Elektriniai piemenys ir jų priedai

Prekės aprašymas

Kaina
Eur be
PVM

Kaina
Eur su
PVM

76,03

92,00

99,17

120,00

Elektrinio piemens impulsų generatorius Classic 1
Aprašymas :
*Maitinimas 230V *Atiduodama energija 1J; *Sukuriama įtampa
12KV; * Aptvarams iki: 15km / 3km / 1.5km
(geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis); Papildomi
pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 1 arba daugiau
metrinių įžeminimo kuolų. Visiems generatoriams jungiamiems į
230V rekomenduojame apsaugą nuo žaibo. Ši apsauga žaibui
trenkus į aptvarą apsaugos nuo sugadinimo ne tik generatorių bet ir
kitus elektrinius prietaisus. Visi 230V maitinami generatoriai
tarnaus ilgiau jei juos eksplotuosite sausoje patalpoje. Energijos
įtampos kontaktą iš patalpos reikia išvesti specialiu aukštos
įtampos kabeliu, kurio izoliacija numatyta iki 20KV įtampai.
Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m

Elektrinio piemens impulsų generatorius Classic 2
Aprašymas :
*Maitinimas 230V *Atiduodama energija 2J; *Sukuriama įtampa
12KV; * Aptvarams iki: 12km / 18km /
6km (geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis) arba iki 5 vnt.
standartinių avių tinklų po 50m. Papildomi pasirinkimai: Šiam
generatoriui instaliuoti reikia 2 arba daugiau metrinių įžeminimo
kuolų. Visiems generatoriams jungiamiems į 230V
rekomenduojame apsaugą nuo žaibo. Ši apsauga žaibui trenkus į
aptvarą apsaugos nuo sugadinimo ne tik generatorių bet ir kitus
elektrinius prietaisus. Visi 230V maitinami generatoriai tarnaus
ilgiau jei juos eksplotuosite sausoje patalpoje. Energijos įtampos
kontaktą iš patalpos reikia išvesti specialiu aukštos įtampos
kabeliu, kurio izoliacija numatyta iki 20KV įtampai. Gamintojas
LACME, Prancūzija. Garantija 3m.

Prekės aprašymas

Kaina
Eur be
PVM

Kaina
Eur su
PVM

156,20

189,00

220,66

267,00

Elektrinio piemens impulsų generatorius Secur 2400
Aprašymas :
*Maitinimas 230V *Atiduodama energija 4J; *Sukuriama
įtampa 10KV; * Grafinis voltažo indikatorius; *Nauja HTE (High
Tension and Energy) - suderintas voltažas ir energija, kad
sunkiomis sąlygomis aptvaras turėtų reikiamą apsaugą; * Du
išėjimai (pilnas ir 1/3 galingumo); * Sujungus aptvarą uždaru
ratu, indikatorius perspėja apie pažeistą aptvaro vientisumą; *
Aptvarams iki: 35km / 8km /
4km (geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis) arba iki 12
vnt. standartinių avių tinklų po 50m. Papildomi pasirinkimai:
Šiam generatoriui instaliuoti reikia 2 arba daugiau metrinių
įžeminimo kuolų. Visiems generatoriams jungiamiems į 230V
rekomenduojame apsaugą nuo žaibo. Ši apsauga žaibui trenkus į
aptvarą apsaugos nuo sugadinimo ne tik generatorių bet ir kitus
elektrinius prietaisus. Visi 230V maitinami generatoriai tarnaus
ilgiau jei juos eksplotuosite sausoje patalpoje. Energijos įtampos
kontaktą iš patalpos reikia išvesti specialiu aukštos įtampos
kabeliu, kurio izoliacija numatyta iki 20KV įtampai. Gamintojas
LACME, Prancūzija. Garantija 3m.

Elektrinio piemens impulsų generatorius SECUR 2600
Aprašymas :
*Maitinimas 230V *Atiduodama energija 6J; *Sukuriama
įtampa 12KV; * Grafinis voltažo indikatorius; *Nauja HTE (High
Tension and Energy) - suderintas voltažas ir energija, kad
sunkiomis sąlygomis aptvaras turėtų reikiamą apsaugą; * Du
išėjimai (pilnas ir 1/3 galingumo); * Sujungus aptvarą uždaru
ratu, indikatorius perspėja apie pažeistą aptvaro vientisumą; *
Aptvarams iki: 55km / 10km /
5km (geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis) arba 20 tinklų.
Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 3 arba
daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Visiems generatoriams
jungiamiems į 230V rekomenduojame apsaugą nuo žaibo. Ši
apsauga žaibui trenkus į aptvarą apsaugos nuo sugadinimo ne tik
generatorių bet ir kitus elektrinius prietaisus. Visi 230V maitinami
generatoriai tarnaus ilgiau jei juos eksplotuosite sausoje patalpoje.
Energijos įtampos kontaktą iš patalpos reikia išvesti specialiu
aukštios įtampos kabeliu, kurio izoliacija numatyta iki 20KV
įtampai. Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m.

Prekės aprašymas

Kaina
Eur be
PVM

Kaina
Eur su
PVM

76,86

93,00

86,78

105,00

Elektrinio piemens impulsų generatorius DUAL D1
Aprašymas :
*Atiduodama energija 0.7J; *Sukuriama įtampa 11,7KV
*Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius; *ECO režimas 1/2
(vienas maks + vienas min energijos impulsai) dvigubai
prailgina akumuliatoriaus išsikrovimo laiką; *Akumuliatoriaus
apsaugos nuo išsikrovimo funkcija: akumuliatoriui senkant,
automatiškai persijungia į ekonominį režimą; *Atsparus lietui
kai pakabintas vertikaliai. *Skirtas aptvarams
geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis iki 4/1.5/0 km;
Adapteris maitinimui nuo 230V (art. LCLC11499110) yra
komplekte. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui
instaliuoti reikia 1 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų.
Kilnojamam atpvarui rekomenduojame mobilius įžeminimo
kuolus. Šiam generatoriui tinkama saulės baterija 6W
Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m.

Elektrinio piemens impulsų generatorius DUAL D2
Aprašymas :
*Atiduodama energija 1J; *Sukuriama įtampa 11,6KV
*Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius; *ECO režimas 1/2
(vienas maks + vienas min energijos impulsai) dvigubai
prailgina akumuliatoriaus išsikrovimo laiką; *Akumuliatoriaus
apsaugos nuo išsikrovimo funkcija: akumuliatoriui senkant,
automatiškai persijungia į ekonominį režimą; *Atsparus lietui
kai pakabintas vertikaliai. *Skirtas aptvarams
geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis iki 15/3/1,5km arba
iki 4 vnt. standartinių avių tinklų po 50m. Adapteris
maitinimui nuo 230V (art. LC11499110) yra komplekte.
Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 2
arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Kilnojamam atpvarui
rekomenduojame mobilius įžeminimo kuolus. Šiam generatoriui
tinkama saulės baterija 6W Gamintojas LACME, Prancūzija.
Garantija 3m.

Prekės aprašymas

Kaina
Eur be
PVM

Kaina
Eur su
PVM

114,88

139,00

154,55

187,00

Elektrinio piemens impulsų generatorius DUAL D3
Aprašymas :
*Atiduodama energija 2J; *Sukuriama įtampa 11,6KV
*Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius; *ECO režimas pasirenkami režimai 1/2 (vienas maks + vienas min energijos
impulsai) arba 1/4 (vienas maks + 4 min energijos impulsai)
*Akumuliatoriaus apsaugos nuo išsikrovimo funkcija:
akumuliatoriui senkant, automatiškai persijungia į ekonominį
režimą; *Atsparus lietui kai pakabintas vertikaliai. *Skirtas
aptvarams geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis iki
18/6/2,5km arba iki 6 vnt. standartinių avių tinklų po 50m.
Adapteris maitinimui nuo 230V (art. LCLC11499110) yra
komplekte. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti
reikia 2 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Kilnojamam
atpvarui rekomenduojame mobilius įžeminimo kuolus. Šiam
generatoriui tinkama saulės baterija 10W Gamintojas LACME,
Prancūzija. Garantija 3m.

Elektrinio piemens impulsų generatorius DUAL D4
Aprašymas :
*Atiduodama energija 3J; *Sukuriama įtampa 11,6KV
*Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius; *ECO režimas pasirenkami režimai 1/2 (vienas maks + vienas min energijos
impulsai) arba 1/4 (vienas maks + 4 min energijos impulsai)
*Akumuliatoriaus apsaugos nuo išsikrovimo funkcija:
akumuliatoriui senkant, automatiškai persijungia į ekonominį
režimą; *Atsparus lietui kai pakabintas vertikaliai. *Skirtas
aptvarams geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis iki
25/7/3km arba iki 10 vnt. standartinių avių tinklų po 50m.
Adapteris maitinimui nuo 230V (art. LCLC11499110) yra
komplekte. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti
reikia 2 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Kilnojamam
atpvarui rekomenduojame mobilius įžeminimo kuolus. Šiam
generatoriui tinkama saulės baterija 25W Gamintojas LACME,
Prancūzija. Garantija 3m.

Kaina
Eur be
PVM

Kaina
Eur su
PVM

181,82

220,00

-pakuotėje 1000m -varža 0,10Ω/m -stiprumas 95kg -vielučių
skaičius - 9 -UV atsparumo garantija (normaliomis salygomis
Europoje) - 5 metai

81,82

99,00

-pakuotėje 400m

51,07

61,80

24,63

29,80

Prekės aprašymas
Elektrinio piemens impulsų generatorius DUAL D5
Aprašymas :
*Atiduodama energija 4J; *Sukuriama įtampa 11,6KV
*Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius; *ECO režimas pasirenkami režimai 1/2 (vienas maks + vienas min energijos
impulsai) arba 1/4 (vienas maks + 4 min energijos impulsai)
*Akumuliatoriaus apsaugos nuo išsikrovimo funkcija:
akumuliatoriui senkant, automatiškai persijungia į ekonominį
režimą; *Atsparus lietui kai pakabintas vertikaliai. *Skirtas
aptvarams geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis iki
35/9/4km arba iki 12 vnt. standartinių avių tinklų po 50m.
Adapteris maitinimui nuo 230V (art. LCLC11499110) yra
komplekte. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti
reikia 3 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Kilnojamam
atpvarui rekomenduojame mobilius įžeminimo kuolus. Šiam
generatoriui tinkama saulės baterija 25W Gamintojas LACME,
Prancūzija. Garantija 3m

Virvės el.aptvarui balta / žalia Premium Line
Aprašymas :

Virvės el.aptvarui balta / juoda Top line

Aprašymas :
-pakuotė 400m -varža 0,429Ω/m -stiprumas 100kg -vielučių
skaičius - 6 -UV atsparumo garantija (normaliomis salygomis
Europoje) - 4 metai

Prekės aprašymas

Kaina
Eur be
PVM

Kaina
Eur su
PVM

21,65

26,20

33,47

40,50

34,71

42,00

98,35

119,00

Virvės el.aptvarui balta Clasic 9 vielutės

Aprašymas :
Laidas baltas Clasic Line, -pakuotė 400m -varža 2.58Ω/m stiprumas 100kg -vielučių skaičius - 9 -UV atsparumo garantija
(normaliomis salygomis Europoje) - 3 metai

Elektrinio piemens juosta balta/raudona Top Line

Aprašymas :
Techniniai duomenys: plotis 10mm * ilgis 500m * varža
0,467Ω/m * stiprumas tempimui 90kg * 4 vielutės

Elektrinio piemens juosta balta/raudona Top Line

Aprašymas :
Techniniai duomenys: plotis 20mm * ilgis 400m * varža
0,374Ω/m * stiprumas tempimui 120kg * 5 vielutės

Elektrinio piemens viela plieninė galvanizuota HT
Aprašymas :
HT - (high tensile) - ypatingai atspari tempimui, specialiai
aptvarams skirta viela * Cinko/aliuminio padengimas ilgalaikei
apsaugai * Devynis kartus atsparesnė korozijai lyginant su įprastai
galvanizuota viela * 10 metų atsparumas aplinkos poveikiui
Techniai duomenys: 2,0mm – varža 0,06Ω/m stiprumas tempimui
345kg (rulono svoris 25kg.)1000m

Prekės aprašymas

Kaina
Eur be
PVM

Kaina
Eur su
PVM

90,08

109,00

66,03

79,90

0,12

0,15

0,17

0,20

Elektrinio piemens viela plieninė galvanizuota HT
Aprašymas :
HT - (high tensile) - ypatingai atspari tempimui, specialiai
aptvarams skirta viela * Cinko/aliuminio padengimas ilgalaikei
apsaugai * Devynis kartus atsparesnė korozijai lyginant su įprastai
galvanizuota viela * 10 metų atsparumas aplinkos poveikiui
Techniai duomenys: 2,5mm – varža 0,035Ω/m stiprumas
tempimui 650kg (rulono svoris 25kg.)625m

Elektrinio piemens tinklai avims Top Line
Aprašymas :
TopLine - kiek retesnis mažesnės kainos tinklas, rekomenduojame
suaugusioms avims bei ožkoms ganyti
Techniniai duomenys: Ilgis 50m * 14 stiklo pluošto kuoliukų su h
smaigu * 5 NP+1 varinė vielutė * bendra varža 0,25Ω/m Tinklas
90cm aukščio – 6 elektrifikuotos + apatinė neutrali linija; Tinklas
108cm aukščio – 7 elektrifikuotos + apatinė neutrali linija;
TopLine PLUS tinklo vertikalios gijos plastikinės – palaiko tinko
formą esant nelygiam reljefui.

Izoliatorius žiedinis su medvaržčiu standartinis
Aprašymas :
Žiediniai izoliatoriai su medvaržčiu * Skirti elektrinio piemens
laidui, plonai vielai, juostai iki 1cm (standartinio dydžio) *
Standartinio izoliatoriaus žiedo D4cm,

Izoliatorius ISOLINE laidui ir vielai
Aprašymas :
Izoliatorius ISOLINE elektrinio piemens laidui ir vielai.
Tvirtinimas - dviem medvaržčiais. Gamintojas deklaruoja
10 metų atsparumą aplinkos poveikiui. Pakuotėje 25vnt.
Parduodami vienetais.

Prekės aprašymas

Kaina
Eur be
PVM

Kaina
Eur su
PVM

0,27

0,33

0,19

0,23

0,16

0,19

1,07

1,30

Izoliatorius Higland vielai, 10m garantija
Aprašymas :
Izoliatoriai elektrinio piemens vielai vielai. Tvirtinimas dviem medvaržčiais. Gamintojas deklaruoja 10 metų
atsparumą aplinkos poveikiui. Pakuotėje 10vnt.
Parduodami vienetais.

Izoliatorius ovalus juodas
Aprašymas :
Skirtas virvei bei plonesnei vielai (iki 1,8mm). Naudojamas
ir kaip tempimo (aptvaro pradžioje/pabaigoje) ir kaip
kampinis izoliatorius * Rišamas viela prie medinio
(betoninio, metalinio) kuoliuko Pakuotėje 10vnt *
parduodamas vienetais

Izoliatorius ISOBLOC
Aprašymas :
Laidui, virvei. Priveržiamas ant D5-15mm metalinio ar
stiklo pluošto strypo. Pakuotėje 25vnt/pak. Parduodami
vienetais.

Rankenėlė vartams Pomelac

Komplektas vartams su plona spyruokle
Aprašymas :
Populiariausia vartų sistema * Plona spyruoklė
išsitempia iki 5m, stora - iki 6m * Galima rinktis
vartų komplektą rankenėlė + spyruoklė + 2 vartų
isoliatoriai, arba komplektuotis atskirai

5,54

6,70

Prekės aprašymas

Kaina
Eur be
PVM

Kaina
Eur su
PVM

9,92

12,00

11,07

13,40

6,45

7,80

Ritė laidui (juoda)Eco
Aprašymas :
Nebrangi ritė laidui, juostai, virvei susukti ir išsukti
* telpa apie 400m vidutinio storio laido ar juostos *
norint pakeisti špūlę reikia atsukti 3 varžtus

Apsauga nuo žaibo
Aprašymas :
Kai žaibas trenkia į elektrinį aptvarą - apsaugo
generatorių bei kitus eketros prietaisus pajungtus į
elektros tinklą nuo sugadinimo.

Įžeminimo strypas Pomelac 1m
Nerūdijantis geltono metalo lydynys, skersmuo 1 x
1cm, su geru kontaktiniu tvirtnimu Patarimai: Įžeminimo kontakto kokybė didžiąja dalimi lemia
elektrinio aptvaro instaliacijos kokybę.
Generatoriaus charakteristikoje nurodoma kiek
įžeminimo strypų po 1m reikia kokybiškam
generatoriaus darbui. - Įžeminimo strypai turi būtų
instaliuoti ne arčiau kaip 10m nuo pastato elektrinės
dalies įžeminimo. Jeigu yra galimybė - įžeminimui
parenkama drėgnesnė pavėsingesnė vieta. Strypai
sukalami maždaug kas 3m ir sujungiami vienas su
kitu viela arba specialiu įžeminimo kabeliu.
Papildomai siūloma: įžeminimas su elektrinio
piemens generatoriaus įžeminimo kontaktu gali būti
sujungiamas bet kokiu gero laidumo laidininku.
Mes rekomenduojame naudoti, ypač kai
generatorius stovi patalpoje, specialų įžeminimo
kabelį

Prekės aprašymas

Kaina
Eur be
PVM

Kaina
Eur su
PVM

4,54

5,50

14,76

12,20

Srovės indikatorius
Aprašymas :
Paprasčiausias prietaisas elektriniam impulsui aptvare
nustatyti. Indikatoriaus lemputė mirksi su kiekvienu
generatoriaus impulsu

Voltmetras indikatorinis 1000-10000V

Aprašymas :
Popiliariausias patikimas voltmetras elektrinio piemens aptvaro
voltažui patikrinti. Voltmetro šviesos diodai užsidega, priklausomai
nuo įtampos, 1000-10000V. Tikrinant įžeminimo kokybę
indikatoriaus lemputės turi nemirksėti (t.y. įžeminimo kuoliuko
voltažas turi būti mažiau kaip 500V).
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