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Kuinka aita toimii
Sähköpulssi kulkee  
paimenesta aitaan. Kun eläin koskettaa aitaa, sähkö 
kulkee eläimen kautta maahan ja sitä pitkin takaisin 
paimeneen antaen mennessään iskun eläimelle. Isku on 
vaaraton, mutta tuntuu ikävältä. Eläin ehdollistaa iskun 
aitaan ja alkaa kunnioittaa sitä.

Perinteet 
velvoittavat
Olli-paimen-
ten valmistus 
aloitettiin Helsingin 
Sörnäisissä vuonna 
1938. Siitä lähtien Ollit 
ovat kuuluneet erotta-
mattomasti suomalai-
seen maalaismaise-
maan. Ollien valmistus 
Suomessa on jatkunut 
katkeamatta tähän 
päivään asti, ja me 
farmcompilaiset olem-
me ylpeitä siitä, että 

saamme jatkaa 
Ollin pitkää perin-

nettä kehittäen ja 
valmistaen laadukkaita suoma-
laisia Olli-paimenia. Haluamme 
tarjota kattavan valikoiman 
tehokkaita ja luotettavia paime-
nia ja aitaustarvikkeita jotka ovat 
kilpailukykyisiä niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin.

Sähköpaimenten turvallisuutta kos-
kevat standardit muuttuvat elokuun 
lopussa 2010.  Uusi standardi mää-
rittää sähköpaimenen suurimmaksi 
sallituksi iskuenergiaksi 5 Joulea. Siksi 
Olli-paimenten Olli 1200, 1800 ja 2000 
tuotanto loppuu syksyllä 2010. Vanhan 
standardin mukaisia laitteita saa käyttää 
vapaasti ja kauppa saa myydä niitä niin 
kauan kun varastoa riittää.

Esipuhe
Laadukkaiden Olli-tuotteiden ja ohjeiden 
avulla rakennat toimivat ja turvalliset ai-
dat niin pienille kuin suurillekin eläimille. 

Tämä opas esittelee Olli-tuotteet kaudel-
le 2010 ja antaa ohjeita toimivan aidan 
rakentamiseksi. Olli-aitausopas ja lisää 
tietoa Olli-tuotteista löytyy Ollin koti-
sivuilta www.olli.fi.
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Aitalanka 2 mm

Aitaköysi 5 mm

Aitaköysi 8 mm

Aitanauha 10 tai 12 mm

Aitanauha 20 tai 40 mm

Lankkunauha 100 mm

Olli System -tunnukset
Olli System helpottaa aitaustarvikkeiden valintaa. Olli System-
tunnuksen avulla näet, mitkä tarvikkeet ovat keskenään yhteen-
sopivia.

Valitse ensin sopiva aitanauha, köysi tai lanka. Valitse sitten sii-
hen sopivat tarvikkeet. Tarvikkeet, joissa on sama Olli System-
tunnus ovat yhteensopivia. Jos tuote sopii kaikille nauhatyypeil-
le, siinä ei ole tunnusta (esim. paimenet ja veräjänkahvat).

Paimenten suoritusarvot
Paimenen iskun voimakkuutta kuvaa yhden pulssin aika-
na aitaan siirtyvä energia, iskuenergia. Sen yksikkö on 
joule (J). Ilmoitamme myös paimenen kondensaattorin 
ladatun energian jouleina, koska tälläkin arvolla kuvataan 
joskus paimenen kokoa.

Paimenen tuottaman pulssin jännite ilmoitetaan voltteina 
(V) tai kilovoltteina (kV). 1 kV = 1000 V. Korkeaa jänni-
tettä tarvitaan, jotta sähkö kulkisi eläimen turkin läpi. 

Verkkokäyttöisille paimenille sähkönkulutus ilmoitetaan 
watteina (W). Paimenen tietyssä ajassa kuluttama sähkö 
ilmaistaan Kilowattitunteina (kWh). 
Kulutus kWh = teho (W) x käyttöaika tunteina / 1000.

Akkukäyttöisille paimenille ilmoitetaan virta milliampee-
reina (mA). 1 A = 1000 mA. Pariston tai akun sisältämän 
sähkömäärän mittari on ampeeritunti (Ah).

Olli Shockteq-tunnuksella 
   merkityt tarvikkeet sopivat pitkä- 

ikäisiin, pysyviin asennuksiin. 
Näissä huipputuotteissa metalliosat 

ovat ruostumattomia ja ne ovat 
mekaanisesti erityisen vahvoja.

Eläinsymbolit

villieläimet

nautakarja

hevoset

lampaat

lemmikkieläimet

Kaikilla Olli-paimenilla on kolmen 
vuoden tehdastakuu. Olli tarjoaa 
myös kolmen vuoden salama-
turvan: jos paimen rikkoutuu sa-
lamaniskun seurauksena takuu-
aikana, korjaamme paimenen 
veloituksetta tai annamme tilalle 
toimivan laitteen.

Olli-paimenen  
toimitukseen kuuluu aina:

- kiinnitystarvikkeet
- varoituskyltti
- laadukas liitäntäjohto ruostumattomalla 
 liitoskappaleella
- kuvitetut käyttöohjeet ja turvallisuus- 
 määräykset



Olli 100 Olli 300 Olli 600 Olli 1000 Olli 1200 Oli 1800 Olli 2000
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• Täydelliset aidan testitoiminnot 
aidan kunnon valvontaan.

• Taustavalaistu Olli-infonäyttö 
näkyy pimeässä ja hämärässä.

• Olli-hymiöistä näet yhdellä 
silmäyksellä onko aita kunnossa.

• Iskuteho säätyy automaattisesti 
kuormituksen mukaan.

• Olli-pikaliittimet ovat helpot ja nopeat 
käyttää eivätkä löysty ajan mittaan. 

Verkkokäyttöiset Olli-paimenet

Olli 1000 ja 2000
Huipputehoa ja selkeää näyttöä

Tekniset ominaisuudet

* Todellinen aitalangan pituus riippuu voimakkaasti aitalangan laadusta, liitoksista sekä kasvillisuuden määrästä ja kosteudesta.
** Mitattu CEE-normin mukaisesti.

Tuotekoodi
Suurin jännite
Jännite 500 ohmin kuormaan
Ladattu energia
Suurin iskuenergia
Virrankulutus
Ohjeellinen aidanpituus (km)*
Puhdas ihanneaita **
Vähän kasvillisuutta
Kohtalaisesti kasvillisuutta
Maadoitussauvojen määrä
Täydelliset testaustoiminnot  
ja graafinen Olli-infonäyttö
Olli InfoLED
Vilkkuvalo
Automaattinen tehonsääätö
Olli-pikaliittimet
Eläinsuositus
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Olli 2000
Kaikkien aikojen tehokkain 
Olli, jossa 10,5J iskuenergia, 
täydelliset testitoiminnot ja 
graafinen Olli-infonäyttö. Suo-
sitellaan karjalle ja lampail-
le pitkiin aitoihin ja vaativiin 
olosuhteisiin. Paimen säätää 
iskuenergiaa aidan kuormi-
tuksen mukaan, mikä lisää 
turvallisuutta. Sisäinen sala-
masuojaus.

Olli 1800
Erittäin tehokas peruspaimen 
vaativaan  käyttöön kaikille 
eläimille. Suositellaan karjalle, 
lampaille sekä riista-aitoihin. 
Iskuenergia 9,7 joulea. Olli 
InfoLED-näyttö aidan kunnon 
valvontaan ja automaattinen 
tehonsäätö aidan kuormituk-
sen mukaan. Sisäinen sala-
masuojaus. 

Olli 1000
Huippumalli hevosten aitaami-
seen. 5 joulen iskuteho riittää 
kaikkeen hevosten aitaami-
seen pitkissäkin aidoissa. Täy-
delliset aidan valvontatoimin-
not auttavat varmistamaan, 
että aita toimii aina. Älykäs 
Olli 1000 säätää iskutehoaan 
aidan kuormituksen mukaan 
ja antaa 5 joulen iskuenergi-
an laajemmalla kuormitusalu-
eella kuin mikään perinteinen 
paimen. Sisäinen salamasuo-
jaus.

Olli 1200
Tehopaimen, jossa on 7,2 J 
iskuenergia. Suosituin mallim-
me karja-aitoihin. Sopii myös 
hyvin lampaille ja riista-aitoi-
hin. Olli InfoLED-näyttö aidan 
kunnon valvontaan ja auto-
maattinen tehonsäätö aidan 
kuormituksen mukaan. Sisäi-
nen salamasuojaus.

Olli 600
Luotettava, voimakasiskuinen 
peruspaimen kaikille eläimille. 
Iskuenergia 3,8  Joulea. Sopii 
keskipitkiin karja-aitoihin ja 
suuriin hevosaitauksiin. Uusi 
tekniikka antaa lähes kaikissa 
olosuhteissa ja etenkin pitkis-
sä aidoissa paremmat jännit-
teet kuin Olli 500. Sisäinen 
salamasuojaus.

Olli-paimenten rakenne on modulaarinen, mikä
takaa helpon huollettavuuden ja pitkän iän.
Useimmissa Olli-paimenissa on sisäinen 
salamasuojaus.

Olli InfoLED varoittaa laskeneesta 
aitajännitteestä.

Yksinkertainen vilkku: Aita kunnossa
Kaksoisvilkku: Aitajännite on alle 
2500 volttia, tarkasta aita.

Olli 300 
Keskitehoinen Olli, jossa on 
2,6 joulen iskuenergia. Uusi 
tekniikka antaa korkeamman 
aitajännitteen kuin edeltä-
jämallissa. Tästä on hyötyä 
pitkäkarvaisten eläinten ai-
taamisessa. Peruspaimen 
hevosten aitaamiseen, sopii 
myös lyhyempiin karja-aita-
uksiin. Sisäinen salamasuo-
jaus.

Olli 100 
Keskitehoinen paimen pie-
nempiin aitauksiin, hevostar-
hoihin sekä kesälaitumille, 
kun aita voidaan pitää koh-
tuullisen puhtaana kasvavas-
ta ruohosta ja oksista. Sopii 
erityisesti hevostarhojen säh-
köistykseen ja toimii myös 
koiratarhoissa. Sisäinen sala-
masuojaus.
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Olli SG 3**** Olli 30B Olli 50S Olli 70B Olli 120B Olli 180 B Olli 250B

6000003 6000300 6000500 6000700 6000120 6000180 6000250

4800/6800 V 9900 V 9800 V 9900 V 9100 V 8500 7400
2040/3100 V 2300 V 3000 V 2800 V 3000 V 4600 V 5000 V
0,18 / 0,5 J 0,4 J 0,62 J 0,8 J 1,25 J 1.7 J 2.6 J
0,125 / 0,3J 0,33 J 0,53 J 0,65 J 0,95 J 1.4 J 2.0 J
17-33/18-40 mA 23-79 mA 26-92 mA 35-105 mA 30-90 mA 130 mA 70-200 mA

9/20 20 25 30 30 80 90
1/30 3 5 7 9 15 18
0,3/1 1 2 2 3 4 6
1 1-2 1-2 1-2 1 1-2 1-2
**** 2 2 2 2 1 2+2

X
X

X X X
4x1,5 V 9 V Olli 9 V Olli

X * X X X X

X X
X X X X X X

Paristo- ja akkukäyttöiset Olli-paimenet
Olli 250B Plus

Voimakas 12 voltin akkupaimen kaikille eläimille. Huippumalli, jossa on monipuoliset omi-
naisuudet. Seinälle tai tolppaan asennettava malli. Suurin iskuenergia 2 J.

•  Täysin uusi rakenne, joka antaa hyvän hyötysuhteen ja tehoon nähden pienen 
virrankulutuksen.

• Aidan syöttöjännitteen näyttö LED-pylväällä
• Akun jännitteen näyttö LED-pylväällä
• Neljä valintapainikkeella valittavaa toimintatilaa: 
  • täysi teho
  • sähköä säästävä puoliteho
  • kaksi valo-ohjattua automaattitilaa.
• Virran katkaisu valintapainikkeesta. Näin akkua ei tarvitse irrottaa virran katkaise-

miseksi.
• Syväpurkaussuoja, joka  pysäyttää paimenen, jos akun jännite laskee liian alas.
• Latauksen säätö aurinkokennokäytössä. Säätö toimii myös kun paimen on sam-

mutettuna.
Olli 250B Plus auttaa käyttäjää pitämään akun oikein ladattuna ja estää akun täydellisestä 
tyhjentämisestä akulle syntyvät vauriot. Latauksen ohjaus aurinkokennokäytössä estää 
akun ylilataamisen kaikissa tilanteissa. Nämä ominaisuudet pidentävät akun käyttöikää. 
Aidan syöttöjännitteen mittaus paljastaa aidan maavuodot ja auttaa siten käyttäjää pitä-
mään aidan kunnossa.

Tuotekoodi

Suurin jännite

Jännite 500 ohmin kuormaan

Ladattu energia

Suurin iskuenergia
Virrankulutus ***

Ohjeellinen aidanpituus (km)**

Puhdas ihanneaita (CEE-normin mukaan)
Vähän kasvillisuutta

Kohtalaisesti kasvillisuutta

Maadoitussauvojen määrä

Tehoasentoja

Valokenno-ohjaus yökäytössä

Aidan syöttöjännitteen mittaus
Alhaisen akkujännitteen varoitusvalo

Paristo(t)

Käyttö 12 V akulla

Käyttö aurinkokennolla Optio Vakio Optio Optio Optio Optio

Latauksen älykäs ohjaus aurinkokennokäytössä

Syväpurkaussuoja 12 V käytössä

Suositellaan

Tekniset ominaisuudet

* Laitteen mukana toimitetaan sisäinen 12 V geeliakku. 
** Todellinen aitalangan pituus riippuu voimakkaasti aitalangan laadusta, 
liitoksista sekä kasvillisuuden määrästä ja kosteudesta.
*** Riippuu paimenen tehoasennosta ja aitakuormasta.
**** Suoritusarvot paristo/akkukäytössä. Pulssiväli on portaattomasti 
 säädettävä.6



Olli SG 3**** Olli 30B Olli 50S Olli 70B Olli 120B Olli 180 B Olli 250B

6000003 6000300 6000500 6000700 6000120 6000180 6000250

4800/6800 V 9900 V 9800 V 9900 V 9100 V 8500 7400
2040/3100 V 2300 V 3000 V 2800 V 3000 V 4600 V 5000 V
0,18 / 0,5 J 0,4 J 0,62 J 0,8 J 1,25 J 1.7 J 2.6 J
0,125 / 0,3J 0,33 J 0,53 J 0,65 J 0,95 J 1.4 J 2.0 J
17-33/18-40 mA 23-79 mA 26-92 mA 35-105 mA 30-90 mA 130 mA 70-200 mA

9/20 20 25 30 30 80 90
1/30 3 5 7 9 15 18
0,3/1 1 2 2 3 4 6
1 1-2 1-2 1-2 1 1-2 1-2
**** 2 2 2 2 1 2+2

X
X

X X X
4x1,5 V 9 V Olli 9 V Olli

X * X X X X

X X
X X X X X X

Tuotekoodi

Suurin jännite

Jännite 500 ohmin kuormaan

Ladattu energia

Suurin iskuenergia
Virrankulutus ***

Ohjeellinen aidanpituus (km)**

Puhdas ihanneaita (CEE-normin mukaan)
Vähän kasvillisuutta

Kohtalaisesti kasvillisuutta

Maadoitussauvojen määrä

Tehoasentoja

Valokenno-ohjaus yökäytössä

Aidan syöttöjännitteen mittaus
Alhaisen akkujännitteen varoitusvalo

Paristo(t)

Käyttö 12 V akulla

Käyttö aurinkokennolla Optio Vakio Optio Optio Optio Optio

Latauksen älykäs ohjaus aurinkokennokäytössä

Syväpurkaussuoja 12 V käytössä

Suositellaan

Olli SG 3 UUTUUS!
Olli-perheen pienin jäsen on  suunniteltu 
lemmikkieläimille ja tilapäisiin aitoihin 
hevosille. Se toimii neljällä 1,5V (LR 20) 
sauvaparistoilla tai ulkopuolisella 12 V 
akulla. Paristokäytössä suurin iskuenergia 
0,125 J. Akkukäytössä suurin iskuenergia 
peräti 0,3 J. Paimenen voi asentaa Olli- 
maadoitussauvaan. Paimenen pulssiväliä 
voi säätää välillä 20-60 pulssia minuutissa. 

Kun eläimet ovat oppineet kunnioittamaan aitaa, pulssivä-
lin voi säätää harvemmaksi sähkön säästämiseksi. 12 V 
akkukaapelit kuuluvat toimitukseen. 

Olli 120B
Keskitehoinen, vähän virtaa kuluttava 12 
voltin akkupaimen. Seinälle tai tolppaan 
asennettava malli. Iskutehoja on kaksi ja 
ne valitaan kolmeasentoisesta vipukytki-
mestä joka toimii samalla virtakytkimenä. 
Suurin iskuenergia 0,95 J.  Sopii erityisesti 

hevosaitoihin. Keltainen vilkkuvalo varoittaa alhaisesta 
akkujännitteestä.  Paimenessa on syväpurkaussuoja, joka 
suojaa akkua ja pidentää sen ikää. Siinä on myös latauk-
sen ohjaus aurinkopaneelikäyttöä varten. Tämä suojaa 
akkua ylilataamiselta ja pidentää akun ikää.

Olli 180B
Tehokas 12 voltin akulla toimiva 
seinälle tai tolppaan asennettava 
paimen kaikille eläimille. Suurin 
iskuenergia 1,4 J. Peruspaimen 
kaikkien eläinten aitaamiseen. 
Paimenessa on syväpurkaussuoja, 
joka suojaa akkua ja pidentää sen 
ikää. Keltainen vilkkuvalo varoittaa 
alhaisesta akkujännitteestä. Täy-
sin uuden elektroniikan ansiosta 
virrankulutus on alhainen.

Olli 30B, Olli 70B

Monipuolisilla kannettavilla Olli-laatikkopaimenilla säh-
köistät helposti kaikenlaiset laidunaidat. Ne ovat omim-
millaan siirrettävissä aitauksissa. Paristo on suojassa 
paimenen sisällä ja paimen on helppo siirtää paikasta 
toiseen. Olli 30B ja 70B  poikkeavat toisistaan vain tehon-
sa puolesta. Olli 70B:n isku on voimakkaampi, kun taas 

Olli 30B:n pienempi teho antaa pienen virrankulutuksen 
ja enimmillään jopa yli neljän kuukauden yhtäjaksoisen 
käyttöajan Olli-alkaliparistolla.

Paimenissa on kolmiasentoinen valintakytkin josta vali-
taan suuri tai pieni teho sekä katkaistaan virta.

Paimenia voi käyttää niiden paristolaatikkoon mahtuvil-
la 9 voltin Olli-alkaliparistoilla tai ulkopuolisella 12 voltin 
akulla. Toimitukseen kuuluu myös 12 voltin akkukaapeli. 
12 voltin käytössä paimenissa on syväpurkaussuoja, joka 
suojaa akkua ja pidentää sen ikää. Paristoa ja akkua 
voi käyttää myös yhdessä: tällöin paimen ottaa virtaa 
ensisijaisesti akusta, mutta jos se tyhjenee, paimen siirtyy 
automaattisesti käyttämään paristoa. Paimeneen voi 
myös liittää siihen tarkoitetun aurinkopaneelisarjan.

Hyvä tietää akuista:
12 voltin lyijyakkuja on monen tyyppisiä. Ajoneuvojen 
käynnistysakut ovat halvimpia ja niitä on usein tarjolla 
käytettynä. Toinen yleinen akkutyyppi ovat ns. vapaa-ajan 
akut jotka on tarkoitettu pienvirtakäyttöön, esimerkiksi 
asuntovaunuihin. Nämä ovat käynnistysakkuja kalliimpia.
Suosittelemme paimenkäyttöön vapaa-ajan akkuja, sillä 
ne soveltuvat paremmin paimenten virtalähteiksi. Nämä 
akut voi purkaa pienellä virralla pitkän ajan kuluessa 
varsin tyhjiksi ilman, että niiden kapasiteetti kärsii. Hyvä 
vapaa-ajan akku voi antaa pienvirtakäytössä yhdel-
lä latauksella jopa kaksinkertaisen käyttöajan saman 
kokoiseen käynnistysakkuun verrattuna, ja sen käyttöikä 
paimenkäytössä on aina pidempi kuin vastaavan käynnis-
tysakun. 

Käynnistysakut on tehty antamaan suuri virta hetkel-
lisesti ja ne on tarkoitus pitää aina täyteen ladattuna. 
Siksi ne soveltuvat huonosti paimenten virtalähteeksi. 
Käytännössä niitä kuitenkin voi käyttää ja usein käytetään 
paimenten kanssa, mutta silloin on hyvä tietää seuraavaa: 

Jos käynnistysakusta otetaan pientä virtaa hyvin pitkän 
ajan kuluessa, se alkaa tuhoutua sisäisesti (ns. sulfatoi-
tuminen). Jos sen purkaa liian syvään, se voi vaurioitua 

jopa niin ettei sitä voi enää ladata. Lisäksi käynnistysakut 
purkautuvat itsestään nopeasti (joskus jopa nopeammin 
kuin pienitehoisen sähköpaimenen virrankulutus). Jotta 
käynnistysakku  kestäisi mahdollisimman pitkään, se tulee 
ladata jo hyvissä ajoin ennen kuin se ovat tyhjentynyt ja 
vähintään kuukauden välein (ns. huoltolataus). Sen ikää 
voi myös pidentää käyttämällä älykästä akkulaturia, joka 
huoltaa akkua latauksen aikana.

Kaikkien uusien Olli-akkupaimenten syväpurkaussuoja 
suojaa akkuja täysin tyhjäksi purkamiselta, mutta akkujen 
ikä pitenee paimenkäytössä huomattavasti, jos niitä lada-
taan säännöllisesti jo ennen kuin paimenen syväpurkaus-
suoja katkaisee virran. Itsepurkautuminen ja vajaan akun 
sulfatoituminen koskevat myös vapaa-ajan akkuja, mutta 
selvästi vähemmässä määrin kuin käynnistysakkuja. Käyt-
töiän maksimoimiseksi vapaa-ajan akkukin kannattaisi 
ladata jo kun se on puolillaan. 

VAROITUS!  Akusta haihtuu latauksen aikana räjähdysvaarallisia kaasuja. 
Huolehdi ilmanvaihdosta, äläkä käsittele tulta akun lähellä! Käsittele akkua 
huolellisesti. Suuri lyijyakku (etenkin käynnistysakku) kykenee antamaan 
hetkellisesti vaarallisen suuren virran. Älä koskaan oikosulje akun napoja!.  
Akun sisällä on syövyttävää happoa. Poista vuotava akku käytöstä varoen.  
Kierrätä käytöstä poistettu akku asianmukaisesti.
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aristojen ja akkujen ohjeellinen kestoaika
viikkoina jatkuvassa käytössä

140 Ah 12 V 
lyijyakku*

Olli 30B
11 26 11 29
4 10 4 11

Olli 70B
7 17 7 19
3 6 3 7

Olli 120B
9 24
3,5 9

Olli 180B
2,5 6,5

Olli 250B Plus
3-4 7-10,5
1,5-2 3,5-5,5

Olli SG3 4x1,5V LR 20

2,5 7 17
5 15 37

Olli 50S
Kannettava, auringon voimalla toimiva 
paimen kaikille eläimille pieniin ja kes-
kikokoisiin aitoihin. Suurin iskuenergia 
0,5 Joulea. Virtakytkin, jossa kaksi te-
hoasentoa. Paimenta ladataan aluksi 
auringossa kahden vuodokauden ajan, 
minkä jälkeen se toimii normaaliolois-
sa ympäri vuorokauden kokonaan 
auringon energialla. Paimen ottaa 
virtansa akusta, jota aurinkokenno 

lataa aina päivänvalossa. Akku kuu-
luu toimitukseen.

Aurinkopaneelisarja /  
Olli 30B ja 70B 
Sisältää 6W aurinkopaneelin, asennus-
varusteet sekä lyijyhyytelöakun.
Koodi 6000155

20 W aurinkopaneelisarja 
Sisältää 20 W aurinkopaneelin, jalan,
diodin, kaapelit ja asennuspylvään. 
Sopii malleille
Oli 160B, 120B, 180B 
ja 250B Plus.

Suosittelemme 
aurinkopaneelikäyttöön 
erityisesti malleja 
Olli 120B ja 
Olli 250B Plus.

Aurinkopaimen ottaa virtansa akusta, jota  aurinkopaneeli 
lataa. Olli-aurinkopaneelit on mitoitettu niin, että normaa-
leissa olosuhteissa paimen pysyy käynnissä ympäri vuo-
rokauden vain auringon voimalla. Aurinkosarjaan kuuluu 
aina diodi, joka estää akun purkautumisen silloin, kun au-
rinkopaneeli ei tuota virtaa.

Aurinkokennon kanssa akku latautuu tasaisesti ja 
etenkin Olli 250B Plussan ja Olli 120B:n kanssa voidaan 
aurinkokennon kanssa hyvin käyttää tavallista käyn-
nistysakkua. On kuitenkin  hyvä muistaa, että akun on 
syytä olla täyteen ladattu kun käyttö aloitetaan.

Aurinko-Ollit
Auringon voimalla toimivat Ollit ovat 
helppohoitoisin ratkaisu aitoihin, 
jotka ovat etäällä pihapiiristä.

* Vanhan lyijyakun akun kapasiteetti on nimellisarvoa pienempi. Annetut  käyttöajat ovat arvioi-
ta, jotka on tarkoitettu helpottamaan oikean paimenen ja akun valintaa. Virtalähteiden todellinen 
kestoaika vaihtelee olosuhteista ja paimenen käyttötavasta riippuen.

Akun/pariston laskennallinen kestoaika viikkoina  
jatkuvassa käytössä

55 Ah 9 V Olli-
alkaliparisto

140 Ah 9 V Olli-
alkaliparisto

55 Ah 12 V 
lyijyakku*

140 Ah 12 V 
lyijyakku*

Pieni teho
Suuri teho

Pieni teho
Suuri teho

Pieni teho
Suuri teho

Pieni teho
Suuri teho

Nopein pulssiväli
Hitain pulssiväli

alkaliparisto
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Maadoituksen testaaminen  
Olli Digitesterillä

1. Sammuta paimen

2. Kytke aitalanka maahan n. 100 m päässä   
    paimenesta. Voit esim. laittaa maassa seisovan 
    rautakangen nojaamaan aitalankaan.
3. Kytke paimen päälle ja työnnä Olli Digitesterin 
    maadoitustikku maahan noin metrin päässä 
    lähimmästä maadoitussauvasta. Kosketa 
    Digitesterin navalla maadoitussauvan päätä tai 
    paimenen maadoitusnapaa, ja lue jännite 
    näytöltä.

Jos lukema on yli 300 V (0,3 kV), maadoitus on heikko. Syy-
nä voi olla liian kuiva maadoituspaikka, ruostunut tai liian pieni 
maadoitussauva tai maadoitussauvoja on liian vähän.

Aitajännite on hyvä mittari aidan kunnolle. Ai-
tajännitettä voit mitata Olli-aitatesterillä. Aidan 
jännitteen on oltava vähintään 2000- 3000 V, 
jotta aita toimisi, mutta yleensä terveen aidan 
merkkinä on paimenen tehosta riippuen vähin-
tään 4000-5000 voltin jännite.

Olli Digitester Plus 6020022
Digitaalinäytöllä varustettu aitatesteri. Näyttää aidan jännitteen (kV) sekä pulssivälin (s) numeroina.

Olli Super Tester Plus 6020032
Aitatesteri kuusiportaisella hohtovalonäytöllä. Aitajännitteen näyttö 2000-12 000 V.

Kelauslaite 6050055
Aitalankojen ja -nauhojen keräämiseen. Varustettu kantohihnalla.

Kelauslaitten varakela 6051057
Vaihtokela kelauslaitteesseen. Kelalle mahtuu noin 1000 m peruslankaa.

Pylväsjuntta 15 kg 6050080    
Tehokas työkalu puupylväiden pystytykseen käsivoimin. Pylvään suurin halkaisija 90 mm. 
Tehokas isku osuu aina, eikä riko pylvään päätä. Juntan avulla pylvään saa helposti suoraan.

Avain ruuvattaville eristimille  6052627    
Porakoneen istukkaan. Sopii rengaseristimille ja ruuvattaville nauhaeristimille.

Työkalut
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Tuotteen nimi koodi pakkauskoko Olli System ID tunnus 

Talvinauhan liitinpaketti  3810950  
Talvinauhan liitinpaketissa on tarvikkeet talvinauhan  1x 3 m aitaliitosjohto kahdella johtimella 
liitosten ja jatkosten tekemiseksi. Mukana kuvitettu ohje.  2 x Duo-eristin ja puuruuvit jatkoliitosten tekoon 
Katso talviaitausohjeet Olli-webistä. www.olli.fi! 2 x hyppyliitosjohto 
 2 x kahvarauta

40 mm ruuvattava aitanauhan liitin 6052027  2 kpl/pussi
Aitanauhojen liitinpaketti  3810951
Liitinpaketti 20-40 mm aitanauhojen liittämiseen ja jatkamiseen.  6 x  ruostumaton, ruuvattava nauhaliitin
Sopii hyvin myös ohuempien aitanauhojen jatkamiseen ja  6 x kahvarauta veräjänkahvojen kiinnittämiseen. 
haaroittamiseen. Ruostumaton liitin kestää pitkään.

Lankkunauhan liitinpaketti  3810953
Sisältää tarvikkeet 100 mm leveän lankkunauhan jatkamiseksi ja   4 x ruostumaton lankkunauhan liitin
liittämiseksi kahvaan.     2 x kahvarauta
Sisältää myös tarvikkeet hyppyliitosten tekemiseen.  2 x liitin hyppyliitokseen 
   2 m johtoa hyppyliitoksiin

Korkeajännitekaapeli  6051018  50 m
Erikoiskaapeli aitasähkön johtamiseen maan alta. 
Käytettävä aina, kun aitasähköä on johdettava maan alta, esim. teiden alittamiseksi. 
Käytä paimenen liittämiseen aitaan, tarhojen yhdistämiseen jne.

Korkeajännitekaapeli ja liittimet 3810945  6 m
    3810946  12 m
Käyttövalmis paketti Olli-korkeajännitekaapelista. 
Kaapeli on katkaistu määrämittaan ja varustettu liitoslenkeillä. 
Pakkauksessa mukana kaksi ruostumatonta Olli-nauhaliitintä ja nippusiteet johdon kiinnittämiseen pylvääseen. 
Käytä veräjien alituksiin, paimenen liittämiseen aitaan jne.

Maadoituskanki johdolla   3810944 
1 m pitkä teräksinen maadoituskanki tukevasta kuumasinkitystä T-profiilista. 
Mukana ruuvit ja 3 m liitosjohto. 
Paimenesta riippuen tarvitset 1-6 maadoituskankea.

Ilma-alkaliparisto 9V/55Ah  6059255
Ilma-alkaliparisto 9V/140Ah  6059340
9 voltin ilma-aktivoitava alkaliparisto malleihin 15B, 30B ja 70B. Antaa samalla nimelliskapasiteetilla 
pidemmän käyttöiän ja toimii viileässä paremmin kuin ilma-sinkkiparisto.

Tyhjä paristo ei sisällä vaarallisia aineita 
ja se voidaan hävittää talousjätteen mukana.

Olli-tarvikkeet
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Katkaisija aitaan  6052025  

Korkeajännitekatkaisija aidan sähkön kytkemiseen.

Hyppyliitosjohto talvinauhalle  6051024 1 kpl/pussi
Talvinauhalle. Yhdistää erikseen talvinauhan isku- ja maadoitusjohtimet. 
Johtojen pituus 65 cm. 
Uutta: erikoiseristetyt johtimet.

Nauhaliitin 10-12 mm aitanauhalle 6051037 10 kpl /pussi 

Ruostumaton levyliitin 10-12 mm aitanauhojen liittämiseen ja jatkamiseen.

Nauhaliitin 20 mm aitanauhalle 6051040 5 kpl /pussi 
Ruostumaton levyliitin 20 mm aitanauhojen liittämiseen ja jatkamiseen.

Köyden turvaliitin    6050047 10 kpl/pussi 
Putkimallinen alumiininen kevyt köysiliitin 8 mm köysille. Köysi kiinnitetään litistämällä putken kaulus pihdeillä. 
Liitos luistaa ylikuormalla ja vähentää siten loukkaantumisriskiä.

Lankaliitin  6050041 10 kpl/pussi 
Köysiliitin  6050043 5 kpl/pussi 
Lankaliitin aitavaijerille ja metallilangalle.
Köysiliitin aitavaijerille ja metallilangalle.

Köysiveräjä  6051019    
Köysiveräjäpaketti, jossa mukana kahva, sähköä johtava kumiköysi, kaksi rengaseristintä ja veräjäeristin. 
Köyden pituus 3,2 m lepotilassa. Riittää noin 2 m leveään veräjään. Mukana kuvitettu ohje. 
Suositellaan hevosille.

Jousiveräjä  6051016 
Jousiveräjäpaketti. Jousen maksimipituus (veräjän maksimileveys) 4,5 m. 
Mukana rengaseristin ja veräjäeristin. Ei suositella hevosille hännän tarttumisvaaran vuoksi.

Sähköaidan varoituskilpi, 5 kpl  6050038 5 kpl/pussi

Määräysten mukaan kulkureittien varrella oleva sähköaita on varustettava varoituskilvin.

Vaijerikiristin  6050035 2 kpl/pussi 
Kuumasinkitty kiristin aitavaijerille ja teräslangalle. 
Käytä kiristimen kanssa joustavaa kiinnitystä vaijerille (jousi 6051015).

Salamasuoja  6050095 1 kpl/pussi 
Kuumasinkitty salamasuoja suojaa paimenta salamaniskuilta.
Asennetaan paimenen ja aidan väliin.

Veräjänkahva  6051213 2 kpl/pussi 

Musta veräjänkahva.

Veräjänkahva  6051214 2 kpl/pussi
Musta veräjänkahva, vahvempi malli puristusjousella.
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Haaraeristin  6050071 100 kpl /pussi  
Naulalla tai ruuvilla kiinnitettävä edullinen eristin langoille ja ohuille nauhoille. 
Säänkestävää, valkoista UV-suojattua erikoispolypropeenia. 
Alkuperäinen Olli-eristin, jonka ensimmäiset versiot olivat tuotannossa jo 1940-luvulla!

Duo-eristin    6050022 50 kpl /pussi
Duo-eristin kulmapaketti    6040022 8 kpl/pakkaus + ruuvit
Monikäyttöinen eristin leveille nauhoille, köysille ja langoille. Kansiosa kääntyy kahteen asentoon. 
Sopii hyvin kulmiin. Kiinnitys kahdella ruuvilla. Ruuvisuositus kupukantainen 4,5 x 50 mm.

Rengaseristin    6051628 20 kpl/pakkaus
Rengaseristin  6051623 100 kpl /ämpäri, työkalu
Ruuvattava eristin köysille, langoille, vaijerille ja ohuille nauhoille. 
Mukana porakoneeseen kiinnitettävä työkalu.

Ruuvattava nauhaeristin  6051620 100 kpl /ämpäri, työkalu 
Ruuvattava eristin nauhoille.  Varustettu nauhan pikalukituksella. 
Mukana porakoneeseen kiinnitettävä työkalu.

Nauhojen veräjäeristin 6051170 20-40 mm, 2 kpl /pussi
Nauhaeristin veräjän vastakappaleeksi. Sopii 20-40 mm nauhoille sekä langoille ja köysille. 
Ruostumaton liitinlevy! Sopii ilman metallilevyä käytettynä erittäin hyvin kulmaeristimeksi nauhoille. 
Mukana kiinnitysruuvit.

Eristeet ja pylväät

Olli haara-
eristin

Olli Duo Rengas-
eristin

Nauhaeristin Nauhan 
veräjäeristin

Veräjäeristin Haruseristin 
kulmaan

Etäeristin Lankkunau-
han eristin

Olli System 
ID-symboli

Langat ja  
köydet

Teräsvaijeri/
lanka

2-3 mm 
langat

5 mm köysi

8 mm köysi

Nauhat

Sopii 
kulmaan

Selitykset  = Sopii erittäin hyvin / suositellaan
Huom!
Käytä 20-40 mm nauhoilla kulmissa Olli Duoa 
tai nauhan veräjäeristintä ilman metalliosaa.

 = Voi käyttää

 = Ei sovi / ei suositella

 Olli-eristimien valintataulukko
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C DA B

A 6042603

6042604

B 6041653

6041652

C 6041656

6041350

D 6041700

Tuote Koodi ID-symboli
LASIKUITUPYLVÄS 110 cm

LASIKUITUPYLVÄS 140 cm
Keltainen, kahdella eristimellä. 1-20 mm 
nauhoille ja langoille.
Uutta: parannettu malli; uusi pintarakenne estää 
tikkuamista tehokkaasti

JOUSITERÄSPYLVÄS 107 cm

JOUSITERÄSPYLVÄS 140 cm
Punainen, yhdellä saparoeristimellä. 
Köysille, langoille ja ohuille nauhoille.

MUOVIPYLVÄS 105 cm
Valkoinen muovipylväs, teräskärki, 5 eristintä. 
Langoille ja 5-40 mm nauhoille.

HEVOSLAIDUNPYLVÄS 160 cm
Valkoinen muovipylväs, teräskärki, 8 eristintä. 
Langoille ja 5-40 mm nauhoille.

RUSKEA TARHAPYLVÄS 75/1800 mm
Käytetään hevostarhoissa Olli-eristimien kanssa. 
Ruskeaa polyeteeniä, seinämänpaksuus 4 mm. 
Kulmissa ja veräjänpielissä pylvään sisään laitetaan 
Ø 65 mm puupylväs jäykisteeksi. Hattu kuuluu hintaan.

Veräjäeristin 6051017 2 kpl /pussi
Veräjäeristin veräjän vastakappaleeksi. Sopii ohuille nauhoille sekä langoille ja köysille. 
Sähköä johtavat osat ovat ruostumatonta terästä!

Haruseristin 6051631 10 kpl /pussi

Erittäin vahva eristin teräsvaijereille ja köysille kulmiin ja aitalinjojen päähän.

Lankkunauhan eristin 6051621 25 kpl /pussi
Ruuveilla kiinnitettävä erikoiseristin 100 mm Olli-lankkunauhalle. Ruuvisuositus kupukantainen 
4,5 x 50 mm. Käytetään yhdessä lankkunauhan liitinpaketin 3810953 kanssa.

Lisäeristin lasikuitupylvääseen    6042602 25 kpl/pussi 
Lisä- tai varaeristin lasikuitupylvääseen. Käy 5-12 mm nauhoille ja ohuille langoille.

Etäeristin 22 cm  6050074 10 kpl /pussi
Ruuvattava rengaseristin 22 cm teräsvarrella. Sopii langoille, köysille sekä nauhoille 12 mm asti.

Sähköistettävä lammasverkko. 
Korkeus 90cm, pituus 50 m.
Sisältää teräskärkiset 
lasikuitupylväät 14kpl
Koodi: 6031020
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Aitanauha 12 mm 6031026 200 m rulla 
Puna-valkoinen aitanauha.    Ominaisvastus Ω/m: 0,8
5 x 0,15 mm rosteri ja 1 x 0,2 mm alumiini.

Aitanauha 20 mm 6031028 200 m rulla 
Valkoinen aitanauha.    Ominaisvastus Ω/m: 0,7
7 x 0,2 mm rosteri ja 1 x 0,2 mm alumiini.

Aitanauha 40 mm 6031035 200 m rulla 
Valkoinen aitanauha.    Ominaisvastus Ω/m: 0,6
13 x 0,2 mm rosteri ja 1 x 0,2 mm alumiini.

3 mm aitalanka Olli Super 6 6030033 200 m rulla  
 6030032 1000 m rulla  
200 m: 6x0,2 mm ruostumattomat johtimet   Ominaisvastus Ω/m: 3,9
1000 m: 6x0,15 mm ruostumattomat johtimet  Ominaisvastus Ω/m: 6,0
 
5 mm aitaköysi 6032032 300 m rulla  
Musta-valkoinen polyeteeniköysi.   Ominaisvastus Ω/m: 1,6
3 x 0,4 mm ruostumattomat teräsjohtimet. 5 vuoden ultraviolettitakuu muoville.

8 mm aitaköysi 6032027 200 m rulla  
Musta-valkoinen polyeteeniköysi.   Ominaisvastus Ω/m: 1,6
3 x 0,4 mm ruostumattomat teräsjohtimet. 5 vuoden ultraviolettitakuu muoville.

12 mm vihreä aitanauha 6031027 200 m rulla  
Hillityn vihreä aitanauha, joka sulautuu hyvin maisemaan. Ominaisvastus Ω/m: 1.03
Johtimet 4x0,2 mm ruostumaton teräs ja 1x0,2 mm tinattu kupari.

20 mm vihreä aitanauha 6031029 200 m rulla  
Hillityn vihreä aitanauha, joka sulautuu hyvin maisemaan.  Ominaisvastus Ω/m: 0,8
6 x 0,4 mm ruostumattomat teräsjohtimet, reunavahvikkeet.

40 mm vihreä aitanauha 6031036 200 m rulla  
Huippukestävä ja hyvin sähköä johtava aitanauha.   Ominaisvastus Ω/m: 0,5
Hillityn vihreä väri. 
10 x 0,4 sekä 2 x 0,2 mm ruostumattomat teräsjohtimet, reunavahvikkeet.

40 mm talvinauha 6031019 200 m rulla  
Vihreä-valkoinen aitanauha ympärivuotiseen käyttöön.   Ominaisvastus Ω/m:  0,6
2 kpl 4 x 0,4 mm ruostumattomat teräsjohtimet. 

Katso asennusohjeet Olli-talviaitausoppaasta: www.olli.fi.

Lankkunauha 100 mm 6031022 100 m rulla
Erikoisnauha hevostarhoihin.    Ominaisvastus Ω/m: 0,4
Kolme johdinnippua, joista yhden voi kytkeä maajohtimeksi. 
Toimii kaikissa olosuhteissa, myös talvella. Johtimet 3x4x0,4 mm ruostumaton teräs.

Käytä lankkunauhan liitinpakettia 3810953 ja lankkunauhan eristintä 6051621. 

2 mm teräslanka 6030060 25 kg n. 1000 m 
Kuumasinkitty, pehmeäksi hehkutettu teräslanka, vetolujuus 160 kg.

2,5 mm teräslanka 6030070 25 kg n. 650 m  
Kuumasinkitty, pehmeäksi hehkutettu teräslanka, vetolujuus 250 kg.

Älä koskaan solmi aitanauhoja, 
vaan käytä aina Olli-liittimiä. 
Solmu estää sähkön kulkua. 
Kipinöinti voi jopa katkaista 
koko nauhan!

Langat ja nauhat
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Heinän ja säilörehun 

kosteusmittari

Olli Control

Uusi Olli Control-kosteusmittari on nopea ja helppokäyttöi-
nen perustyökalu paalatun korsirehun käyttäjälle. Helppo-
käyttöinen Olli Control mittaa kaikenlaisen paalatun heinän, 
säilöheinän ja säilörehun kosteuden välillä 10-70 kosteus-
prosenttia. Mittarissa on valmiit tiheysasetukset erityyppisil-
le paaleille.

Liian kosteana varastoitu kuiva heinä homehtuu ja voi pi-
laantuessaan lämmetä vaarallisesti. Olli Controlin avulla 
tarkastat kuivan heinän varastointikelpoisuuden, ja selvität, 
tarvitsevatko vastapaalatut paalit lisäkuivatusta.
 
Olli Controlin avulla määrität myös säilöheinän kuiva-aine-
pitoisuuden. Kuiva-ainepitoisuuden tunteminen on tarpeen 
ruokintasuunnittelussa, sillä rehuanalyysitulokset ja ruokin-
tasuositukset annetaan yleensä rehun kuiva-ainekiloja käyt-
täen. Kosteuden tunteminen auttaa myös varmistamaan 
ostorehun laadun (hevosille tarkoitetun esikuivatun säilöhei-
nän kosteus on yleensä selvästi alle 50% kun taas karjan 
säilörehun kosteus on yli 50%).

Tekniset tiedot

• Olli Control mittaa paalatun heinän, 
säilörehun ja säilöheinän

 kosteuden.
• Kosteusmittausalue:  

n. 10–70 kosteusprosenttia.
• Mitattavan paalin tiheys:  

>80 kg/m3.
• Anturin pituus: 50 cm
• Mittarin paino: 325 g
• Paristo: 9 voltin neppariparisto 

tyyppiä 6F22,  
sisältyy toimitukseen

• Valmistusmaa: Suomi

Olli Control mittaa heinän kosteutta eli vesi-
pitoisuutta painoprosentteina. Kuiva-ainepi-
toisuus on yhtä kuin 100% miinus kosteus-
prosentti. Esimerkki: kuiva-ainepitoisuus on 
70%, kun kosteus on 30% .
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www.olli.fi

Farmcomp Oy
Jusslansuora 8
04360 Tuusula

Puhelin
(09) 77 44 970

Fax
(09) 77 44 9744

Sähköposti 
info@farmcomp.fi

• paimen
• liitosjohdot
• aitanauhat
• eristimet

• pylväät
• liittimet
• veräjät
• maadoitus

Aitaajan muistilista
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