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Elektronske ovratnice
D-control 400,420,430,440
Elektronske ovratnice serije D-control 400,420,430,440 so namenjene vsakodnevni
uporabi. Status impulzov, oddajanja in baterije je označeno na osvetljenem zaslonu.
Možne so pletene in plastične ovratnice.

Za vse izdelke iz serije 400 je značilno:
Oddajnik (daljinski upravljalec):






domet do 250 m
zvočni signal
dimenzije: 110x50x28 mm
teža: 64 g
napajanje: 3V CR2 baterije

Ovratnice:





vodoodporne
teža: 56 g
dimenzije: 62x42x30 mm
napajanje: 3 V CR2 baterije
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Elektronske ovratnice
D-control 440
D-control 440 je vibrirajoča ovratnica za šolanje in ima poleg zvočnega signala tudi 5
različnih načinov vibriranja ter 8 različnih načinov osvetlitve. Je odlična izbira za gluhe pse in
tiste, ki slabše slišijo. Z različnimi načini vibriranja lahko gluhe pse naučimo različnih ukazov.
Je idealni pripomoček za priklic psa, kadar je s glasom to nemogoče ali ga želimo diskretno
poklicati.
Osvetljena ovratnica nam pomaga v mraku in temi locirati psa.

Prednosti:









tipki A in B za šolanje dveh psov istočasno
osvetljen zaslon
zvočni signal
funkcija vibriranja – 5 različnih načinov
funkcija osvetljene ovratnice – 8 različnih načinov
nastavljiv pas
domet do 250 m
vodoodporna ovratnica
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Elektronske ovratnice
D-control 430
D-control 430 je v paketu z dvema ovratnicama. Poleg vibracijskih impulzov ima tudi več
jakostnih stopenj električnih impulzov. Prav tako ima možnost osvetlitve ovratnice. Jakost
popravljalnih impulzov, stanje oddajanja in baterije je označeno na osvetljenem zaslonu.

Prednosti:









osvetljen zaslon
zvočni signal
funkcija vibriranja
osvetljena ovratnica
20 stopenj jakosti impulzov
booster funkcija – močnejši popravljalni impulz
domet do 250 m
vodoodporna ovratnica
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Elektronske ovratnice
D-control 420
D-control 420 ima poleg zvočnega signala tudi 8 različnih načinov osvetlitve ovratnice, za
lažje lociranje psa v mraku in temi. Ima 20 stopenj električnih impulzov ter možnost šolanja
dveh psov istočasno.

Prednosti:








tipki A in B za šolanje dveh psov istočasno
osvetljen zaslon
zvočni signal
osvetljena ovratnica – 8 različnih načinov
20 stopenj električnih impulzov
domet do 250 m
vodoodporna ovratnica
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Elektronske ovratnice
D-control 400
D-control 400 ima poleg zvočnega signala, 20 stopenj električnih impulzov tudi booster
funkcijo (ojačan impulz) ter možnost šolanja dveh psov istočasno. Status jakosti impulzov,
oddajanja ter baterije je označeno na osvetljenem zaslonu.

Prednosti:








tipki A in B za šolanje dveh psov istočasno
osvetljen zaslon
zvočni signal
20 stopenj električnih impulzov
funkcija močnejšega popravljalnega impulza
domet do 250 m
vodoodporna ovratnica

www.dogtrace.si

Elektronske ovratnice
D-control 600, D-control 1000, D-control 1600
D-control 600 – 1600 so namenjeni za profesionalno uporabo. Popravljani električni impulzi,
status oddajanja in baterije je označen na osvetljenem zaslonu. Možnost pletenih in plastičnih
ovratnic. Vsi modeli so v priročnem plastičnem kovčku.

Za vse izdelke iz serije 600 – 1600 je značilno:
Oddajnik (daljinski upravljalec):









tipki 1 in 2 za šolanje dveh psov istočasno
osvetljen zaslon
zvočni signal
30 stopenj električnih impulzov
domet 600 – 1600 m
dimenzije: 110x50x28 mm
teža: 64 g
napajanje: 1,5V LR6 baterije, 2 kosa

Ovratnice:





vodoodporne
teža: 56 g
dimenzije: 62x42x30 mm
napajanje: 3 V CR2 baterije

Elektronske ovratnice
D-control 600, D-control 1000, D-control 1600
Prednosti:









tipki 1 in 2 za šolanje dveh psov istočasno
osvetljen zaslon
zvočni signal
30 jakostnih stopenj električnih impulzov
funkcija močnejšega popravljalnega impulza
več različnih vrst ovratnic
domet 600 – 1600 m
vodoodporna ovratnica
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ovratnica
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Elektronske ovratnice
D-control 620, D-control 1020,
D-control 1620
D-control 620, D-control 1020, D-control 1620 so namenjeni za profesionalno uporabo.
Popravljani električni impulzi, status oddajanja in baterije je označen na osvetljenem zaslonu.
Za lažje lociranje psa v mraku ali temi ovratnice svetijo na 8 različnih načinov. Vsi modeli so v
kovčku.

Prednosti:









tipki 1 in 2 za šolanje dveh psov istočasno
osvetljen zaslon
zvočni signal
osvetljena ovratnica – 8 različnih načinov osvetljenosti
30 jakostnih stopenj električnih impulzov
več različnih vrst ovratnic
domet 600 – 1600 m
vodoodporna ovratnica

www.dogtrace.si

Elektronske ovratnice
D-control 630, D-control 1030,
D-control 1630
Modeli D-control 630 – 1630 so v setu z dvema ovratnicama. Poleg električnih impulzov
imajo možnost vibriranja ter zelo močno osvetljeno ovratnico za boljše lociranje
vašega psa v popolni temi in veliki oddaljenosti.

Prednosti:










osvetljen zaslon
zvočni signal
osvetljena ovratnica
možnost vibriranja
30 jakostnih stopenj električnih impulzov
funkcija močnejšega popravljalnega impulza
več različnih vrst ovratnic
domet 600 – 1600 m
vodoodporna ovratnica
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Elektronske ovratnice
D-control 640, D-control 1040,
D-control 1640
Modeli D-control 640 – 1640 so elektronske ovratnice z vibriranjem ter močno osvetljeno
ovratnico za boljše lociranje psa v temi in oddaljenosti. Status oddajanja in baterije je prikazan
na osvetljenem zaslonu.

Prednosti:








tipki 1 in 2 za šolanje dveh psov istočasno
osvetljen zaslon
zvočni signal
vibrirajoča ovratnica - 5 različnih načinov
osvetljena ovratnica - 8 različnih načinov
domet 600 – 1600 m
vodoodporna ovratnica
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Elektronske ovratnice
D-mute – ovratnica proti lajanju
Način delovanja

Aktivira se avtomatično ob lajanju, tuljenju in renčanju. Z lahkoto nastavimo stopnjo
jakosti impulza ter odzivni čas. Za popravljanje se uporablja akustični signal ali električni
impulz, lahko pa tudi kombinacija obeh.Ovratnica je zelo lahka in ergonomsko oblikovana,
tako da je tudi primerna za uporabo z manjšimi pasmami. Na poziciji stand-by ovratnica čaka
na pasji zvok. Ko pes prvič zalaja ovratnica aktivira akustični zvok. Če pes laja še naprej, ovratnica zraven akustičnega signala aktivira še električni signal. Jakost popravljalnega impulza se
povečuje, dokler pes laja. Ko pes dlje časa ne laja, se sistem preklopi nazaj na stand-by, tako da
se bo ob naslednjem pasjem lajanju vključil le akustični signal.

Karakteristike:






dimenzije: 33x39x61 mm
teža: 65 g
napajanje: CR2 3V litionska baterija
trajanje baterije: 6 mesecev v načinu pripravljenosti
vodoodporna ovratnica
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Elektronske ovratnice
D-control EASY SMALL
D-control EASY SMALL je začetniška elektronska ovratnica, primerna za učenje osnovnih
ukazov. Uporabna le za manjše pse.

Oddajnik:






domet: do 200m
audio signal
šest fiksno nastavljenih stopenj popravljalnih impulzov
teža: 60g
napajanje: CR2 3V litionska baterija

(Ovratnica):






vodoodporna
teža: 56 g (ovratnica, baterija)
nastavljiva dolžina traku: 20 – 70 cm
mere: 62 x 42 x 30 mm
napajanje: CR2 3V litionska baterija
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Elektronske ovratnice
D-control EASY
D-control EASY je začetniška elektronska ovratnica, primerna za učenje osnovnih ukazov.
Uporabna za srednje velike in velike pse. Na voljo tudi različica EASY + z plastičnim trakom.

Oddajnik:






domet: do 200m
audio signal
šest fiksno nastavljenih stopenj popravljalnih impulzov
teža: 60g
napajanje: CR2 3V litionska baterija
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D-fence – Nevidna elektronska ograja
Ali imate doma psa potepuha, ki mu ni mar za vaša navodila in uživa v potepanju. Ali imate
doma psa vrtnarja, ki rad „skrbi” za vaše cvetlične grede ali psa plavalca, ki plava v vašem
bazenu? Ali vas skrbi, da bo vaš pes žrtev prometne nesreče ali povzročil prometno nesrečo?
Elektronska nevidna ograja pomaga zmanjšati gibalni prostor vašega psa z ustvarjanjem
prepovedanih con brez jemanja svobode psu. Vi mu določite kje se lahko giba ter prehode.

Način delovanja:

 na poziciji stand-by ograja čaka, da se pes približa prepovedani coni (ustvarjeni z izolirano
ogradno žico), ki je razdeljena na dve coni
 če je vaš pes prekoračil prvo cono (opozorilno), bo oddajnik vključil akustični signal
 ob prekoračenju druge cone (popravljalne) bo oddajnik ob akustičnem signalu aktiviral še
električni impulz
 ko pes prepovedano cono zapusti, se sistem preklopi nazaj
na stand-by
 širina obeh cone je nastavljiva v mejah tehničnih
lastnosti
 psi se zelo hitro naučijo upoštevati in gibati v
dovoljenem območju
 markerji postavljeni okoli dovoljenega območja
gibanja pripomorejo k večji učinkovitosti
 število psov ki nosijo ovratnico ni
omejeno, tako da lahko en sistem
uporabljamo za več psov hkrati
 električna napetost ne
presega 12 V, zaradi
česa ni nevarnosti v
primeru prekinitve
električnega voda
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D-Balls – metalec žogic
Metalec žogic je daljinsko vodena naprava in je odličen pripomoček za treniranje. Z njim lahko
trenirate pošiljanje psa naprej, vračanje psa nazaj, premagovanja ovir... Metalca žogic lahko
upravljate na razdalji do 250 m. Z enim daljinskim upravljalcem lahko upravljate 8 metalcev
žogic. Vsak metalec vsebuje 4 žogice. Vaš pes je nagrajen samo takrat, kadar si zasluži. Metalec
žogic je primeren tako za pasje šole kot za domačo uporabo.
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