DRAADLOZE AFRASTERING
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1. IS DRAADLOZE AFRASTERING DIERVRIENDELIJK?
We krijgen veel vragen over de veiligheid en of het systeem diervriendelijk is.
Graag gaan we hier op in .
Veel hondenbezitters benaderen ons over de Draadloze
Afrstering. Hoe werkt het, is het betrouwbaar en of het
diervriendelijk is. Graag gaan we in dit artikel hierop in.
De situatie is beken. Mooi huis of boerderij met oprit.
Hond loopt vrij rond in en om het huis maar heeft de
sterke neiging op alles en iedereen af te gaan. Bij de buren
te gaan kijken of rondzwerven tussen de auto’s in de wijk.
Onze oplossing is relatief simpel. U installeert een draad
en zet daar een signaal op en de speciale halsband van uw
hond signaleert dat hij in de buurt komt en waarschuwt
de hond met geluid. Loopt hij toch door zal er voordat
hij bij de draad is een corrigerend schokje komen wat de
hond attendeert op zijn gedrag.

…JA, DRAADLOZE AFRASTERING
WERKT PERFECT OM UW HOND OP
HET ERF TE HOUDEN!...
Systeem is instelbaar en uit te breiden met langere
antennedraad of extra zenders. Maar nu de veel gestelde
vraag.
Is het diervriendelijk?
Ja hier mogen we stellen dat het diervriendelijk is.
Natuurlijk geven we de hond bewust een beperkte
leefruimte, loopt hij de kans op een schok(je). Maar een
betere oplossing dan aangereden worden, vergiftigd of
zoek raken.
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2.HOE WERKT HET?

Uitleg over de werking van de draadloze afrastering

Het systeem is opgebouwd uit een Zender,
Antennedraad, ontvanger (halsband) en vlaggetjes. De
Zender plaatst u op een plaats waar netspanning
aanwezig is. Bijvoorbeeld in de garage of meterkast.
Vanuit daar gaat u met de antennedraad uw tuin rond.
Of over de oprit heen. Zoals aangegeven met de rode
draad op de tekening. Zo kunt u dus een aantal
objecten of tracés beveiligen. Het weglopen van de
hond van de oprit, maar ook bijvoorbeeld de vijver,
plantenborders of zandbak van de kinderen.

…DRAAI DE DRADEN OM ELKAAR IN
HET OVERGANGS TRACEE, DAN
WERKT HET DAAR NIET…
Het gekruiste deel van de antennedraad dient om in de
overgang richting de grensstukken het systeem niet te
laten werken. De parallelle draden heffen het
magnetisch veld op en de halsband zal hier niet
reageren.

De antennedraad kan ondergronds en bovengronds
worden gemonteerd. Ingegraven of bijvoorbeeld door
de heg heen gevlochten worden.
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3.WAT HEB IK NODIG?

Wat zit er in welke set en hoe kan ik het systeem uit bereiden?

1.Koltec Canifugue Basis set
In deze set:
-Basis zender
-100 mtr antennedraad
-Vlaggetjes
-Halsband ontvanger
Deze set is geschikt voor alle toepassingen en
instelbaar. Indien nodig uit te breiden met extra
ontvanger of antennedraad.

2. Koltec Canifugue set luxe
In deze set:
-Luxe digitale zender
-100 mtr antennedraad
-Vlaggetjes
-Halsband ontvanger
- Instructie DVD
Deze luxe set is geschikt voor alle toepassingen en in
de display instelbaar. Indien nodig uit te breiden met
extra ontvanger of antennedraad.

3. Koltec Canifugue extra halsband
Extra halsband voor beide systemen. Er kunnen
meerdere halsbanden op een systeem.
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4. Koltec Canifugue antennedraad
100 mtr extra antennedraad. Maximaal kan systeem
400mtr bevatten

5. Koltec Canifugue markeringsvlaggen
Extra 10 markeringsvlaggen

6. Koltec reservebatterijen halsband
Voor de halsband ontvanger zijn reserve
batterijen leverbaar.

…HOU VEILIG UW HOND OP UW ERF…

.
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4.IS MONTAGE MOEILIJK?

Montage van de draadloze afrastering is zeker niet moeilijk. Als u de juiste stappen
doorloopt
in
de
juiste
volgorde
spreekt
alles
voor
zich.
We zullen de stappen met u doornemen.
1.Plaats zender apparaat bepalen
Als eerste bepaalt u waar u netspanning voor handen heeft om het apparaat (straks) op aan te sluiten. Vanuit dit punt
gaat de installatie gevoed worden. Mocht uw hond alleen overdag buiten zijn is het de zender via een schakelklok ’s
nachts uit te schakelen. Dat bespaard energie.
2.Tracé antennekabels bepalen
Nu u weet waar de zender komt kunt u bepalen hoe u met de antennekabels in de tuin kunt komen. Wellicht moet u
gaten boren of een andere mogelijkheid zoeken naar buiten te komen. Soms zitten er in metselwerk voldoende
ventilatie openingen om doorheen te gaan. De 2 kabels kunt u reeds naar buiten brengen. 1 voor heen en 1 voor de
retour met voldoende over lengte om aan te sluiten op de de zender.
3.Antennedraad installeren
Nu kunt u beginnen met het monteren van de antennedraad. Trace volgen, heen en plus draad twisten op punten
waar het niet mag werken (zie tekening). Dit mag bovengronds, ondergronds of een combinatie.
4.Geheel aansluiten
Nu alle draden zijn geplaatst kan het geheel worden aangesloten. U komt met 2 draden bij de zender terug. Het is dus
een LUS.
5.Halsband ontvanger instellen
De ontvanger kan worden ingesteld in zones zoals op tekening aangegeven. Waarschuwingszone en alarmeringszone.
Beide zijn instelbaar.
6.Testen en in bedrijf stellen
Eerst gaat u zelf met de halsband in uw hand de zones testen. U zult geluidssignalen horen en eventueel de schokken
als u uw hand op de electroden plaatst. Zo test u werking en of de zones juist zijn ingesteld.
7.Wennen van de hond
Voor uw hond is de periode van gewenning nu aangebroken. Wij adviseren u eerst met de hond aan de riem hem te
laten kennismaken met het systeem. Laat hem wennen aan het geluid wat hem gaat waarschuwen. En aan de schokjes
als hij over de grens gaat. Na verloop van tijd zal de hond zijn grens weten, afhankelijk van zijn karakter soms al heel
snel.
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5. CONCLUSIE
…DRAADLOZE AFRASTERING IS VEILIG, EENVOUDIG TE MONTEREN EN WERKT
PERFECT OM UW HOND OP UW ERF TE HOUDEN OF UIT ZONES WAAR HIJ NIET
WELKOM IS…

Ons doel was met dit artikel u meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van draadloze afrastering. De
veiligheid, opbouw van het systeem en bij welke toepassing. Maar ook hoe ziet het er uit en wat kunt u gebruiken in
uw specifieke situatie. Al deze materialen zijn eenvoudig te bestellen in onze webshop op www.schrikdraad-online.nl
en zijn normaal gesproken altijd uit voorraad leverbaar en worden binnen 1-2 werkdagen op uw adres afgeleverd in
Nederland maar ook in België .
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via
de contactpagina van de website, de chat functie of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Bedrijfsinformatie:
Schrikdraad-Online.nl is sinds 2000 actief in de online advisering en snelle levering van schrikdraad oplossingen in
Nederland en België. In de afgelopen jaren hebben wij ons gespecialiseerd in de advisering van oplossingen voor
huisdieren. Denk hierbij aan oplossingen voor Katten, Honden, Vijvers, Volières en het groeiend aantal
Hobbyboeren. Maar ook mogen wij ons inmiddels huisleverancier noemen van vele veehouders, maneges en
dierentuinen. Ook voor deze professionele doelgroep hebben we een compleet pakket hoogwaardige schrikdraad
materialen in ons pakket.
Reeds vanaf het begin zijn wij trotse dealer van het Nederlandse fabricaat Koltec. De zeer goede kwaliteit in
combinatie met een perfecte service en garantie van 24 maanden op de producten maken het voor ons het perfecte
fabricaat.
Onze webshop is voorzien van alle gemakken, veilige betaalmodules als iDEAL en PayPal. Tevens versturen wij van
alle afgeronde bestellingen een factuur met BTW voor uw administratie en als garantiebewijs.
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