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Spændingsgivere til batteridrift

Fuld power med batteridrift
Har du langt til nærmeste 230V udtag, så er en 
spændingsgiver til batteridrift sagen. Fås til både 9 
Volt tørbatterier og 12 Volt akkumulatorer. Det bedste 
resultat får du med et marinebatteri (Varenr 14500). 
Driften kan desuden suppleres med solceller. 
Kontakt dit Poda-center for råd og vejledning.

B300: Alt samlet i en boks
B300 PowerBox er en 12 Volt 
spændingsgiver i en kraftig bæ-
rekasse med plads til en 12V ak-
kumulator. Systemet er nemmere 
at transportere, og akkumulato-
ren opbevares tørt og sikkert. Kan 
monteres med tyverisikring.

B300 PowerBox er forsynet med 
indikatorer for batteri- og hegns-
spænding og har desuden spa-
refunktioner, der f.eks. kan øge 
intervallet mellem impulserne 
om natten, når dyrenes aktivitet 
daler. Leveres med tilledninger.

B20 
Kompakt og letanvendeligt apparat 
til enten 9 eller 12V drift. Bære-
kassen har plads til et 9V engangs-
batteri og apparatet advarer, inden 
batteriet løber tør for strøm. Leveres 
med tilledninger.

B40
En lille, men særdeles effektiv 
spændingsgiver til 9 eller 12V drift. 
Ultralavt batteriforbrug! Bærekassen 
har plads til et 9V engangsbatteri og 
B40 kan også tilsluttes et eksternt 
12V batteri via en ekstra tilslutning 
(Vnr. 121284). Indikator for batteri-
spænding. Leveres med tilledninger.

B280 
Avanceret 12V spændingsgiver med 
sparefunktioner og display for bat-
teritilstand og spænding på hegnet. 
Spændingsgiveren er udstyret med 
sparefunktioner der bl.a. kan forlæn-
ge intervallerne mellem impulserne, 
så akkumulatoren holder længere. 
Leveres med tilledninger.

Poda HB5
Poda’s egen spændingsgiver. 
HB5 er et kraftigt 12V apparat 
med hele 5 Joule ladeenergi. 
Anvendes til afsides beliggende 
elektriske hegn, hvor stor effekt 
er påkrævet, f.eks. til krævende 
dyr og/eller ved kraftig afledning/
belastning på hegnet.

Tyverisikringsskab
Aflåseligt. Velegnet til til at sikre 
batterispændingsgiver og akkumu-
lator mod tyveri og vanvare, særligt 
ved afsideliggende folde.

Varta professional
12 V akkumulator, 75 Ah. Tåler op 
til 3 gange flere dybe afladninger 
end et almindeligt startbatteri.

NB! Individuelle forhold og størrelsen 
på folden betyder, at anvendelsen af 
dyr på de forskellige typer spændings-
givere, er vejledende.
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10454 Gallagher B20, 9V eller 12V drift. Ladeenergi: 0,2 Joule

10460 Gallagher B40, 9V eller 12V drift. Ladeenergi: 0,4 Joule

10466 Gallagher B280, 12V drift. Ladeenergi: 2,8 Joule

10494 Gallagher B300, 12V drift. Ladeenergi: 2,6 Joule

10496 Poda batteriapparat HB5, 12V drift. Ladeenergi: 5 Joule

19552 Tyverisikringsskab. Kan monteres i stativ til solpanel (varenr 19488)

14500 Varta professional, 12V akkumulator, 75Ah. 

Varenumre of tekniske specifikationer


