
 Tak właśnie działa system odstraszania dzików!  Szkody wywoływane przez dzikie zwierzęta

 System ogrodzenia elektrycznego składa się z:  Napięcie pastucha i energia impulsu 

 . . . i jak im zapobiegać!

 Dlaczego powstają . . .

 Ile linii na jakiej wysokości?

- Urządzenia elektrycznego, które generuje regularne impulsy prądowe. 
- Kilku przewodników doprowadzających prąd (przewodniki niekoniecznie muszą 
   wracać do początku ogrodzenia, tzn. nie muszą być zamknięte). 
- Izolatorów np. plastikowych palików, które izolują prąd od ziemi. 
- W zależności od potrzeb stosuje się paliki stałe lub ruchome. 
- Uziemienia urządzenia ogrodzenia elektrycznego, które powinno być 
   umieszczone jak najgłębiej w wilgotnej glebie.

Jeśli zwierzę dotknie przewodnik, obwód elektryczny zostaje zamknięty, 
tzn. prąd elektryczny przepływa przez zwierzę i ziemię z powrotem do urządzenia. 
W ten sposób zwierzę doznaje nieprzyjemnego, aczkolwiek nieszkodliwego 
porażenia prądem i wycofuje się. Taki system ogrodzeń elektrycznych jest 
z powodzeniem stosowany do grodzenia, jak również do odstraszania zwierząt.

Wysokie napięcie jest niezbędne do stworzenia przewodzącego "kanału" 
pomiędzy drutem ogrodzeniowym a ciałem zwierzęcia. W przypadku dzików, 
zalecamy 4000 V jako minimalne napięcie w dowolnym punkcie ogrodzenia. 
Przy takim napięciu prąd (energia impulsowa) może swobodnie przepływać 
przez ten "kanał". 
Efekt porażenia zależy więc od poziomu energii impulsu - samo napięcie 
nie zrobi zwierzynie krzywdy. Do obrony przed dzikami polecamy urządzenia 
12 V o minimalnej energii impulsu (wyjściowej) na poziomie 3 J ( np. Kerbl Titan 
A 5000) lub większej - 5 J ( np. Kerbl Titan A 7500). Jeśli można użyć urządzenia 
na 230 V, należy wybrać modele o większej mocy (np. Kerbl Titan Ni 10000 - 7 J).

Oprócz przekierowania uwagi dzików na specjalnie utworzone pola żerowe, 
w pewnych okresach nieuniknione jest stosowanie środków ochronnych 
na wysoce zagrożonych gruntach ornych. Dziki wcześniej czy później przyzwy-
czajają się do wszystkich optycznych środków ochrony z efektami błyskowymi 
lub świetlnymi, jak również do urządzeń akustycznych i preparatów chemicz-
nych. Tylko ogrodzenie elektryczne okazało się skuteczne. 
Bardzo często ogrodzenie elektryczne jest stosowane zbyt późno. Zdarzały się 
nawet przypadki, że lochy były grodzone w kukurydzy. Ważne jest, aby ogro-
dzenie elektryczne zostało ustawione i uruchomione w odpowiednim czasie, 
w przypadku kukurydzy zaraz po siewie.
Skuteczność ogrodzenia elektrycznego zwiększa się, gdy jest ono widoczne, 
np. poprzez umieszczenie niebieskiej taśmy. Każda zbliżająca się zwierzyna 
jest początkowo spowalniana przez kolor niebieski i migotanie taśmy sygnaliza-
cyjnej. Przy ostrożnej próbie dotknięcia przewodników elektrycznych zostaje 
porażona prądem. Zatrzymane w ten sposób zwierzę cofnie się w szoku!

Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną, zwłaszcza przez dziki, 
są nieprzyjemne i kosztowne. Dziki są zwierzętami stadnymi, dlatego skutki 
zbiorowych wędrówek przez grunty rolne charakteryzują się poważnymi 
szkodami związanymi z żerowaniem i wydeptywaniem. 
Powodem jest właściwie zawsze niedobór żywności i/lub wody we własnym 
siedlisku. Na obszarach lasów iglastych niedobory pokarmu są na ogół większe 
niż na obszarach lasów liściastych lub mieszanych. Dziki potrzebują zarówno 
białka zwierzęcego, jak i pokarmu roślinnego. Fakt ten często nie jest znany. 
Oprócz owoców leśnych dziki żywią się również owadami, chrząszczami, 
a nawet myszami. W związku z coraz rzadszym występowaniem owoców 
leśnych i wymieraniem np. chrabąszczy, dzik nie ma wystarczającej ilości 
pożywienia w formie naturalnej. W poszukiwaniu żywności natrafiają więc 
na tereny użytkowane rolniczo, których oferta jest dla nich atrakcyjna.

Kerbl TITAN DUO 6500 Kerbl TITAN A 7500 i Kerbl TITAN A 5000 Kerbl TITAN A 8000

• Funkcja alarmowa przez cały czas kontroluje ogrodzenie, 
   w przypadku stałego kontaktu włącza alarm i spowalnia sekwencję impulsów
• Bardzo mały pobór mocy przy normalnym trybie pracy
• 2 diody kolorowe LED do kontroli napięcia i stanu uziemienia i zużycia prądu
• 3 lata gwarancji
• Zasilanie: 12/230 V
• Energia wejściowa impulsu: 6,5 J
• Energia wyjściowa impulsu: 4,5 J
• Szczytowe napięcie impulsu: 10300 V
• Pobór mocy: 112 - 440 mA
• Energia znormalizowana: 6500 V / 500 Ω

• Zasilanie: 12 V
• Energia wejściowa impulsu: 7,5 J / 5,0 J
• Energia wyjściowa impulsu: 5,0 J / 3,3 J
• Szczytowe napięcie impulsu: 10300 V / 10200 V
• Pobór mocy: 112 - 440 mA
• Energia znormalizowana: 6500 V / 500 Ω / 6400 V / 500 Ω
• Bardzo mocny elektryzator akumulatorowy 12 V do zastosowań mobilnych
• Dzięki trybowi energooszczędnemu zużywa niewiele energii
• Posiada dwa poziomy mocy
• Kontrolka ogrodzenia LED i oddzielny wskaźnik ostrzegający 
   przed rozładowaniem akumulatora 
• Zoptymalizowane zużycie prądu dzięki trybowi oszczędzania energii
• Z kablem połączeniowym do ogrodzenia / uziemienia
• Możliwe podłączenie panelu słonecznego 
  (zalecany panel słoneczny 45 W nr art. 375401)
• Możliwe zasilanie przy pomocy zasilacza (nr art. 371012)
• 3 lata gwarancji

• Wyposażenie dodatkowe:
- Panel słoneczny 45 W nr art. 375401
- Metalowa obudowa nr art. 44656
- Zasilacz nr art. 371012

• Polecany przez nas elektryzator do obrony przed dzikami!
• Zasilanie: 12 V
• Energia wejściowa impulsu: 8,0 J
• Energia wyjściowa impulsu: 4,8 J
• Szczytowe napięcie impulsu: 11000 V
• Pobór mocy: 100 – 460 mA
• Energia znormalizowana: 6500 V / 500 Ω
• Niezwykle wydajne narzędzie akumulatorowe 12 V do użytku mobilnego
• Dwie oddzielne diody LED do kontroli napięcia ogrodzenia i baterii
• Siłę impulsu można bezstopniowo regulować za pomocą ręcznego sterownika 
• Z kablem połączeniowym do ogrodzenia / uziemienia
• W zestawie duża obudowa na baterię 12 V.
• Z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem 12 V 
  (zalecany akumulator: AGM 12 V, 88 Ah, nr art. 442064)
• Możliwa obsługa za pomocą zasilacza 230 V (nr art. 371012)
• Możliwa opcja solarna - podłączenie bezpośrednio 
  do urządzenia. 
• Zalecany moduł słoneczny: 45 W - nr art. 375401
• 3 lata gwarancji

Siatka WildNet: Mobilne ogrodzenie:

Katalog w wersji elektronicznej (PDF) do ściągnięcia tutaj:
http://cdn.canagri.pl/marketing/Katalog_ogrodzenia_elektryczne_2020/

Ochrona przed dzikami

Jaki sprzęt jest potrzebny do wykonania ogrodzenia?

Nasz nowy przewodnik po ogrodzeniach dla dzikiej zwierzyny Kerbl Titan 
zawiera cenne wskazówki dotyczące ogrodzeń dla zwierzyny, 
dostosowane do różnych gatunków zwierzyny i ich cech szczególnych. 

Jeśli masz do dyspozycji przyłącze 230 V, zawsze zalecamy wybór silnego 
elektryzatora 230 V (5 dżuli lub mocniejszy). W innym wypadku wybierz 
mobilne urządzenia 12 V min. 3 dżule energii wyjściowej. 
Akumulator 12 V, kwas akumulatorowy, ładowarka i inne akcesoria muszą być 
zakupione oddzielnie. Dzięki modułom solarnym można znacznie wydłużyć 
czas pracy akumulatora. W przeciwnym razie zalecamy zastosowanie drugiego 
akumulatora 12 V do pracy naprzemiennej. Żywotność baterii ok. 10 - 14 dni. 
Urządzenia 9 Volt nie nadają się do obrony przed dzikami.

BRAMA przynajmniej 5 m

Jakiego materiału na przewody 
potrzebuję do ogrodzenia?

 Oporność drutu ogrodzeniowego 

Przewodnik TriCOND

Na co muszę zwrócić uwagę przy wyborze materiału 
na przewodnik?

Plecionka i taśma do ogrodzeń przeciwko dzikom
WildHog

Aby osiągnąć maksymalny efekt szoku, konieczna jest nie tylko odpowiednia 
energia impulsu, ale również dobrze przewodzący prąd materiał ogrodzenia, 
tak aby energia dotarła do zwierzęcia bez większych strat i nie "rozmyła się" 
wcześniej. Oporność liniowa jest miarą oceny materiału ogrodzenia. Jest on 
podawany w omach/metr. Im mniejsza jest ta wartość, tym lepiej materiał 
przewodzi prąd. Im dłuższe ogrodzenie, tym lepsza musi być przewodność 
zastosowanego materiału. 

W ciągu ostatnich lat przewody TriCOND były intensywnie testowane 
i wykazały długi okres przydatności do użycia. Niska rezystancja przewodów 
TriCOND i związana z tym wysoka skuteczność udarowa skutkuje doskonałym 
stosunkiem ceny do jakości.

W przypadku długich ogrodzeń należy szukać wysokiej jakości materiału 
przewodzącego. Jeśli nie można regularnie oczyszczać ogrodzenia z roślinności, 
niezwykle ważny jest bardzo dobry materiał przewodzący. Należy również 
połączyć poszczególne rzędy przewodów co 100 - 150 m, aby zapewnić 
optymalny przepływ prądu.

Art. nr           Opis produktu 
Oporność 

Ω/m   
Liczba

przewod.

449098

449100

Plecionka Classic 500 m,  ø 3 mm, niebieska

Taśma Classic 500 m, 20 mm, niebieska

3,87

2,56

6

6

Art. nr           Opis produktu

392516          

375251  

44656 

Elektryzator Kerbl TITAN DUO 6500 

Panel słoneczny 25 W 

Metalowa obudowa

Art. nr           Opis produktu

392525

375401

Elektryzator Kerbl TITAN A 8000

Panel słoneczny 45 W 

Art. nr           Opis produktu

392527          

392526

375401 

44656 

371012

Elektryzator Kerbl TITAN A 7500 

Elektryzator Kerbl TITAN A 5000

Panel słoneczny 45 W 

Metalowa obudowa

Zasilacz

Kerbl TITAN S 4200

• Zasilanie: 12 V / panel słoneczny 25 W
• Energia wejściowa impulsu: 4,2 J
• Energia wyjściowa impulsu: 3,0 J
• Szczytowe napięcie impulsu: 10 500 V
• Pobór mocy: 85 - 260 mA
• Energia znormalizowana: 6200 V / 500 Ω
• Bardzo skuteczny, mocny elektryzator słoneczny
• Zintegrowana ochrona odgromowa
• Z zabezpieczeniem przed rozładowaniem akumulatora przy pracy 
  w trybie 12 V
• Inteligentne, nowoczesne zarządzanie baterią z zabezpieczeniem 
  przed głębokim rozładowaniem - urządzenie działa również podczas długich 
  okresów złej pogody
• Bardzo wytrzymała, wodoszczelna obudowa z uchwytem do przenoszenia
• Szybka i łatwa instalacja
• Z kablem połączeniowym do ogrodzenia / uziemienia
• 3 lata gwarancji

•  W zestawie:
- akumulator AGM 12 V, 18 Ah
- vzainstalowany panel słoneczny 12 V, 25 W
- ładowarka sieciowa 230 V
- kabel podłączeniowy do ogrodzenia oraz kabel uziemienia
- znak ostrzegawczy

Art. nr           Opis produktu

392574 Elektryzator Kerbl TITAN S 4200

Kerbl TITAN Ni 10000 

• Zasilanie: 230 V
• Energia wejściowa impulsu: 10 J
• Energia wyjściowa impulsu: 7 J
• Szczytowe napięcie impulsu: 10 000 V
• Pobór mocy: 9 W
• Energia znormalizowana: 6900 V / 500 Ω
• Niezwykle mocny elektryzator sieciowy
• Stosowany przy długich ogrodzeniach z silnym porostem
• Zaprojektowany do ochrony przed dzikimi zwierzętami
• Funkcja alarmowa przez cały czas kontroluje ogrodzenie, 
   w przypadku stałego kontaktu włącza alarm i spowalnia sekwencję impulsów
• Bardzo mały pobór mocy przy normalnym trybie pracy
• 2 diody kolorowe LED do kontroli napięcia i stanu uziemienia i zużycia prądu
• 3 lata gwarancji

Art. nr           Opis produktu

392541 Elektryzator Kerbl TITAN Ni 10000

Infolinia: +48 29 753 21 70
Telefon do serwisu: +48 537 812 779 

Uzyskasz również porady na temat problemów z:
Grubą zwierzyną • Zwierzyną płową • Drapieżnikami • Bobrami • Czaplami

Dystrybucja tylko poprzez wyspecjalizowane 
punkty sprzedaży!

Lokalizator sklepów dystrybucyjnych:
https://canagri.pl/lokalizator-sklepow/

CAN AGRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k 
ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka (Polska)
Telefon +48 29 753 21 70
Telefax +48 29 753 21 71
E-mail: canagri@canagri.pl
www.canagri.pl
www.facebook.com/canagri 

Skuteczna obrona przed dzikami 
za pomocą ogrodzenia 
elektrycznego

Ochrona 
przed dzikami

Porady dotyczące ogrodzenia pastwiska

Dystrybutor:



• Kolor niebieski jest bardziej widoczny.
• Możliwość wciągnięcia niebieskiej taśmy sygnalizacyjnej 40 mm 
   dla lepszej widoczności. 
• Nie są wymagane żadne dodatkowe elementy bramy. W razie potrzeby 
   siatka jest otwierana na początku/końcu tylko na 1-2 słupki.
• Możliwość szybkiego i łatwego połączenia kilku siatek - 
   część przyłączeniowa zintegrowana w siatce => nie ma potrzeby 
   stosowania oddzielnych łączników.

• Szybki montaż i demontaż w porównaniu do konwencjonalnych ogrodzeń 
   elektrycznych.
• Prześwit ułatwia koszenie od zewnątrz i znacznie zmniejsza odpływ prądu, 
   tj. więcej prądu dociera na ogrodzenie.
• Określony rozstaw plecionki za pomocą pionowych zgrzewów, 
   tj. użytkownik nie musi samodzielnie określać odległości przewodów.
• Określona liczba słupków - klient nie musi się martwić, czy odległości są popra-
   wne; odległość między palikami ok. 4,5 m - paliki są zintegrowane z siatką.
• Ze względu na stosunkowo sztywne rozpórki pionowe, powstaje większy 
  "nacisk" rozpórki na zwierzę, dając bardziej efektywny kontakt, co z kolei
   daje większy efekt szoku.
• Siatka gwarantuje lepszą barierę mechaniczną - lochy nie prześlizgną się 
   tak łatwo jak w przypadku zwykłego ogrodzenia liniowego.
• Słupki z włókna szklanego są bardzo wytrzymałe i trwałe, przy bardzo małej 
   wadze i objętości, stąd bardzo łatwa obsługa.
• Przewody TriCOND zapewniają optymalną przewodność dzięki niskiej 
   rezystancji przewodnika: dzięki temu możliwe jest wykonanie ogrodzenia
   liczącego kilka kilometrów. 

Art. nr           Opis produktu

27215

27240

27217

44428

 

Siatka do ochrony przed dzikami WildNet 

Taśma sygnalizacyjna

Słupek zapasowy niebieski

Zapasowy izolator do 27217

Ogrodzenie przenośne – dopasowane do twoich potrzebWildNet – Kompletne rozwiązanie do obrony przed dzikami 
W tym systemie ogrodzenia elektrycznego zastosowano kilka komponentów, 
które należy zakupić oddzielnie. 

  Ważne:
• Wybierz możliwie najmocniejszy elektryzator i zainstaluj go z możliwie 
   najlepszym uziemieniem. 
• Zainstaluj bardzo dobrze przewodzący, widoczny przewodnik        w minimum 
   3 rzędach. 
• Nie należy wiązać węzłów przy łączeniu końców plecionek lub przy bramie, 
   lecz stosować specjalne łączniki i szybkozłączki.
• Należy zachować odpowiednią odległość od gruntu (ok. 20 cm). 
• Należy regularnie usuwać trawę/krzewy – przewodnik nie powinien dotykać 
   podłoża. 
• Wysokość przewodów wynosi ok. 20 / 40 / 60 cm. 
• Zintegrowana niebieska taśma sygnalizacyjna        na górze dla wizualnego 
   odstraszania. 

• Rozstaw słupków wynosi ok. 4 m – jako paliki liniowe stosuje się białe paliki 
   z tworzywa sztucznego z wbudowanymi oczkami lub niebieski palik z włókna 
   szklanego        plus 1x zapasowy izolator do środkowego rzędu plecionki. 
• W narożnikach i bramach zalecamy użycie słupków drewnianych        
   lub metalowych palików        Multi. Na powyższej ilustracji, obie opcje (drewniana 
   lub Multi) są pokazane po prawej i lewej stronie. 
• W narożnikach stosuje się izolatory pierścieniowe, w bramie  izolatory bramowe; 
   do słupków drewnianych używa się izolatorów z gwintem do drewna       +       , 
   zaś dla słupków Multi z gwintem metrycznym       +        (patrz poniżej).
• Wzdłuż dróg publicznych w regularnych odstępach umieszcza się znaki 
   ostrzegawcze.

• Połączenie przewodników elektrycznych po prawej i lewej stronie obu słupków 
  bramowych z izolatorem bramowym wykonane jest za pomocą metalowych 
   szybkozłączek       . Zapewni to ciągłe zasilanie na bramie. 
• Końcówki przewodników nie mogą być wiązane, lecz muszą być połączone 
   za pomocą specjalnego łącznika      , najlepiej typu "LitzClip". 
• Również w tym systemie ogrodzeniowym, przewodniki elektryczne muszą być 
   zawsze dobrze napięte i połączone równolegle w najdalszym punkcie       . 
Zalecane są dalsze połączenia równoległe.

  Wskazówka:
• W miejscach wietrznych zalecamy podzielenie taśmy sygnałowej na kilka części 
   (ok. 50 do 100 cm) - należy ją przyciąć i przymocować do górnej części każdego 
   słupka. Trzepotanie taśmy na wietrze odstrasza dziki.

WildNet jest odpowiedzią na pytanie "Jak w prosty, szybki i łatwy sposób 
stworzyć skuteczną obronę przed dzikami?". Nawet przy niewielkim doświad-
czeniu w budowie ogrodzenia, WildNet        można ustawić w krótkim czasie. 
Jako podstawa ogrodzenia służy siatka 50 m, jako uzupełnienie dodano niebieską 
taśmę sygnalizacyjną      , dzięki czemu całkowita wysokość ogrodzenia wynosi 
ok. 75 cm nad ziemią. Ogrodzenia wykonane z siatki WildNet o długości 2 km 
nie należą do rzadkości.
Dominującym kolorem z jakiego wykonana jest siatka jest kolor niebieski, 
dzieje się tak dlatego, że to właśnie ten kolor jest najlepiej widziany przez zwierzy-
nę parzystokopytną, w tym dziki. Siatka WildNet powinna być dobrze napięta, 
tzn. linie nie powinny zwisać, należy też regularnie usuwać roślinność spod ogro-
dzenia. Paliki narożne najlepiej usztywnić na zewnątrz w celu stabilizacji (jeśli to 
konieczne dodatkowym palikiem i izolatorem) oraz należy podłączyć możliwie 
najmocniejszy elektryzator.

Więcej informacji na temat WildNet można znaleźć na stronie www.canagri.pl 

Komponenty: Komponenty:

Wyposażenie:

Taśma sygnalizacyjna
250 m (27240)

Narożny/
bramowy palik
Octo Wood
1,5 m x 60 mm
(441820)

Zestaw bramowy
do maks. 5 m
(44945/011) 

Kabel przyłączeniowy 
ogrodzenia 3-krotny 
(11-4304) 

Kabel 
wysokiego napięcia 
1,6 mm / 25 m 
(44818)

Izolator bramowy 
do palika Multi, 
gwint metryczny
(441241)

 

Złączka do plecionki 
Łącznik przewodów
Litzclip® 
(442003/101) 
10 szt./blist) 

Szybkozłącza skręcane 
4 szt./blist. 
(441209/041) 
 

Palik 
uziemiający 
(44615) 
 

Palik 
recyklingowy
(44463) 
 

Izolator bramowy
(441248)
do drewna 
(nie wymagane 
przy zastosowaniu 
zestawu 44945/011)

Narożny/
bramowy 
palik
Multi
(44297)

Palik 
z tworzywa 
sztucznego 

(44491) 

Plecionka WildHog 
500 m (449098) - 
zob. przód ulotki

Narożnik:
Izolator okrągły 
EasyDrill EDX 
z zatopionym gwintem 
do palika z drewna 
(443269)

Narożnik:
Izolator okrągły 
z gwintem metrycznym
do palika Multi
(44324)

Izolator narożny Profi 
(44350) 
do mocowania 
niebieskiej taśmy 
sygnalizacyjnej. 

Tabliczka 
ostrzegawcza 
(11-0235) 

Palik 
z włókna 
szklanego 
(27217) 
+ zapasowy 
izolator 
(44428) 

Dodatkowy palik 
(27217) 
opcjonalnie, 
np. w narożnikach 
(całk. długość: 
74 cm nad ziemią) 

TriCOND = 5 x większa przewodność niż przewodniki ze stali nierdzewnej 

Odstęp od gruntu

* odnosi się do całkowitego przekroju poprzecznego wszystkich przewodników w siatce. 

Izolator (44428) dla 
dodatkowego palika 
(1x dla środkowej 
plecionki)

Siatka WildNet 50 m (27215)
Taśma sygnalizacyjna
250 m (27240)


	Strona 1
	Strona 2

