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Spændingsgivere til batteridrift

Spændingsgivere til batteri og solcelledrift
Har du langt til nærmeste 230V udtag, så er en spændingsgiver til 
batteridrift sagen. Batterispændingsgiverne fås til både 9 Volt tørbat-
terier og 12 Volt akkumulatorer og driften kan desuden suppleres med 
eksterne solpaneler. Den nye, smarte S-serie er endda udstyret med et 
indbygget solpanel, så alt er samlet i ét handy apparat!

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.

Tyverisikringsskab
Aflåseligt. Velegnet til at 
sikre batterispændingsgi-
ver og akkumulator mod 
tyveri, hærværk og uheld, 
særligt ved afsidesliggen-
de folde.

NB! Individuelle forhold og størrelsen 
på folden betyder, at anvendelsen af 
spændingsgivere til de viste dyr er 
vejledende.

Spændingsgivere med integreret solpanel
Spændingsgiver, genopladeligt batteri og solpa-
nel er samlet i ét lethåndtérligt apparat i den nye, 
smarte S-serie fra Gallagher. Et indbygget solpa-
nel på op til 40W (S400) oplader batteriet, mens 
”Smart battery management” yderligere sørger for 
en effektiv udnyttelse af strømmen. Enkel instal-
lation.
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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

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

10418   Gallagher S100, batteri-spændingsgiver med 7W solpanel. Indbygget batteri: 1 x 12V, 7,2 Ah.

 Ladeenergi: 1 Joule

10420  Gallagher S200, batteri-spændingsgiver med 20W solpanel. Indbygget batteri: 2 x 12V, 7,2 Ah.

 Ladeenergi: 2 Joule

10422  Gallagher S400, batteri-spændingsgiver med 40W solpanel. Indbygget batteri: 2 x 12V, 7,2 Ah.

 Ladeenergi: 4 Joule

Tilbehør

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

Varenumre og tekniske specifikationer


