
 

 ست؟یچ(Electric fence) یکیفنس الکتر

 بازدارنده یهاستمیس نیترشرفتهیو پ نیتریاز قو یکیهمان الکتروفنس  ای، و EHP یکیالکتر فنس

هوشمند  یدر اماکن حفاظت است. فنس ها محل مورد تعارض ییمجاز و شناسا ریورود غ وممانعت از

 وار،ید یعنوان حفاظ مکمل با نصب بر رو به ایحصار مستقل  کیخود به صورت  تواندیم یکیالکتر

 .به کار رود متین قآاز یوارهاید اینرده  ،ینصب در کنار حصار تور

 

 :یبرقفنس یا حصار  یمبان

 

 یمحصول برا ایاز مراتع  ای برای نگهداری دام انتخاب شده استمنطقه  کیدام در  دنیبا چ یبرق فنس

 بیاز باغها و مناظر از آس و نگهداری محافظت یبرا شاید نیآل است. همچن دهیمرتع ا تیریچرا و مد

 .به کار گرفته می شود واناتیح زدن

 یبرق فنس. بسیار آسان تر می باشدآن  ینگهدارو مقرون به صرفه است ، نصب  یدائم یبرق فنس 

 می باشد. یچرخش یکوتاه مدت و چراها در واناتیح کردن  کنترل یبرا یموقت مانع موقت موثر

 حصار یا فنس برقی یمعرف

و حصار  به کار ببریدمناسب  زاتیتجهاگر .است  یگرید زیمانند هر چهخوب  یحصار برق کی ساختن

که  است  ییخاردارها میمانند س قا  یدق است که یساختار دائم کیآن  جهی، نت دیکنو نگهداری  را حفظ 

 .برای کار مورد نظر خود به کار می برید



آنها کمتر  نهیبه طور متوسط هزاین است که  باال"  ی"کشش ای" ی"برق یاز نرده هابه کارگیری  تیمز 

را  یو نصب آنها زمان کمتر را نیاز دارد یمواد کمتر رایخاردار است ، ز میسبا نوع حصار  کیاز 

 نییآن را پا عا  یسر قادر می باشیدمتنوع تر است.  زین یحصار برق نهیدارد. گز نسبت به سیم خاردار

که کمبود  یدر مواقع خشکسال علی الخصوصامر  نی. ادینصب کن یگرید یآورده و دوباره در جا

و کاربردی  دیمف اریهستند بسبرای چراگاه  گرید یها نهیگز به دنبال دکنندگانیچراگاه وجود دارد و تول

 .است

 

 

 :یکیالکتر فننسمختلف  یکاربرد ها

 کوچک و انبارها یمخصوص کارگاه ها یکیالکتر فنس 

 ها یوحش و دامدار اتیمخصوص ح یکیالکتر فنس 

 ساتیمخصوص کارخانجات و تاس یکیالکتر فنس 

 الیمخصوص باغ و و یکیفنس الکتر 

 

 پس مزایای فنس برقی:

 ا فضاظر ایمنی و امنیت دام ها یاز ن: یمنیا  

 زمان بسیار کمتری نیاز دارد. ینرده سنت یها ستمیبا س سهیدر مقا یآسان: ساخت نرده برق نصب 

 شود.  یم تداوم تحلیل تدریجی و شیدچار فرساتحت فشار  یکیرالکتریغ فنس: و مسحکم دوام با

آورد و  یدوام م شتریشما ب فنس، دور شوند یبرق فنساز  رندیگ یم ادیشما  واناتیاز آنجا که ح

 .ماند یم یباق یخوب طیدر شرا



 می باشد. یسنت یکیالکتر ریغ ی٪ از نرده ها50کمتر از  یبرق ینرده ها نهی: هزیاقتصاد 

 برق وجود دارد: یانتخاب حصار کش لیاز دال یتعداد 

 کند. یرا دلسرد م نیو متجاوز انیکه شکارچ یدر حال واناتیشامل انواع ح - یجهان کاربرد 

 اضافه  ای یبرق در حصار معمول میس 2 ای 1با قرار دادن  -بخشد  یموجود را بهبود م یها نرده

 شود. یعمر حصار م شیباعث افزا نیکردن جبران ها. ا

 دیشد یچرا یبرا هیپا کیثر وم میتقس یو آسان برا عیسر یروش - یریو انعطاف پذ یسادگ  ،

 مرتع. دیو تول تیریبهبود مد

 

 ی. وقتگاهچرا طیگاو و شرا یهمه گروه ها یبرا یهستند نه موانع جسم یموانع ذهن یبرق یحصارها

با ولتاژ  یعنیکند ) یشده کار م یآن طراح یو حصار همانطور که برا نندیآموزش بب یدامها به درست

مورد  نی. او دیگر به سمت آن نمی روندکنند  یبار حصار را لمس م کی( ، گاوها فنس یمناسب رو

 می باشد.و  زییمرتع مانند بهار ، تابستان ، پا تیمحدود ایتمام فصول چرا و دربر گیرنده 

 

 برای فنس ینیزم ی نصب ها لهیم

 یخود را به درست ینیزم یها لهیکه م مطمئن شویدنرده است.  بخش برای چیدمان نیمهمتر نیزم ستمیس

 3و  هیمتر دورتر از منبع تغذ 2فوت و حداقل  8-6،  3به طول  ییها لهیل به م. شما حداقدینصب کرده ا

وصل دهنده  یزه به انرژیگالوان میها با استفاده از س رهیها و گ لهی. مدیدار اجیاحت گریکدیاز  قسمتیمتر 

 می گردند.



 

کار با  نیگرفته است. اقرار  نیزم در  ینرده به درست ایکه آ دیکن یبررس دینرده باکردن از نصب  بعد

 .انجام است قابلبا ولت متر  نیزم یها لهیم یو بررس یفلز لهیم کیزدن" حصار با  نی"زم

 ازین را برای کار خود یشتریب ینیزم یها لهیباشد ، م شتریولت ب 200خواندن ولت متر از  زانیاگر م 

 وجود داشته باشد. یولت خوان چیه دینبا نیمناسب زم ر. در کنتور با حصادیدار

طور که به  ینیمدار زم کیدهد ، داشتن  یم لیرا تشک یبرق فنساز مدار  یمیخود ن نیاز آنجا که زم

وجود  فیضع نیزم طیو شرا فیکه خاک ضع ی. در مناطقاهمیت دارد ارینصب شده باشد بسصحیح 

که  یاست در حال یکیبار الکتر یدارا میس کیاستفاده کرد که  مهیدو س ستمیس کیاز  قادر هستیمدارد ، 

 ینیمتناوب "داغ" و زم یمهایس یوقت مهیدو س یبرقفنس  ستمیس نیکند. ا یکار م نیمانند زم گرید میس

 .به کار گرفته می شودنصب شده باشد ، 

 

 

 سیم برای حصار

 

 مهم در مورد سیم فنس الکتریکی: نکات

 

 به کار ببریدرا  درجه سنج  12 زهیگالوان یکشش میس. 

 دیببند طور صحیحرا به  میس. 

 فاصله داشته نچیا 40 ییباال میو س نیاز زم نچیا 22 دیاول با میس مهیحصار دو س کی یبرا 

 باشد.

 گردند متصلدیگر به هم  لیما 1/2حداقل هر  دیبا نییباال و پا یها میس. 

 

 مقره هاخصوصیات 

 مورد نیاز  رویدارند ، از حصار ن ازین خیم کیکه به  ییمقره ها - دیباال بخر تیفیبا ک یمقره ها

 .رندیگ یم خود را

 یدهند و بدون خرج برا یها را ارائه م قیکنندگان مختلف ضمانت چند ساله عا دیاز تول یاریبس 

 شوند. یقطعات خراب م نیگزیشما جا

 

 یگوشه ا به صورت یصاف کننده ها

 دیگره بزن یها را به درست گوشه. 

 قابل قبول است. کیپالست ای ینیچ یصاف 

 



 دروازه

 باال به کار برده شود تیفیدروازه با ک تیک . 

 ازیمورد ن ینیرزمیروکش شده ز می، س گریطرف دروازه به طرف د کیاز  رویانتقال ن یبرا 

 می باشد.

 

 ی به کار برده شدهمهاربندها

 

  به شمار می آیندستون فقرات هر حصار خوب به عنوان مهاربندها. 

 به کار ببریمسبک  سیبر قادر هستیم مهیس کیپدک  میتقس کی یبرا. 

  باشد یمهاربند عمود هیبرابر ارتفاع پا 2.5 یکه مهاربند افق مطمئن گردید. 

 4) یگوشه ا ینکته داشتن پست ها نی. مهمترموجود است سیساخت بر یبرا یادیز یها نهیگز 

به  دیبا یکشش میو س یمهاربند افق نیااست. عالوه بر  نیفوت در زم 3.5"( حداقل در  5تا 

 نصب شوند. طور صحیح

 

 فنس یا حصار برقی آموزش دهید: حفظ و نگهداری یرا برا یدامدار

مرتع کوچکتر ، به اندازه  کی، بهتر است از  فنس یا حصار برقی حفظ و نگهداریآموزش دام  هنگام

را  واناتیاست که ح نی. هدف ادیاستفاده کن 4تا  3دار  میحصار س کیسه تا چهار هکتار ، با  یبیتقر

روبان به  ایرا با گره زدن ورق  واناتیکار ممکن است الزم باشد ح نیانجام ا یو برا دیبار شوکه کن کی

 .دیکن بوجذم حصار برقی میس



شوند ، بندرت دوباره  یولت شوکه م 5000بار با حصار  کی ی، وقت رندیگ یم ادی عیگاوها معموال  سر 

رفتن به سمت فنس بدانند که از  دیبا واناتیکنند. بعد از حدود سه تا چهار روز همه ح یآن را لمس م

در  یبرق یها یتور به کارگیری،  یحصار برق برایدام  آموزشیبرا گری. روش دبرقی خودداری کنند

 زمستان است. در فصل هیدوره تغذ

 

 از نرده ها و محافظت ینگهدار

به شما  نی. ااست ابی بیع کی ایولت متر  کی برای محافظت از نرده ها، ابزارها نیدتریاز مف یکی

با مشخص  دیداشته باش ابی بیع کیو اگر  تنظیم گردد کند تا ولتاژ مناسب به طور منظم  یکمک م

 .سرعت می بخشدرا  ریکردن جهت مشکل ، روند تعم

 

 یکه مقره ها هنوز در جا دیحاصل کن نانیتا اطم دیکه از خط نرده عبور کن این اهمیت داردار به هردر

 دیکن یمانند درختان افتاده را بررس ییایبقا دیتوان یم نیمحکم است. همچن میس اینکهو  تنظیم هستندخود 

 شوند. یم میقدرت عبور از س کم شدن موجبکه 

 ینگهدار زیمکان خشک و تم کیآن را در  دی، با به کار برده نمیشوددهنده  یانرژدر زمستان ، اگر  

زمستان  یآن برا رهیرا قبل از ذخ یباتر دیخواه ی، م استفاده گردد یدیخورش ی. اگر از نرده برقدیکن

 .دیشارژ کن

 

 کند؟ یچگونه کار م یبرق یا فنسحصار

 .ابدی یم انیجر یمثبت و منف نالیترم نیمدار ب لیفقط در صورت تکم (AMPS) یکیالکتر انیجر

 باز است. چیسوئ رایز ابدی انیجر یمنف انهیمثبت به پا انهیاز پا قادر نخواهد بود انینمودار جر در

 انهیبه پا المپ قیمثبت از طر انهیاز پا انیدهد جر یاکنون بسته است و اجازه م چینمودار دوم ، سوئ در

 .ابدی انیجر یمنف

نرده  یمهایدهنده )مثبت( به س یانرژ فنس نالیشود. ترم یبزرگتر ساخته م اسیدر مق یبرق فنس مدار

 یرانده م نیکه به زم زهیگالوان یفلز یها لهیم ( بهیدهنده )منف یانرژ نیزم نالیشده و ترم یبند قیعا

 .وصل میگرددشوند ، 

مدار  نیبنابرا ستین نیلمس زم نیا.نشسته است شوک نخورد  میس یکه رو یعنوان مثال ، پرنده ا به

 رایکند ز یم افتیضربه کوچک در کیکند فقط  یاستفاده م قیکه از کفش عا یکامل نشده است. فرد

 .بگذرد قیتواند از کف عا ینم انیتمام جر

 

 

 

 یمنیا



 .شود  یم یباعث آتش سوز یکیالکتر یخشک با نرده ها یاهیتصور غلط وجود دارد که پوشش گ نیا

روند.  ینم نیاز ب اهانیگ پسسبز باشد  ایمرطوب  دیبا یاهیکوتاه ، پوشش گ اهیگ کی جادیا در جهت

 .شود  یرسانا م ریشود ، غ یخشک م یاهیکه پوشش گ یهنگام

خورده  نیزم یجسم فلز کیبا اتصال به  میاست که س نیکند ا جادیا یتواند آتش سوز یم یبرق فنس

 نیخشک فراوان. ا یاهیکه مقره ها شکسته اند ، در حضور پوشش گ یمفتول ای یمانند ستون فوالد

 شود کمتر است. ینگهدار یکه بخوبفنسی در یحتاست و  دیبع اریدر عمل بس ویسنار

 

 

 انجام ندهید:برای تنظیم و بستن حصار برقی این موارد را 

 دینکن هیخاردار را تغذ میس. 

 وصل نکنیدها  تیگ یخاردار رو میس. 

 به کار نبرید گریطرف مهاربند به طرف د کیاز  رویانتقال ن یدروازه خود برا میس. 

 شما را از خط  یمنقبض شده و پرانتزها می. سدیطول زمستان حصار خود را محکم نگذار در

 .بیرون می آورد

 دیخود را هنگام نصب محکم نکن میس . 

 نی. ادینکن لیاند تبد دهیآموزش ند یحصارکش یکه برا ییگاوهابا  ایو  بیرا به مرتع عج گاوها 

 و آنها از آن عبور خواهند کرد. ستین یکیزیمانع ف کی

 دیخاردار اجرا نکنهای از نوع  میبرق را با س میس. 

 دارند. یخوردگ رایز به کار برده نشود منبعبه  نیزم یها لهیاتصال م یبرا یمس میس 



 یگره ها.چون موجب میگردد که بشکند دیمحکم نکنخیل باال را  یکشش میصورت انقباض س در 

 .دیاتصال مجدد ببند یمناسب را برا

 این خوشایند و  می کنید ضیبا گذشت زمان همه آنها را تعو - به کار نبریدکم مصرف  لیوسا

 نخواهد بود.

 

 برای فنس برقی یابی بیع

 

 چند مورد از  ای کی لیتواند به دل یم نی. اآن می باشد   نییولتاژ پا یبرقفنس مشکل  رایج ترین

 باشد. ریمشکالت ز

 

 میسو گیاهان باالی  / درختان  منطقه یاهیگ پوشش. 

 از آوار است یکه حصار عار دیحاصل کن نانیحل: اطم راه

 تیفیک یب ای و از بین رفته قیعا 

 .تعویض نماییدرا  تیفیک یب  مقره  را با تیفیک با مقره کرده و یحل: مقره ها را بررس راه

 نامناسب نیزم 

 تعویض کنید.خورده را  نیزم یها لهیم ای دیاضافه کن یشتریب ینیزم یها لهیحل: م راه

 یدیخورش ستمیدر س یباتر کمبود 

 و بهتر با صفحه بزرگتر یدیصفحه خورش تعویض ای یباتر ضیتعو ایحل: شارژ  راه

 دهنده یانرژر و فنس حصا بودناز حد کوچک  شیب 

 .دیبخر یحل: حصار بزرگتر راه

 

 

 یاثرات ناخواسته و تداخل

 یو الکترومغناطیس یتداخل یموج های قادر هستندشده اند،  ییا نگهدار یکه بد طراح یالکتریک یها فنس

 یبرخ یاطراف گردیده و برا یرادیو تلویزیونتلفن و  یباعث اختالل در سیستم ها بفرستند که این امر

. به همین خاطر باید متخصص شود یکنند، مشکل ساز م یم استفاده dial upاز کاربران که از اینترنت 

 در این زمینه فنس الکتریکی را تنظیم و نصب کند.

 

 


