
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O eletrificador para cerca elétrica rural Eletrônica MG, possui garantia de 1 (um) ano contra 
defeitos de fabricação. Para agilidade na assistência técnica, troca ou suporte técnico, favor 
informar o número de série abaixo.

N° DE SÉRIE:

127 / 220 Vc.a. 60 Hz1,5 Km5,1 (Watts)30 Km

MODELO CONSUMO RAIO DE AÇÃO TENSÃO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Rua Vereador Celso Henrique Borsato, 145 - Fernandes, 

PADRÕES DE ALTURA E QUANTIDADE DE FIOS

-Os mourões devem sempre medir 1,20 metros de altura, mesmo que utilize somente um fio eletrificado. A 
distância entre os mesmos devem ser de 15 metros.
-No caso de grandes extensões de cerca ou solo pouco condutor, utilize a opção com o fio negativo seguindo as 
instruções destacadas no item «Cuidados na construção», aplicando-se apenas para o fio negativo.
-Atenção: Nas cercas para caprinos e ovinos a distância entre  os mourões devem ser de no máximo 15 metros, 
pois assim o fio torna-se mais difícil de ser levantado pelo animal.
-Cuidados na construção:
O primeiro e o último fio negativos não tem energia e estão ligados ao aterramento do Eletrificador, interligados 
sem interrupção ao longo de toda cerca, o primeiro deve ser bem esticado para que o animal não consiga forçar e 
passar por baixo, utilize arame que suporte tração. Mantenha os 15 cm do solo por toda a cerca, cuidado para 
não deixar buracos, pois os animais aprendem a passar. O primeiro e o último fio não necessitam de isolamento 
pois não terão energia.
-Distância entre os mourões e os esticadores
A distância entre os mourões para bovinos deve ser avaliada para cada caso respeitando principalmente a 
declividade do terreno. Se o mesmo permitir, a distância entre 20 e 30 metros é a mais utilizada.

SUÍNOS

75 cm

50 cm

25 cm
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80 cm

EQUINOS

BOVINOS (LEITE)

80 cm

BOVINOS (CRIA, RECRIA E ENGORDA)

1,20 cm

85 cm

50 cm

ANIMAIS 
SELVAGENS

CAPRINOS E OVINOS

15 cm

35 cm

60 cm

90 cm

ANIMAIS DOMÉSTICOS

70 cm

20 cm

75 cm

100 cm

125 cm

150 cm

50 cm
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1) ALIMENTAÇÃO DO ELETRIFICADOR:
a) Confirme a voltagem de alimentação da rede elétrica e do eletrificador Eletrônica MG;

2) ATERRAMENTO:

a) Verifique as ligações entre as hastes ao eletrificador, devem estar firmes e limpas;

3) LIGAÇÃO DO ELETRIFICADOR ATÉ A CERCA:
a) Verifique as condições da ligação do eletrificador até a cerca;
b) Verifique se o cabo de aterramento não está com fugas em alguma passagem subterrânea, fazendo contato 
com alguma estrutura metálica cortante ou outro problema.

4) AVALIAR AS CONDIÇÕES DA CERCA, ISOLADORES E LIGAÇÕES:

a) Siga desligando os setores da cerca e medindo a tensão até encontrar em que parte ocorre a queda da 
tensão, localize o problema identificando:

- Isoladores intermediários quebrados ou soltos,
- Arame encostando no fio eletrificado em curto com a vegetação ou solo,
- Colchetes caídos ou arrebentados,
- O fio eletrificado deve estar isolado do fio de aterramento.
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EM CASO DE NÃO FUNCIONAMENTO, FAÇA OS TESTES ABAIXO

MAN-001-Revisão:01



O eletrificador Eletrônica MG 127 / 220 volts 60 Hz a.c. deve ser conectado em tomada comum, nunca junto a 
outros aparelhos elétricos. Quando houver dano ao rabicho de alimentação, o mesmo deve ser substituido 
somente pela Eletrônica MG ou Assistência Técnica autorizada.
1) Faça a correta ligação do eletrificador nas hastes do aterramento ligadas ao borne preto TERRA.
2) Faça a correta ligação do eletrificador no fio de cerca que será eletrificado. Ao ligá-lo na tomada o mesmo 
deverá pulsar. 

  

- Leia e siga todas as instruções deste manual antes de instalar e/ou utilizar este equipamento.
- A Eletrônica MG Indústria e Comércio Ltda desenvolveu este produto de acordo com a norma  que ABNT NBR IEC 60335-2-76
regulamenta a fabricação de eletrificadores de cerca.
- O usuário deverá informar aos seus vizinhos, as crianças e a todas as pessoas que tiverem acesso à área protegida sobre a finalidade da
cerca e sua periculosidade.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou 
por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou 
estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar 
que elas não estejam brincando com o aparelho e que sua instalação seja fora do alcance das mesmas.
- Nunca instale o eletrificador, cabos ou a cerca eletrificada em locais onde existam condições especialmente perigosas tais como, por 
exemplo, na presença de corrosivos, atmosfera explosiva (com presença de gases), líquidos inflamáveis, etc.
- Este equipamento deve ser fixado a uma parede rígida ou construção similar, de maneira que o usuário não possa alterar seu posiciona-
mento sem o auxílio de ferramentas. 
- Este equipamento nunca deve ser aberto pelo usuário final. Em caso de mau funcionamento ou defeito, entre em contato com a 
Eletrônica MG para encaminhamento do equipamento.
- Procedimento de instalação e fixação de cabos e acessórios, altura mínima da cerca e distância entre placas de advertência são 
recomendações da Eletrônica MG, baseadas em nossa experiência de mercado como fabricantes. Estas orientações devem ser seguidas 
sempre que possível.
- Verifique se existe alguma legislação local que regulamente este tipo de instalação. Se existir, ela deve ser cumprida em sua totalidade.
- O equipamento deverá ser desligado antes de realizar qualquer outro tipo de manutenção próxima à fiação da cerca.
- As vegetações ou objetos não devem tocar a fiação da cerca. Devem respeitar uma distância de 15cm dos fios. Caso seja necessário 
afastar algo da fiação, desligue antes a rede elétrica.
- Nunca interligue mais de uma central a uma mesma cerca a ser eletrificada. 
- A cerca elétrica é uma barreira psicológica, diferente da cerca convencional que é uma barreira física. Para exercer o fator psicológico
deve proporcionar choques de alta potência. O fio eletrificado não deve ter contato com nada além de isoladores apropriados.
- Isolamento da cerca: recomenda-se o uso de isoladores com boa qualidade que suporte a pressão do arame.
-Substituir o cordão de alimentação pertinentes ao tipo de cordão instalado. Se o cordão de alimentação for danificado, deve-se entrar 
em contato com a Eletrônica MG a fim de evitar riscos.
- Instalação perto de rodovias: Não instalar o equipamento próximo de rodovias pois em caso de não funcionamento do 
equipamento, pode ocasionar acidentes.

.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES - ATENÇÃO
Antes de acessar os terminais, a alimentação deve estar desligada!
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-As cercas elétricas para animais e seus equipamentos auxilires devem ser instalados, operados e mantidos de 
forma a minimizar o perigo as pessoas, animais ou meio ambiente.
-Instalações de cercas elétricas onde existe a possibilidade de animais ou indivíduos se enroscarem 
acidentalmente devem ser evitadas.
-Atenção: evite contato com as cercas elétricas, principalmente na cabeça, pescoço ou tronco. Não tente pular, 
passar através ou por baixo das cercas elétricas. Utilize um portão ou uma passagem especialmente projetada 
para cruzar as cercas elétricas.
-Arame farpado ou arame cortante não devem ser eletrificados
-Uma distância de pelo menos 30metros deve ser mantida entre o aterramento do eletrificador e quaisquer outras 
partes conectadas de sistemas de aterramento, como por exemplo, aterramento de proteção do sistema de 
alimentação, aterramento de sistemas de telecomunicações, etc.
-Para ligação entre o Eletrificador e a cerca elétrica utilize cabo subterrâneo isofence, com isolamento mínimo de 
15Kv (15.000 V). Para construção do aterramento consulte a página 03, padrões de fios da cerca consulte página 
05.

Abaixo segue fluxo completo em funcionamento:

INSTALAÇÃO DO ELETRIFICADOR 
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ATERRAMENTOATERRAMENTO

Distribuição da energia pelo sistema: Faça o estudo 
da melhor forma da distribuição de energia por todo o 
projeto, procure distribuir sem dar muitas voltas, 
mantendo a linha mestra sempre pelo arame de cima 
da cerca, isto facilitará quando houver necessidade de 
desligar setores para manutenção.

Introdução dos animais no sistema eletrificado: 
quando os animais forem colocados pela 1° vez no 
sistema, cuide para que ocorra de maneira mais 
natural possível.
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3) Escolha um local com distância mínima de 30 metros entre outros aterramentos. Ex: aparelhos elétricos, 
postes telefônicos, transformadores, etc.
4) A haste acobreada é a mais indicada na construção do aterramento, pois ela tem maior proteção contra 
ferrugem e boa condutibilidade elétrica. Como segunda escolha utilize a haste galvanizada.
5) Quando utilizar haste acobreada a ligação entre as mesmas e o eletrificador deve ser com arame de cobre, se 
utilizada haste galvanizada a conexão deve ser com arame galvanizado.

6) Recomendações:
-Haste cobreada comprimento 2,4 metros.
-As ligações entre elas devem ser de fio de cobre nu, mínimo de 6 mm fixados na haste.
-Cano ou cantoneira galvanizada comprimento aproximado de 2,4 metros. As ligações entre elas devem ser de 
arame galvanizado n° 12 fixadas com parafuso e arruela galvanizada.
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Atenção: Os pulsos do eletrificador devem estar em torno de 48 a 60 por minuto, 
caso esteja muito rápidos, lentos ou não pulsar, desligue-o da tomada e verifique 
os fusíveis e a tensão de sua rede. Estando os fusíveis e a tensão da rede 
normais e algum defeito persistir, não tente abrir o eletrificador. Entre em contato 
com a Eletrônica MG imediatamente.

ELETRIFICADOR

INSTALAÇÃO E ATERRAMENTO 
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RAIO DE AÇÃO

-Raio de ação é a maior distância entre o eletrificador e o último ponto da cerca elétrica em linha reta.
-O raio de ação indicado no eletrificador é um valor médio que considera a cerca em bom estado, sem perdas e 
com aterramento ideal. 
-No ato da compra ou instalação do equipamento, faça uma avaliação da quantidade de cerca que será 
eletrificada, o raio de ação que o eletrificador deverá cobrir e o tipo de solo, arenoso, argiloso ou misto para 
definir o grau de dificuldade do retorno da energia pelo solo. Com esta avaliação é definido com maior segurança  
a potência do eletrificador necessário para o seu sistema.
Eletrificador Eletrônica MG 30 Km Vc.a.................Raio de ação:1,5 Km.

ATENÇÃO:

1) Cercas com perdas através dos isoladores ou capim encostando nos fios não significa maior consumo de 
energia da rede, mas sim menor potência no sistema.
2) Cada metro de cerca agregado em seu sistema, provocará uma resistência que diminuirá a voltagem da cerca. 
Ao adquirir o eletrificador ou projetar sua cerca, permita uma «folga de potência» para perdas que possam 
ocorrer no sistema ou aumento de quantidade de cerca no futuro.
3) Todas as ligações em seu sistema de cerca elétrica devem ser firmes e seguras. Ligações mal feitas 
comprometem  condução de energia no sistema.

Em caso de dúvidas entrar em contato com a Eletrônica MG, através do SAC (35) 34711932.

-Em qualquer sistema de cerca elétrica, ao projetar a distribuição de energia por todos seus pastos, devem ser 
divididos em setores (pastos ou grupo de pastos ligados a uma linha mestra).

-Estes pastos ou grupos devem estar ligados à linha mestra por conectores (chave clip) que possibilitem ligar e 
desligar os setores que não estão em uso reduzindo o comprimento dos trechos energizados. Outra aplicação 
destes conectores é a possibilidade de auxiliar na busca de falhas ao longo da cerca ligando e desligando 
setores.
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