
Jordforbindelse.
Jordinga til apparatet må vere 100% uavhengig og ligge 10 meter vekke frå jordinga av 
huset sitt elektriske system. 
Når dyret kjem i kontakt med tråden/bandet går dei elektriske impulsane gjennom dyret 
frå berøringspunktet via jord og tilbake til gjerdeapparatet, og det blir ein ”kortsluttning” 
mellom dei to terminalane på gjerdeapparatet.
Ved å bruke tid på arbeidet med jordforbindelsen kan ein få betre eff ekt av apparatet 
(fjerne vegetasjon, tilføre fuktigheit til jorda ved jordspyda, ev setje opp fl eire jordspyd).

Elektrisk gjerde er eit system
Eit godt oppsett elektrisk gjerde er den mest moderne og eff ektive løysninga på alle inngjerdingsproblem. Det er viktig at det blir betrakta som eit 
komplett gjerdesystem, og at ikkje nokon delar blir vanskjøtta.
Dei elektriske impulsane går frå gjerdeapparatet gjennom leiarane (wire/band/tau/tråd) og søkjer tilbake til jord (gjennom dyr, gras, menneske 
etc.) Når dyret kjem i kontakt med tråden går impulsane gjennom dyret og fullfører returen til jord – kretsløpet er gjort. Dyret mottek eit sjokk som 
kjennest som smerte, og blir eff ektivt avskrekka frå å komme i kontakt med gjerdet igjen.

1. Gjerdeapparat:
Gjerdeapparatet må levere energi-impulsar som er tilpassa lengda på gjerdet og type 
dyr, for på ein korrekt måte å halde inne eller avskrekka dei aktuelle dyra. Ein bør også 
ta omsyn til vegetasjon, jordingsmoglegheiter og kvalitet på tråd/band/isolator.
Straumen i kvart gjerdeapparat er oppgitt i joule (smerta som dyret kjenner) og kan 
variere frå nokre få millijoule for korte gjerde til 15 joule for veldig lange gjerde med 
mykje vegetasjon.
Eit batteriapparat som blir drive av eit tørrbatteri gir generelt mindre energi, og er tilrådd 
berre for korte gjerde.

Forbruks-, lade- eller utgangsenergi?
La deg ikkje villeie, berre utgangsenergien/slag-
styrken (energien som går til dyret) er utslagsgivande. 
 Ladeenergi er berre ein størrelse utan praktisk betydning. 
Ved lik utgangsenergi er apparatet med det minste 
 energiforbruket alltid det som er best!

Forbruksenergi
Ladeenergi

Utgangsenergi

2. Jording:
For at dyret skal motta eit sjokk av nokon type, er det viktig av gjerdeapparatet er korrekt 
kopla til jord med ein eller fl eire jordspyd. Krafta av sjokket er avhengig av kor eff ektiv 
jordinga eller jordingsmonteringa av gjerdeapparatet er. God jording er vel så viktig som 
eit sterkt apparat. Gjerdeapparatet treng frå 2 til 5 jordspyd kopla saman for å oppnå ein 
eff ektiv jordforbindelse. Til sterkare eit apparat er til meir jording treng ein.
 Avstanden mellom jordspyda bør vere 2 gonger lengda på spydet. Jordspydet bør vere 
av galvanisert stål. Koparrøyr kan nyttast men desse får raskt belegg i jernhaldig jord 
og mistar leieevna.  

Godt råd for vanskelege gjerdeforhold: 
(lange gjerde, mykje vegetasjon, veldig tørr grunn) 
- Auk tal jordspyd.
- Installer ein ”nøytral” tråd/streng parallelt med  gjerdetråden, og forbind denne ”nøytrale” 
tråden/strengen med eit jordspyd for kvar 100 m.
Ubison-apparat krev meir eff ektiv jording enn tradisjonelle apparat. Minimum 5 jordspyd 
med ein avstand på 1 til 3 m mellom spyda.
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3. Straumleiar:
Straumleiarar av god kvalitet (forsterka for å motstå mekanisk belastning og sikre eff ektiv leieevne) vil føre dei elektriske impulsane over lange 
distansar utan tap. Det fi nst forskjellige materialar, men dei beste leiarane er kopar og aluminium.

Forutan kostnaden må ein ta omsyn til brukseigenskap, kor godt det er synleg og dessutan leieevna til tråden. 
Motstanden målt i ohm (Ω) gir deg ein indikasjon på leieevna. Jo lågare ohm-tal - jo betre leieevne. Og jo betre leieevna er - jo lengre gjerde kan 
ein ha. 

Korrosjonsmotstanden er avhengig av leiaren og isolering. Leiarar med lågt stålinnhald bør vere godt galvanisert. For rustfritt stål, så lenge ein 
snakkar om ikkje resirkulert råvare, er det ikkje fare for oksidasjon. Koparleiarar må vere godt fortinna. Aluminiumslegering er av natur ikkje rustande.

Den mekaniske motstanden i leiaren heng saman med struktur og materialet den er laga av. Slitasje av ulik årsak slik som gniding i isolatorane, 
uforsiktig  opprulling og dårleg behandling vil påverke strekkstyrken.   

4. Isolatorar:
Gjerdeapparat produserer kraftige impulsar, noko som krev god kvalitet på plasten og forma på isolatorane. Dersom plasten er av dårleg kvalitet 
eller for gamal, oppnår ein ikkje god nok isolering og det skaper tap. Det er og viktig at dei er godt UV-beskytta spesielt for permanent gjerde.
Isolatorane lar den elektriske straumen gå korrekt gjennom leiarane utan tap. Kvaliteten på isolatorane er viktig då straum kan gå tapt til tre/ metall-
stolpar, og på den måten forkorte lengda på gjerdet. Ulike isolatorar bør brukast for ulike typar leiarar.

For å beskytte leiarane
Mesteparten av problema med leiarane skuldast ofte dårleg kvalitet på isolatorane. For å sikre lang levetid på leiarane må isolatorane ikkje ha 
nokon skarpe kantar. Det indre på isolatoren må ha glatte kantar for å unngå skade på leiarane når det er vind. Brukar ein band må isolatoren 
enten blokkere bandet eller la det bevege seg fritt, viss ikkje vil leiarane gni mot isolatoren og bli skada og eventuelt ryke, med den faren at dyra 
kan stikk av.

Motstand 
mot 

straum

Leie-
evne

Gjerde-
lengde

< 0,20 Ohm/m veldig liten svært god veldig lang

< 0,40 Ohm/m liten veldig god lang

> 1 Ohm/m stor ok kort

5. Gjerdetestar
For på ein korrekt måte å halde dyra innanfor gjerdet, må gjerdet ha tilstrekkeleg spenning og joule. Det er viktig å gjennomføre regelmessige 
testar med eit voltmeter. Testane må gjerast ikkje berre på gjerdetråden, men også teste kvaliteten på jordforbindelsen. Tap til jord bør ikkje over-
stige 500 volt for klassiske gjerdeapparat, og ikkje over 300 volt for smarte gjerdeapparat, for at apparatet skal fungere korrekt.


