MANUAL DE INSTRUÇÕES
ELETRIFICADOR DE CERCA
Caro Consumidor,
Para que seu Eletrificador Monitor tenha um melhor desempenho, informamos que ele não deve ficar
exposto ao calor e a umidade. Para sua segurança instale seu Eletrificador Monitor longe do alcance
de crianças, e na cerca elétrica placas indicativas de eletricidade. Caso o seu Eletrificador Monitor
apresente problemas, como sons estranhos, aceleração dos toques acima de 55 pulsos por minuto,
o Sr.(a) deverá levar a uma Assistência Técnica autorizada, para manutenção e devidas providências,
para que seu Eletrificador Monitor volte a ter um funcionamento perfeito. O Grupo Monitor fica à
disposição, para esclarecimentos de eventuais dúvidas.
Ler estas instruções antes de utilizar
o equipamento.

Este manual atende aos
seguintes modelos:

Terminal de saída da cerca.
Conecte esse terminal na cerca.

FK40-CF
FK40-CDF
FK50-CF
FK50-CDF

Terminal de saída do terra.
Conecte esse terminal no aterramento.
Aparelho classe II.

IPX4

Grau de proteção contra umidade.

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60Hz
ATENÇÃO: Este equipamento deve ser instalado por
um técnico competente, registrado junto ao CREA, cfe
Art. 59 da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

ATERRAMENTO: Para um bom desempenho do seu
Eletrificador Monitor devem ser usados canos
galvanizados ou barras de cobre. Limpe bem as pontas,
e amarre o fio bem firme para evitar mau contato, ou
aperte-o com abraçadeira. Com dois metros de
profundidade, se necessário instalar três ou quatro
aterramentos, separando-os em três metros um do outro.

127V / 220V - 60Hz
ajustável na parte
inferior da caixa.

FIXAÇÃO DO ELETRIFICADOR: Seu Eletrificador
Monitor deve ser instalado na posição vertical. Na
parte superior possui uma abertura para colocação
de parafuso, para fixação do Eletrificador Monitor.

Uso obrigatório
da placa de
advertência.
Cerca

Eletrificador

Aterramento
da cerca

Aterramento

GRUPO MONITOR PRODUTOS ELETRÔNICOS
Quatro Pontes- PR 85940-000
Rodovia BR 163 km 277
SAC.: +55 45 3279-1240/3279-1358
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Isolador.

IN STRU ÇÕ ES PARA IN STALAÇÃO E CO N EX ÃO D E CERCAS ELÉTRICAS
BB.1 Requisitos para cercas elétricas para anim ais
As cercas elétricas para anim ais e seus equipam entos auxiliares devem ser instalados, operados e m antidos de form a a m inim izar o perigos às pessoas, anim ais ou seu m eio
am biente.
Instalações de cerca elétrica para anim ais em que seja provável o aprisionam ento ou enroscam ento acidental de anim ais ou pessoas devem ser evitadas.
ATEN ÇÃO : Evite contato com os condutores de cerca elétrica, principalm ente na cabeça, pescoço ou tronco. N ão tente pular, passar através ou por baixo dos condutores da
cerca elétrica. U tilize um portão ou um a passagem especialm ente para cruzar a cerca elétrica.
U m a cerca elétrica para anim ais não deve ser energizada por dois eletrificadores distintos ou por circuitos de cerca independentes do m esm o eletrificador.
Para quaisquer das cercas cerca elétricas para anim ais, separadas, cada um a energizada por um eletrificador à parte, independ entem ente sincronizado, a distância ente os fios
destas duas cercas elétricas para anim ais deve ser de pelo m enos 2,5 m . se este espaço tiver que ser protegido, esta proteção deve se efetuada por m eio de m aterial
eletricam ente não condutivo ou um a barreira m etálica isolada.
Aram e farpado ou aram e cortante não devem ser eletrificados por um eletrificador. U m a cerca não eletrificada constituída por aram e farpado ou aram e cortante pode ser
utilizada para suportar um ou m ais fios eletrificados com patíveis com um a cerca elétrica para anim ais. O s dispositivos para suporte dos fios eletrificados devem ser
constituídos de form a a assegurar que tais fios sejam posicionados a um a distância m ínim a de 150 m m para o plano vertical est abelecido pelos fios não -eletrificados. O aram e
farpado e aram e cortante devem ser aterrados a intervalos regulares.
Seguir as recom endações do fabricante do eletrificador referentes as aterram ento. U m a distância de pelo m enos 10 m deve ser m antida entre o eletrodo terra do
eletrificador e quaisquer outras partes conectadas a sistem as de aterram ento, tais quais o terra de proteção do sistem a de alim entação ou terra do sistem a de
telecom unicações. O s condutores de conexão instalados por dentro de prédios devem ser eficientem ente isolados das partes estruturais aterradas do prédio. Isto pode ser
obtido utilizando -se um cabo isolante para alta tensão. O s condutores de conexão instalados sob o solo devem ser colocados dentro de conduítes de m aterial isolante ou
então um cabo isolante para alta tensão deve ser utilizado. D eve-se tom ar cuidado para se evitarem danos aos condutores de conexão em função da m ovim entação de patas
de anim ais ou rodas de tratores que pressionem o solo. O s condutores de conexão não devem ser instalados no m esm o tem po conduíte que o cabeam ento da rede elé trica,
cabos de com unicação ou cabos de dados. O s condutores de conexão e cabos da cerca elétrica para anim ais não devem passar sobre linhas de energia elétrica aéreas ou
linhas de com unicação. Cruzam entos com linhas de energia aéreas devem ser evitados se m pre que possível. Se tal cruzam ento não puder ser evitado, ele deve ser feito abaixo
da linha de energia elétrica e o m ais próxim o possível, de m odo s se posicionar perpendicularm ente à linha.
Se os condutores de conexão e a fiação da cerca elétrica para anim ais forem instalados próxim os às linhas de energia elétrica aéreas, as distâncias de separação não devem
ser inferiores àqueles indicados na Tabela BB1.
Tabela BB1- D istâncias de separação m ínim as entre linhas de energia elétrica e cercas elétricas para anim ais
Tensão da linha de energia elétrica
D istância de separação
V
m
1 000
3
> 1 000 e 33 000
4
> 33 000
8
Se os condutores de conexão e a fiação da cerca elétrica para anim ais forem instalados próxim os às linhas de energia aéreas, a altura destes em relação ao solo não deve
exceder 3 m . Esta altura se aplica a qualquer lado da projeção ortogonal dos condutores m ais extrem os da linha de energia elé trica na superfície do solo, pa ra um a distância
de
2 m para linhas de energia elétrica operando um a tensão nom inal que não exceda 1 000 V;
15 m para linhas de energia elétrica operando a um a tensão nom inal que não exceda 1 000 V.
Cercas elétricas para anim ais projetadas para deter pássaros, contenção de anim ais dom ésticos ou adestram ento de anim ais com o vacas necessitam apenas ser alim entadas
por eletrificadores de baixa potência de saída para se obter um desem penho satisfatório e seguro. Em cercas elétricas de anim ais projetados para deter pássaros, im pedindo os de se em poleirar nos prédios, nenhum cabo da carca elétrica deve ser conectado ao eletrodo terra do eletrificador. U m a placa de advertência deve ser afixada em todo
ponto onde as pessoas podem ter acesso livre dos condutores.
O nde a cerca elétrica para anim ais atravessar um a via pública, um portão não eletrificado deve ser incorporado á cerca elétrica para anim ais neste ponto, ou um
cruzam ento por m eio de escadas deve ser instalado. Em qualquer cruzam ento desta natureza, os cabos eletrificador adjacentes devem ter placa de advertência.
Q ualquer parte da cerca elétrica para anim ais instalada ao longo de um a via pública ou rodovia deve ser identificada a intervalos regulares por m eio de placas de
advertência fixadas firm em ente às hastes de sustentação da cerca ou firm em ente presas aos fios da cerca.
O tam anho da placa de advertência deve ser de pelo m enos 100m m x 200m m .
A cor de funcho de am bos os lados da placa de advertência deve ser am arela. A inscrição na placa dev e ser preta e deve ainda ter o texto: ´´CU ID AD O : Cerca elétrica``
A inscrição deve ser identificada de m odo legível e durável, inserida em am bos os lados da placa de advertência e possuindo u m a altura de pelo m enos 25m m .
D eve-se assegurar que todos os equipam entos auxiliares alim entados pela rede elétrica, conectados ao circuito da cerca elétrica para anim ais, possuam um grau de isolação
entre o circuito da cerca e a rede elétrica equivalente àquele atributo ao eletrificador.
N ota 1 O s equipam entos auxiliares em conform idade com os requisitos relacionados à isolação entre o circuito da cerca e a rede elétrica nas seções 14, 16 e 29 da norm a
para o eletrificador de cerca elétrica são considerados com o possuindo um nível adequado de iso lação.
A proteção contra intem péries deve ser fornecida para equipam entos auxiliares, exceto se este equipam ento estiver certificado pelo fabricante com o sendo adequado para
uso em am bientes externos e possuir um grau m ínim o de proteção IPX4.
ATEN ÇÃO : Se o cordão de alim entação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualifica da, a fim de evitar riscos.
ATEN ÇÃO : Este aparelho não se destina à utilização por pessoas ( inclusive crianças ) com capacidades f ísicas, sensoriais ou m entais reduzidas, ou por pessoas com falta de
experiência e conhecim ento, a m enos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelhou estejam sob a supervisão de um a pessoa responsável pela sua
segurança. Recom enda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
IN STALAÇÃO PO R PRO FISSIO N AIS
As cercas eletrificadas podem ser instaladas por em presas ou profissionais habilitados. Verifique antes se eles estão registrados no CREA -PR (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronom ia). Para fins de fiscalização, o projeto e a instalação dos eletrificadores exigem anotações de responsabilidade técnica (ART), assinada por
especialista da área de engenharia elétrica.

EXCLUSIVO PARA USO RURAL
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CERTIFICAD O D E G ARAN TIA
Este aparelho é garantido pela M O N ITO R na form a estabelecida abaixo.
1-

Condições G erais da G arantia

A M O N ITO R assegura ao proprietário consum idor deste aparelho garantia integral contra qualquer defeito de peças ou de fabricação, desde que se constante falha em
condições norm ais de uso do aparelho. {Ver o capítulo “E xtinção da G arantia”}.
A reposição da peça defeituosa e execução dos serviços decorrentes desta garantia, som ente serão realizadas em assistências autorizadas pela M onitor. N as de m ais
localidades onde não existem serviços autorizados, entre em contato com seu revendedor que ele lhe dará as orientações necessárias. D espe sas decorrentes de reparos feitos
por técnicos não autorizados são de responsabilidade do cliente.
Esta garantia som ente será válida para efeito da prestação do serviço em garantia se este certificado estiver com pletam ente preenchido e sem rasuras, acompanhado da N ota
Fiscal de com pra.
2-

Prazo de G arantia

O prazo de validade desta garantia é de 12 (doze) m es es, contando a partir da data de aquisição, conform e N ota Fiscal de com pra do revendedor abaixo discrim inado.
3-

Extinção de garantia

Pelo decurso norm al do prazo de validade da garantia.
Pelo m au uso e em desacordo com as recom endações do m anual de instruções.
Por ter sido ligado a rede elétrica im própria.
O dano for causado por fatores am bientais im previsíveis (raios).
M odelo:

D ata da com pra___/___/___

