1 Zkouška zdroje impulzů
PROBLÉM
Zdánlivé malé napětí na ohradě

Změřte odpovídající zkoušečkou napětí na ohradě,
měli byste naměřit minimálně 4 000 V pro krávy a ovce, pro koně
a další citlivá zvířata je minimální hranice účinnosti 2 500 V.
Pokud je napětí nižší, je třeba najít příčinu ztrát.
Začněte s kontrolou zdroje impulzů.
Vypněte zdroj

Odpojte přívod k ohradě
a k uzemnění od zdroje impulzů
Zapněte zdroj

Změřte zkoušečkou
výstupní napětí
přímo na svorkách
zdroje impulzů

9 V baterii vyměňte,
12 V dobijte,
230 V přívod nechte
zkontrolovat odborníkem

NE
Zdroj energie pro
přístroj je v pořádku?

NE

ANO

Nechte přístroj zkontrolovat
odborným servisem.
S přístrojem zasílejte vždy
telefonní číslo, aby bylo možné
odsouhlasit případnou cenu
opravy.

Naměřené napětí
je přes 6 000 V
ANO
Vypněte zdroj

Připojte zpět přívod k ohradě
a k uzemnění do zdroje impulzů
Zapněte zdroj

Změřte znovu zkoušečkou napětí na ohradě,
pokud se hodnoty dostanou na požadovanou hodnotu,
byl problém v napájení zdroje impulzů, pokud ne,
je třeba hledat další chyby na přívodu, uzemnění a ohradě.
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2 Zkouška přívodu k ohradě
Odpojte přívod od ohrady
a změřte zkoušečkou napětí
na jeho konci

Přívod k ohradě je vadný.
Zkontrolujte jednotlivé části
přívodu, izolaci,
pevnost spojů atd.
Mezi zdrojem impulzů
a koncem přívodu k ohradě
by měla být jen minimální
ztráta v řádu stovek voltů.

Naměřené napětí
je přes 6 000 V
ANO

NE

Připojte přívod k ohradě

Změřte znovu zkoušečkou napětí na ohradě, pokud se hodnoty dostanou
na požadovanou hodnotu, byl problém v přívodu od zdroje k ohradě.
Pokud ne, je třeba hledat další chyby přímo na samotné ohradě a uzemnění.

3 Zkouška ohrady a uzemnění
Opravte uzemnění
Uzemnění má být z nerezavého
materiálu, nejlépe
pozinkovaného, min. 1 m
v zemi, v co nejvíce vlhkém
místě. Pokud je velké sucho,
okolí uzemnění zvlhčete.
Zkontrolujte propojení tyčí a
přívodních kabelů k přístroji.
Přidejte další zemnící tyče
minimálně 3 m od sebe.

ANO

Zkontrolujte uzemnění
- změřte napětí přímo
na zemnících tyčích

Pří měření napětí na uzemnění propojte
dočasně cca 10 m od zdroje vodiče se zemí

Naměřené napětí
na zemnící tyči
je přes 1 000 V

NE

Chyba - ztráta napětí
bude na vlastní ohradě

Opravte vlastní ohradu
Pokud je to možné, rozdělte si ohradu na několik úseků a ty postupně připojujte, snáze tak najdete chybu.
Zkontrolujte, zda nejsou vodiče někde na zemi nebo se nedotýkají okolních předmětů (kovových sloupků,
betonových skruží atd.). Zkontrolujte porost v okolí vodičů, případně jej odstraňte. Vodiče mohou být již staré,
navazované bez vhodných spojek, drátky zpřelámané - vyměňte vodiče, opravte spoje.
Zkontrolujte izolátory, zda nejsou poškozené, popřípadě je vyměňte. Snižte odpor vodičů - propojte vodiče
každých 200 m mezi sebou, používejte vodiče s nízkým odporem především u dlouhých ohrad.
Při pravidelné kontrole napětí na ohradě rozpojte ohradu u přívodu a změřte, jaké napětí se vrací na konci
ohrady. Nejsnáze tak zjistíte, zda je ohrada v pořádku. Pokud je napětí stejné, jako „včera“, když jste ohradu
obcházeli, je pravděpodobné, že se s ohradou nic nestalo.
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