těla.
PLUS I MINUS - Drát  musí být spodní, aby došlo i ke spojení se zemí.

Kabel vysokonapěťový I 1,6 mm

10m1x

Izolátor I 4 očka Izolátor I ø 102-106 mm
nebo ø 87-92 mm

2x12x
1x

Ohrazení I až 25 m v 4 řadách
Generátor I fencee mini M02
Výkon I 0,2 J
Napětí I 2500 V
Zdroj I Síť 230 V 

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

8
595221

013196

Součástí každého generátoru:

www.fencee.cz

SET elektrického ohradníku proti škůdcům 
kuna, vydra, lasička
síťový zdroj - lanko 100 m

Art.No. 
8035

Speciální kompletní sada určená pro především pro ochranu  bu-
dov před nežádoucími návštěvníky jako jsou kuny, lasičky a jiná 
malá zvířata. Tímto setem omezíte přístup v obvyklách místech 
jako jsou okapové svody. Speciální držáky a vedení drátu způso-
bem PLUS I MINUS zajistí maximální ochranu.                                                      

SET proti škůdcům A

Lanko 2,5 mm I 100 m

www.fencee.cz

fencee mini M02 je speciálně navržený pro krátké ohrady a přede-
vším jako ochrana proti drobným predátorů jako jsou kuny, vy-
dry nebo lasice nebo pro omezení pohybu menších domácích 
zvířat. Kompaktní moderní konstrukce ohradníku s vypínačem a 
nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické 
řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrolka na přední 
straně signalizuje provoz zdroje. Inteligentní elektronika s techno-
logií SafeShock umožňuje obzvláště bezpečné ohrazení se speci-
álně sníženým výstupním napětím.

Spolehlivé a účinné řešení.

Vhodné pro použití PLUS I MINUS vedení, tzn. bez zemnění, kdy 
oba dráty jsou vedeny souběžně a k impulsu dochází při jejich 
propojení. Tato přímá cesta způsobuje, že elektrický impuls je ob-
zvláště intenzivní, ale zároveň i citlivější pro zvíře, protože proud 
protéká jen malou částí těla.
PLUS I MINUS - Drát  musí být spodní, aby došlo i ke spojení se zemí.

Kabel vysokonapěťový I 1,6 mm

10m1x

Izolátor I 4 očka Izolátor I ø 102-106 mm
nebo ø 87-92 mm

2x12x

1x

Ohrazení I až 25 m v 4 řadách
Generátor I fencee mini M02
Výkon I 0,2 J
Napětí I 2500 V
Zdroj I Síť 230 V 

1x Kabel zemnící 150 cm 1x Kabel připojovací 100 cm
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VEDENÍ PLUS-MINUS 

Součástí každého generátoru:

Speciální kompletní sada určená pro především pro ochranu  bu-
dov před nežádoucími návštěvníky jako jsou kuny, lasičky a jiná 
malá zvířata. Tímto setem omezíte přístup v obvyklách místech 
jako jsou okapové svody. Speciální držáky a vedení drátu způso-
bem PLUS I MINUS zajistí maximální ochranu.                                                      

SET proti škůdcům A

Lanko 2,5 mm I 100 m

www.fencee.cz

fencee mini M02 je speciálně navržený pro krátké ohrady a přede-
vším jako ochrana proti drobným predátorů jako jsou kuny, vy-
dry nebo lasice nebo pro omezení pohybu menších domácích 
zvířat. Kompaktní moderní konstrukce ohradníku s vypínačem a 
nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické 
řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrolka na přední 
straně signalizuje provoz zdroje. Inteligentní elektronika s techno-
logií SafeShock umožňuje obzvláště bezpečné ohrazení se speci-
álně sníženým výstupním napětím.

Spolehlivé a účinné řešení.

Vhodné pro použití PLUS I MINUS vedení, tzn. bez zemnění, kdy 
oba dráty jsou vedeny souběžně a k impulsu dochází při jejich 
propojení. Tato přímá cesta způsobuje, že elektrický impuls je ob-
zvláště intenzivní, ale zároveň i citlivější pro zvíře, protože proud 
protéká jen malou částí těla.
PLUS I MINUS - Drát  musí být spodní, aby došlo i ke spojení se zemí.

Kabel vysokonapěťový I 1,6 mm

10m1x

Izolátor I 4 očka Izolátor I ø 102-106 mm
nebo ø 87-92 mm

2x12x

1x

Ohrazení I 100 m
Generátor I fencee mini M02
Výkon I 0,2 J
Napětí I 2500 V
Zdroj I Síť 230 V 

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

Součástí každého balení:
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VEDENÍ PLUS-MINUS 

Speciální kompletní sada určená pro především pro ochranu  bu-
dov před nežádoucími návštěvníky jako jsou kuny, lasičky a jiná 
malá zvířata. Tímto setem omezíte přístup v obvyklách místech 
jako jsou okapové svody. Speciální držáky a vedení drátu způso-
bem PLUS I MINUS zajistí maximální ochranu.                                                      

SET proti škůdcům A
Ohrazení I 100 m
Generátor I fencee mini M02
Výkon I 0,2 J
Napětí I 2500 V
Zdroj I Síť 230 V 

Lanko 2,5 mm I 100 m

fencee mini M02 je speciálně navržený pro krátké ohrady a pře-
devším jako ochrana proti drobným predátorů jako jsou kuny, 
vydry nebo lasice nebo pro omezení pohybu menších domácích 
zvířat. Kompaktní moderní konstrukce ohradníku s vypínačem a 
nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické 
řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrolka na přední 
straně signalizuje provoz zdroje. Inteligentní elektronika s techno-
logií SafeShock umožňuje obzvláště bezpečné ohrazení se speci-
álně sníženým výstupním napětím.
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Spolehlivé a účinné řešení.

Kabel vysokonapěťový I 1,6 mm

10  m1x

Izolátor I 4 očka Izolátor I ø 102-106 mm
nebo ø 87-92 mm

2x12x

Výstražná tabulka

1x

www.fencee.cz

1x

Vhodné pro použití PLUS I MINUS vedení, tzn. bez zemnění, 
kdy oba dráty jsou vedeny souběžně a k impulsu dochází při 
jejich propojení. Tato přímá cesta způsobuje, že elektrický 
impuls je obzvláště intenzivní, ale zároveň i citlivější pro zvíře, 
protože proud protéká jen malou částí těla.       
  
PLUS I MINUS - Drát  musí být spodní, aby došlo i ke spojení se zemí.

PLUS-MINUS
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Návod pro správnou 
instalaci vedení 
Plus - Mínus


