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Spændingsgivere 230V

Gallaghers M-serie
Spændingsgiverne fra Gallagher er kendte for 
at opretholde spændingen på hegnet, selv un-
der vanskelige forhold - f.eks. når højt græs, 
ukrudt og andet skaber afledning på hegnet.

Gallaghers M-serie er stærke og avancerede  
230 Volt spændingsgivere, der samtidig er 
letanvendlige og enkle at betjene. Indikatorer 
på fronten giver god og enkel information om  
spændingsgiverens drift.

M50 og M160 er nemme at installere og eg-
ner sig til små og mindre indhegninger. 

M300, M500 og M1000 er kraftige spæn-
dingsgivere med den nyeste digitale teknik. 

M1000 er udstyret med en ekstra tilslutning 
til referencejord og har en ladeenergi på hele 
10 Joule.

FjernbetjeningHegns-monitorer

Spændingsgiver M1200i med separat kontrolpanel 

Velegnet til (alle husdyr + vildt):

Gallaghers i-serie
Gallaghers i-serie er de kraftigste og mest avancerede spændings-
givere du kan få. Intelligent styring regulerer styrken på hegnet, så 
spændingsgiveren lovligt kan afgive en langt højere impulsenergi 
end de 5 Joule, der er grænsen for almindelige spændingsgivere.

Spændingsgiverne måler konstant på hegnet og alarmerer, hvis 
der opstår fejl eller spændingen falder.

Tryghed og komfort
Det eksterne kontrolpanel der følger med alle i-modellerne gi-
ver dig fuldt overblik og kontrol over hegn og spændingsgiver. 
Kontrolpanelet kan placeres lige hvor du ønsker - f.eks. inde i din 
varme stue! Det giver tryghed og komfort i hverdagen.

Som ekstraudstyr findes en praktisk fjernbetjening til M1800i og 
M2800i (ikke muligt til M1200i). Øvrige avancerede finesser er 
særlige hegnsmonitorer, der monteres på hegnet i store folde og 
gør det muligt at overvåge separate hegnsafsnit (ekstraudstyr til 
M1800i og M2800i), 

Med et SMS Controller modul (ekstraudstyr til alle modeller), har 
du endvidere mulighed for at modtage spændingsgiverens alar-
mer via SMS.

Spændingsgiver M1000

Velegnet til (alle husdyr + vildt):

M300

Velegnet til:

M50

Velegnet til:

NB! Individuelle forhold og størrelsen 
på folden betyder at anvendelsen af 
dyr er vejledende.
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Varenumre og tekniske specifikationer
Gallaghers M-serie:

10379    M50     Ladeenergi: 0,5 Joule

10378    M160   Ladeenergi: 1,6 Joule

10370 M300 Ladeenergi: 3 Joule

10375 M500 Ladeenergi: 5 Joule

10376 M1000 Ladeenergi: 10 Joule

Gallaghers i-serie:

10382    M1200i  Ladeenergi: 11 Joule

10384 M1800i Ladeenergi: 18 Joule

10385 M2800i Ladeenergi: 28 Joule

Fjernbetjening til M1800i og M2800i

19424 

Hegnmonitor

19426


