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A napelemes villanypásztor rendszerek kiépítése egyre elterjedtebb alkalmazás a 
villamos művektől távoli területeken. Széleskörűen használhatók a szezonálisan 
elkülönített kis legelőktől akár a nagykiterjedésű területek körülhatárolására is.  

Továbbfejlesztett készülékeink hatásfoka miatt a tápegységek alacsonyabb költségek 
mellett nagyobb legelő körbekerítését teszik lehetővé.  

A Speedrite napelemes villanypásztor kit felhasználásával és bármely Speedrite 
villanypásztor kiegészítő kombinálásával akár különleges igényeknek is megfelelő 
rendszer állítható össze. A kiválasztott elemek könnyű és egyszerű összeépíthetősége 
miatt a villanypásztor rendszer rendkívül gyorsan telepíthető.       

Több évtizedes tapasztalat igazolja, hogy a Speedrite napelemes villanypásztor 
kiépítése teljesen lecsökkenti a későbbi karbantartási költségeket. 

Továbbiakban kérjük olvassa el a Speedrite napalemes villanypásztor telepítési 
útmutatónkat mely még könnyebbé teszi az Önnek legalkalmasabb készülék 
kiválasztását!    
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 1. Hogyan működik a napelemes villanypásztor? 
  

 

  

A napelem egy olyan fotovillamos eszköz mely a közvetlen napfény hatására 
villamos energia termelésére képes. A napelemen található sorba kapcsolt 
cellák együttes hatása elegendő feszültséget biztosít egy normál 12 V-os
akkumulátor töltéséhez. 

A napelem biztosítja, hogy a rácsatlakoztatott akkumulátor mindig megfelelően 
fel legyen töltve és elegendő energiát tároljon a tápegység folyamatos 
működtetéséhez.  

 
A napelem természetesen kevesebb energiát termel borúsabb, felhős időben. 
Bár éjszaka egyáltalán nem állít elő energiát, nappali működése elegendő 
szintre tölti fel az akkumulátort a folyamatos működéshez. 

Hosszantartó felhős időszak esetén a rendszer teljesen kisüti a csatlakoztatott 
akkumulátort, ezért csak ilyen esetekben kell a telepet külön feltölteni.  

Ez az útmutató segítséget nyújt a megfelelő napelem, tápegység és 
akkumulátor kombinációk kiválasztásához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  2. Napelemes villanypásztor rendszerek tartozékai  
 

  

A Speedrite napelemes villanypásztor négy fő komponenst tartalmaz.  

1. Speedrite akkumulátoros villanypásztor tápegység 
2. Akkumulátor 
3. Speedrite napelem 
4. Speedrite földelő rendszer 

A tartozékok összeépítéséhez kérjük, haladjon lépésről-lépésre. A villanypásztor rendszer 
telepítése kellő figyelmet igényel, kérjük, legyen elővigyázatos az egyes alkatrészek 
elektromos vezetékeinek csatlakoztatásakor.  

 
1. Lépés: Tápegység kiválasztása 

A Speedrite termékskála közül az összes akkumulátoros tápegység megfelel a 
villanypásztor rendszerek előírási követelményeinek. Mivel a tápegység szolgáltatja az 
elektromosságot a villanypásztor kerítés számára ezért a működtetés során erre a 
készülékre kell a legnagyobb figyelmet fordítani.   

A tápegység kiválasztása során számos tényező játszik szerepet, melyek közül figyelembe 
kell venni a következőket: 
  
- A védeni kívánt állatállomány fajtája 
- A védendő terület nagysága 
- A kerítés teljes hossza (egy- vagy sokszálas rendszer figyelembevételével) 
- A kerítéshuzalnak feszülő növényzet fajtája 
- Továbbfejlesztési lehetőségek 

Egy 1 J kimenő energiával rendelkező tápegység megközelítőleg 10 km hosszú egyszálas 
vezetékhosszra elegendő teljesítményt képes leadni. Ez hozzávetőlegesen egy 6 hektáros 
terület körbekerítését teszi lehetővé. Az 1. táblázatban szereplő Speedrite tápegységek 
mindegyike kiválóan alkalmas napelemes villanypásztor rendszerekkel való 
üzemeltetésre. A táblázatban az ajánlott akkumulátor teljesítmények mellett ugyancsak 
megtalálhatók a tápegységek kimenő energiái is, melyek segítségével könnyedén 
kiválasztható a felhasználni kívánt tápegység. 

A felhasználni kívánt villanypásztor tápegység kiválasztásához és további részletesebb 
információkért keresse fel Speedrite forgalmazóját. 

   

 

 

  

 



2. Lépés: Akkumulátor kiválasztása 

Az akkumulátornak illeszkednie kell a tápegység áramfelvételéhez, és elegendő tárolt 
energiával kell rendelkeznie ahhoz, hogy elég nagy feszültséget adjon le akkor is, amikor 
az időjárás viszontagságai miatt a napelem nem képes elegendő energiát termelni. A 
napelemes villanypásztor rendszer akkumulátorának nagysága a kiválasztott tápegységtől 
függ. Akkumulátorállomásként akár egynél több akkumulátor is csatlakoztatható 
egymáshoz amennyiben a rendszer megköveteli az ilyen méretű tápellátást.  

A napelemes villanypásztor rendszerhez ciklusálló akkumulátor használata ajánlott, mely 
ellenáll az ismételt kisütésnek és újratöltésnek. A Speedrite villanypásztor tápegységek a 
legtöbb ciklusálló akkumulátorral működtethetők. Autóipari akkumulátorok használata
viszont nem ajánlott. 

A Speedrite villanypásztorkészülékekhez ajánlott akkumulátorok és azok paraméterei az 
1. táblázatban találhatók.  

1. Táblázat az akkumulátor kiválasztásához 

Tápegység 
(maximális 

kimenő 
energia) 

  

Áramfelvétel 

   
Üzemmód/ 
feszültség 
beállítás  

mA 
 

Ajánlott 
akkumulátor 
teljesítmény 

(Ah) * 

Napsütötte órák száma 
1 2 3 4 5 6 

Napelem méret (W) tápegységtől 
függően** 

Speedrite 1000 
(max 1J) 

Gyors/teljes 70 50 34 17 11 9 7 6 
Gyors/ 

csökkentett  
35  50 17 9 6 4 3 3 

Speedrite 2000 
(max 2J) 

Gyors/teljes 140 50 69 34 23 17 14 11 
Gyors/ 

csökkentett 
70 50 34 17 11 9 7 6 

Speedrite 3000 
(max 3 J) 

Gyors/teljes 340 105 166 83 55 42 33 28 
Gyors/ 

csökkentett 
180 50 88 44 29 22 18 15 

Speedrite 6000 
és 6000i 
(max 6 J) 

Gyors/teljes 600 180 294 147 98 73 59 49 
Gyors/ 

csökkentett 
300 90 147 73 49 37 29 24 

Speedrite 
12000 és 
12000i  

(max 12 J) 

Gyors/teljes 1200 360 588 294 196 147 118 98 
Gyors/ 

csökkentett 
600 180 294 147 98 73 59 49 

* Minimális méretek, melyekkel akár 7 napon át tartó működés is elérhető töltés nélkül 
hosszantartó, borús időjárás során 

** A készleten lévő napelemekről kérjük érdeklődjön Speedrite forgalmazójánál  



3. Lépés: Napelem kiválasztása 

A Speedrite napelemek mindegyike az úgynevezett polikristályos cellákból készített 
napelem. A legmodernebb gyártástechnológiának köszönhetően a magas hatásfokú cellák 
alacsony fényerősségnél is kiváló teljesítményleadást produkálnak. Az edzett 
üvegburkolatnak és a strapabíró aluminium váznak köszönhetően a készülék ellenáll a 
környezet zord viszontagságainak.  

 

Az 50 W és annál nagyobb teljesítményű napelemek mindegyike túltöltésvédelemmel van 
ellátva, mely megóvja mind a tápegységet mind pedig az akkumulátort a túlfeszültségtől.
Amennyiben az akkumulátor töltöttsége megközelíti a feltöltött állapotot, a töltőáram 
leszabályoz, majd kikapcsol, megakadályozva az akkumulátor károsodását.  

A napelem méretének kiválasztásában közrejátszó paraméterek:  
1. A tápegység áramfelvétele 
A nagyobb villanypásztortápegységek nagyobb áramot vesznek fel, így nagyobb 
teljesítményű akkumulátorra, esetleg akkumulátorállomásra van szükség. Ennek 
következtében nagyobb napelemet kell alkalmazni. 
2. A tápegység beállítása 
Gyorsabb pulzálás és a teljes feszültség kiadása mellett, a tápegység nagyobb 
áramfelvételt igényel, emiatt szintén nagyobb napelemet kell csatlakoztatni a rendszerhez. 
Ezek az áramfelvételi paraméterek megtalálhatók az 1. táblázatban mindegyik üzemmód 
használatához. 
3. Napsütötte órák száma 
A napsütötte órák száma jelentősen függ a napelem földrajzi elhelyezkedésétől és az 
éppen aktuális évszaktól is. Nagyobb napelemet kell választani abban az esetben, ha olyan 
területre telepítjük a villanypásztor rendszert, ahol a napsütötte órák száma jóval 
kevesebb, az átlagosnál (100 W/m2/nap). 
4. Készülék üzemeltetésének ideje 
Amennyiben a készüléknek borús időben, kevés napfényben vagy akár télen is üzemelnie 
kell, elegendően nagy akkumulátor-napelem párost kell választani, hogy még ekkor is 
megfelelő tápfeszültséget szolgáltasson a tápegység számára.    

Az 1. táblázat segítséget nyújt a nappelem méretének kiválasztásához a felhasználni kívánt 
tápegység és a terület napsütötte órák számának függvényében. A napelemet a területre 
jellemző legalacsonyabb napsütéses órák száma alapján válassza ki. Ezt a területre jellmző 
értéket az időjárás-előrejelző szolgálat hivatalos honlapján tekintheti meg.   



4. lépés: Földelő rendszer kiválasztása 

A napelemes villanypásztorok is megfelelő földelést igényelnek, mint bármely más 
villanypásztor rendszerek. Önálló napelemes villanypásztor rendszer tervezésekor pedig 
igen fontos a megfelelő földelő rendszer kiépítése a hosszantartó megbízhatóság és a 
kevés karbantartás érdekében. A nagyteljesítményű villanypásztor készülékek nagyobb 
teljesítményt adnak le akár a kiterjedt kerítésekre is, mely igen komoly földelő rendszer 
kiépítését igényli a talajban kialakuló visszáramok miatt. A különböző talajtípusok, az 
ásványianyag-tartalom, a talajnedvesség és maga a kerítés terhelése is meghatározza, hogy 
mennyi földelőszondát szükséges elhelyezni a rendszerben. 

A 2. táblázat tartalmazza a rendszer kiépítéséhez szükséges földelőszondák számát nedves 
talajviszonyokra vonatkoztatva. Amennyiben a területet száraz talaj alkotja, több 
földelőszonda elhelyezésére van szükség.  

 
Földelő rendszer tesztelése 
 
A földelő rendszer tesztelése a következő lépések alapján: 

1 Kapcsoljuk ki a tápegységet 
2 Legalább 100 méter távolságban a tápegységtől fektessünk a kerítésre 

fémrudat vagy fémcsövet, hogy rövidrezárja a kerítést a földdel. Száraz, 
homokos talajban ássuk is le, legalább 30 cm mélyre.   

3 Kapcsoljuk be a tápegységet. 
4 Mérjük meg a kerítés feszültségét Speedrite digitális voltmérővel. Ekkor csak 

2 kV feszültséget vagy még kevesebbet kell mutatnia. Ammenyiben még 
ekkor is nagyobb feszültség van a kerítésen, helyezzünk el még több fémrudat 
a kerítésszál és a föld közé.  

5 A földelő rendszer ellenőrzéséhez a voltmérő egyik mérőcsúcsát szúrjuk le a 
talajba, a másik csúcsát pedig csatlakoztassuk a földelőszondához. A 
voltmérőnek nem szabad 0.3 kV feszültségnél nagyobbat mutatnia. Ha ennél 
nagyobb feszültségérték jelenik meg a kijelzőn a földelő rendszer még 
hiányos. A jegyzék alapján ellenőrizze, hogy megfelelő számú szonda lett-e 
elhelyezve a talajban. 

2. Táblázat: Földelő szondák minimális száma 

Tápegység típus Földelő szondák ajánlott száma 

Speedrite 1000 1 
Speedrite 2000 2 
Speedrite 3000 3 
Speedrite 6000 4 
Speedrite 12000 6 

 

     
  3. Telepítés 

 



  

 
1. Lépés: Elhelyezés  

A napalemes villanypásztor berendezés elhelyezésekor a következő 
paramétereket ajánlott figyelembe venni: 

1. Hozzáférés 
Úgy helyezzük el a készüléket, hogy könnyen hozzá lehessen férni a 
rendszeres karbantartások alkalmával 
2. Védelem 
Olyan helyre telepítsük a készüléket, ahol biztonságban van az esetleges 
rágcsálóktól, kártevő állatoktól 
3. Biztonság 
Védjük a készüléket az esetleges behatolóktól 
4. Kerítés közelsége 
Helyezzük a készüléket minél közelebb a kerítés fő elágazásának 
csomópontjához 
5. Földelés 
A földelőszondákat lehetőleg a készülék közelében helyezzük el a megfelelő 
földelés érdekében 

 
2. Lépés: A napelem telepítése 

Használjuk a Speedrite univerzális napelemtartó konzolokat a napelem 
póznára való felerősítéséhez. Az ehhez tartozó szerelési tanácsok a konzol 
leírásában találhatók. 

A napelem konzolhoz való rögzítése után pozícionálni kell a panelt, hogy 
kedvező szögben essen rá a napfény, valamint sose érje árnyék.  

A panelnek mindig az egyenlítő felé kell néznie (északi féltekén délre, míg déli 
féltekén északra) 

Az 1. ábrán ábrázolt hajlásszög a terület földrajzi elhelyezkedésétől függ. 
Általános szabály, hogy a napelem dölésszöge megegyezik a terület földrajzi 
szélességi fokánál 10-15 fokkal nagyobb szöggel. A 3. táblázat segítséget nyújt 
a panel megfelelő beállításához egyes tájegységek, országok példáján. A 
maximális hatásfok elérése érdekében természetesen változtatni kell ezen a 
beállításon a nyári és téli évszakok bekövetkeztével. 

 

 

 

1. Ábra – Napelem hajlásszöge 

 



 

 
3. Táblázat – Kölönböző hajlásszögek 

Egyenlítő közelében Malájzia, Kolumbia 10° 

15° - 30° szélességi kör Mexikó, Ausztrália, Brazília 20° - 40° 

30° - 45° szélességi kör Új-Zéland, USA 45° - 60° 

45° szélességi körtől távolabb Kanada, Észak-Európa > 60° 

 

 
3. Lépés: Földelő rendszer kiépítése 

A jó földelés titka a nedves talajban elhelyezett földelőszondákban rejlik. 
Amennyiben az adott területen száraz a talaj, több földelőszonda elhelyezése 
ajánlott. A megfelelő működés érdekében a földelést legalább 10 méter 
távolságban kell elhelyezni más elektromos berendezés földelésétől, és 
sohasem szabad egy ugyanazon földelő rendszerhez egynél több 
villanypásztorkészüléket csatlakoztatni.   

-Üssük le a földeléseket a talajba úgy, hogy a szondákból körülbeül 15 cm 
látszon ki a föld felett. Az egyes földelések között legalább 3 méter távolságot 
tartsunk. 
-Használjunk szigetelet földkábelt a szondák sorbakötéséhez és a tápegységhez 
való csatlakoztatáshoz. 
 

 

4. Lépés: Összekapcsolás 



Amennyiben a tápegység legalább 50 W teljesítményű paneleket igényel, a 3. 
ábrán látható több napelemből álló összetett napelemrendszer használata 
ajánlott. Az egyes paneleket párhuzamosan kell csatlakoztatni a stabil 
tápellátás érdekében. 

Ha a rendszer ellátásához több akkumulátorra is van szükség, akkor azok 
szintén párhuzamos összekötésével létrejövő akkumulátorállomás használata 
ajánlott. 

Az ólómakkumulátorok töltésekor esetlegesen kiáramló gázok veszélyesek 
lehetnek, korróziót eredményezhetnek. Ezért jól szellőztetett helyen, a 
tápegységtől és a napelemtől kellő távolságban kell tartani. Az akkumulátorok 
megóvása érdekében egy jól szigetelt tárolódobozban az akkumulátor 
élettartama megőrizhető fagyos zord időjárásban is. 

A napelemet, a tápegységet és az akkumulátorokat is meg kell védeni az 
állatok esetleges rongálásától. Ezért érdemes egy kisebb kerítéssel körbevenni 
az összeszerelt rendszer részegységeit. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Ábra – Napelemes rendszer

 

 

 

 
 
 



 
 

3. Ábra – Villanypásztor rendszer több napelemmel és akkumulátorral 
 

 

    
  4. Karbantartás 

 

  

 

Bár a napelemes villanypásztor rendszerek minimális karbantartást 
igényelnek, a megfelelő teljesítmény érdekében ajánlott a berendezés 
rendszeres ellenőrzése (6-8 hetente).  

- Nedves ruhával távolítsuk el a napelemre lerakódott homok és egyéb 
szennyeződéseket 
- Ellenőrizzük a napelemet tartó konzolok állapotát és a panel hajlásszögét 
(ha szükséges, módosítsunk a beállításon az évszaknak megfelelően) 
- Bizonyosodjunk meg az elektromos vezetékek és csatlakozások megfelelő 
állapotáról 
- Ellenőrizzük az akkumulátor elektrolitszintjét 
- A Speedrite hibakereső segítségével ellenőrizzük a kerítés épségét. 
Távolítsunk el minden a kerítéshuzalhoz érő és arra nehezedő törmeléket és 
növényzetet 
 

 

 

 

 

 

     



 
 5. Akkumulátor élettartamának megőrzése 

  

 

Tanácsok az akkumulátorok élettartamának megőrzésére: 
- A telepíteni kívánt villanypásztor rendszer számára megfelelő méretezésű 
akkumulátort használjunk 
-Tartsuk az akkumulátort erre alkalmas készülékházban megóvva a környezet 
káros hatásaitól  
- Rendszeresen vizsgáljuk meg az akkumulátor elektrolitszintjét 
- Minél hamarabb töltsük fel a lemerült telepet ha a napelem erre nem képes 
az aktuális időjárás miatt   
- Tároljunk egy tartalék akkumulátort is, melyet 8 hetente feltöltünk 
- Ne tegyük ki az akkumulátort extrém hőmérsékletnek (-10°C –nál 
alacsonyabb és +50°C –nál magasabb) 
Biztonság: 
- Ne zárja rövidre az akkumulátor kimeneteit 
- Biztosítson megfelelő szellőzést az akkumulátor számára, különösen az 
újratöltés ideje alatt 
- Ne használjon nyílt lángot az akkumulátor közelében 

 

További információval kapcsolatban kérjük keresse fel Speedrite 
forgalmazóját! 

 

Mátyás István 
Sales Manager 
 
+36(70)6161-667 
+36(22)769-071 
Matyas@BentleyInstruments.com 
 
Bentley Magyarország Kft 
H-8000 Székesfehérvár 
Seregélyesi út 131. 
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