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Tun Sperietoare Zon EL08 – electronic descriere 
Zon EL08 este un tun electronic ce functioneaza pe baza de gaz propan , butan sau GPL, pentru indepartarea 

pasarilor si a animalelor salbatice. A fost conceput pentru a-i ajuta pe fermieri sa-si optimizeze rezultatele 

recoltelor, pentru a ajuta aeroporturile in incercarile lor nesfarsite de a proteja motoarele avioanelor de orice 

pagube produse de pasari, pentru nave de pescuit, in industria petrolului si multe altele. 

Singura parte detasabila a acestui dispozitiv este valva de control a fluxului de gaz. 

Tunul electronic Zon EL08 poate sa produca serii de 1, 2, 3 sau 4 impuscaturi (explozii), cu aproximativ 5 

secunde intre fiecare impuscatura. 

Intervalul de timp intre serii consecutive poate fi configurat electronic intre 1 si 60 de minute. Dispozitivul 

ofera doua posibilitati distincte de a alege intervale aleatorii intre seriile de trageri, caz in care Zon EL08 

selecteaza un interval de timp diferit dupa fiecare serie. 

Tunul este echipat cu un ceas pe 24 ore si poate fi operat cu configurarea a  4 perioade de timp diferite. 

 

AVERTISMENT! 

Cand folositi tunul: 

 Purtati casti de protectie antifonica (sunetul are o intensitate de approx. 128dB(A) FAST masurat 

perpendicular pe teava la 5m distanta) 

 Nu-l folositi niciodata la interior sau incaperi inchise 

 Nu fumati in vecinatatea tunului 

 Nu puneti obiecte in teava tunului 

 Nu plasati tunul sau butelia langa surse de caldura 

 Butelia trebuie pozitionata vertical 

 Nu ingropati butelia 

 Pentru diminuarea riscului de incendiu pozitionati tunul la o distanta sigura de materiale inflamabile 

 Daca izbucneste un foc: 

a) Inchideti butelia 

b) Stingeti focul cu un instinctor 

 Alimentati tunul numai cu gaz propan sau butan, de preferat propan. Alte gaze nu sunt permise! 

 Inlocuiti furtunul de alimentare la fiecare doi ani cu unul original Dazon. Alte tipuri nu sunt permise. 

 Curatati sau inlocuiti valva magnetica odata la 150kg gaz utilizat. 

 Consultati intotdeauna ultima versiune de manual la www.sperietori.ro sau www.dazonbv.eu 

 

Tunul are anumite componente care pot fi reparate sau programate numai de echipa tehnica DAZON sau de un 

dealer recunoscut. 

Continutul cutiei 
Zon EL08, tun electronic pe baza de gaz cu regulator de presiune si valva de siguranta pentru furtun 

Picior rama de baza stanga 

Picior rama de baza dreapta 

Punga cu 4 piulite tip fluture, 4 dopuri pentru rame si un manual de utilizare. 

Este nevoie si de o baterie de 12V (acumulator auto/moto) si o butelie de gaz, insa acestea nu sunt incluse in 

pachet si pot fi achizitionate de la dealerii zonali. 

       

http://www.sperietori.ro/
http://www.dazonbv.eu/
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Instalarea Tunului Zon EL08 
Desfaceti cutia. 

Puneti cele patru dopuri in capetele deschise din stanga si din dreapta ramelor . Atasati rama stanga si rama 

dreapta la tun utilizand cele patru piulite tip fluture. Dreapta (R) si Stanga (L) sunt inscriptionate in centrul 

ramelor. Dupa atasarea acestora, megafonul (teava tunului) ar trebui sa fie 

usor indreptat in sus.  

La modelul (fabricat pana in 2014) cu teava culisanta, slabiti surubul din 

interiorul megafonului (teava tunului). Ajustati telescopul acestuia la lungimea dorita si strangeti-l cu surubul 

din interior. Pentru a va asigura ca acest surub este prins corect deasupra gaurii de fixare, aliniati urmatoarea 

gaura de fixare cu capatul exterior al megafonului. 

Conectati regulatorul de gaz la butelie cu o cheie potrivita. Asigurati-va ca aceste conexiuni sunt curate. Nu 

folositi alte garnituri suplimentare. Garnitura regulatorului de gaz este suficienta. Strangeti piulita de cuplare 

(in sens invers acelor de ceasornic) pe butelia de gaz. Nu fortati niciodata cand asamblati dispozitivul. 

Conectati cablul de baterie al tunului la o baterie de 12V. Firul maro sau rosu se cupleaza la baterie pe borna 

(+), iar cel albastru pe borna (-). Daca procedura a fost corecta o lumina rosie de control se aprinde pentru a 

arata ca dispozitivul este activ. Daca acest lucru nu se intampla, verificati conexiunile. Tunul consuma 0.53 

Amperi pe zi. O baterie de masina complet incarcata de 30Ah va permite o functionare a tunului de aproximativ 

60 de zile, iar  una de 7.2Ah va fi suficienta pentru aproximativ 14 zile. 

Puneti bateria pe un suport la distanta de sol si protejati-o de ploaie si calduri extreme. Componentele 

electronice ale tunului sunt rezistente la stropirea cu apa si la caldura pana la cel putin 70C (190F). 

Instalarea tunului este acum terminata si acesta poate fi acum configurat. 

Configurati intai tunul si abia apoi dati drumul la valva de gaz. Dupa deschiderea buteliei apasati intotdeauna 

butonul rosu al valvei de siguranta de pe regulator  pentru a va asigura ca fluxul de gaz nu este obstructionat. 

Configurarea tunului EL08 

Numarul de trageri dintr-o serie si intervalele de timp intre serii 

Numarul de trageri dintr-o serie si intervalele de timp intre serii consecutive 

sunt configurate cu ajutorul unor mici comutatoare indreptate in jos (imaginea 

alaturata) Sunt 6 in total, de culoare alba pe un fond rosu, numerotate de la 1 

la 6, asa cum se vad in fotografia de mai jos. Comutatoarele 1 si 2 se folosesc 

pentru configurarea numarului de trageri intr-o serie si comutatoarele 3 – 6 se 

folosesc pentru configurarea intervalului de timp intre serii consecutive. 

 

Un comutator este pornit (ON) cand este impins in intregime inspre partea ON a sectiunii rosii cu numerele 1- 

6 pe ea. In exemplul de mai sus comutatoarele 2 si 5 sunt pornite iar celelalte oprite. Cu aceasta configurare 

sunt trei trageri intr-o serie si 7 minute intre serii. Acestea sunt setari de fabrica. 
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Fixarea orei si a perioadelor de functionare 
Fixarea orei si a perioadelor de functionare (Fig.2) poate fi facuta  cu ajutorul monitorului de 5 cifre si cu cele 4 

butoane. Ceasul arata intervale de 24 ore. 00:00 reprezinta ora 12 noaptea. Ultima cifra din dreapta de pe 

monitor arata  Modul. Cele doua cifre din mijloc arata minutele corespunzatoare modului afisat. Cele 2 cifre 

din stanga arata orele corespunzatoare modului afisat. 

 

Orele               Minutele            Mod 

 
Monitor 5 cifre si cele 4 butoane 

 

                         
     Buton ore           Buton minute           Buton mod              Buton anulare 

 

    
Setare ore     Setare minut       Selectarea mod      Resetare/Anulare 

 

Configurarea numarului de trageri intr-o serie  

Tunul poate fi configurat sa produca 1, 2, 3 sau 4 impuscaturi intr-o serie, cu aproximativ 5 secunde intre ele. 

Numarul de impuscaturi intr-o serie este controlat cu ajutorul comutatoarelor 1 si 2. Vezi tabelul urmator : 

 

Serii Comutator 1 Comutator 2 Figura 

1 impuscatura Oprit Oprit 

 

2 impuscaturi Pornit Oprit 

 

3 impuscaturi Oprit Pornit 

 

4 impuscaturi Pornit Pornit 
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Configurarea intervalului de timp intre serii 
consecutive 
Timpul care trebuie sa treaca intre serii consecutive de impuscaturi 

este controlat cu ajutorul comutatoarelor 3 – 6. Sunt posibile 

urmatoarele setari: 

 

 
Aleatoriu 10: timpul dupa o serie de impuscaturi este ales la intamplare de tun intre 1 si 10 minute. 

Aleatoriu 20: timpul dupa o serie de impuscaturi este ales la intamplare de tun intre 1 si 20 minute. 

Actionare cu telecomanda: configuratie in cazul actionarii tunului cu telecomanda (radio/GSM etc)  

Interval Comutator 3 Comutator 4 Comutator 5 Comutator 6 Figura 

1 minut Oprit Oprit Oprit Oprit 
 

2 minute Pornit Oprit Oprit Oprit 
 

3 minute Oprit Pornit Oprit Oprit 
 

5 minute Pornit Pornit Oprit Oprit 
 

7 minute Oprit Oprit Pornit Oprit 
 

10 minute Pornit Oprit Pornit Oprit 
 

13 minute Oprit Pornit Pornit Oprit 
 

16 minute Pornit Pornit Pornit Oprit 
 

20 minute Oprit Oprit Oprit Pornit 
 

25 minute Pornit Oprit Oprit Pornit 
 

30 minute Oprit Pornit Oprit Pornit 
 

45 minute Pornit Pornit Oprit Pornit 
 

60 minute Oprit Oprit Pornit Pornit 
 

Aleatoriu 10 Pornit Oprit Pornit Pornit 
 

Aleatoriu 20 Oprit Pornit Pornit Pornit 
 

Actionare cu 

telecomanda 
Pornit Pornit Pornit Pornit 
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Fixarea orei 
Daca monitorul nu este luminat, apasati unul dintre butoanele pentru setarea orelor, minutelor sau a modului si 

va aparea ora curenta. 

Daca monitorul este luminat, ora curenta este afisata in timp ce afisajul modului este gol. Cand afisajul modului 

arata cifre de la 1 la 8 , acesta nu arata ora curenta  ci programarea perioadelor de tragere. Pentru a arata ora 

curenta, apasati butonul Mode de mai multe ori pana afisajul acestuia este gol. Acum arata ora curenta si 

aceasta poate fi setata sau schimbata. 

Daca ora curenta nu este fixata, orele si minutele contin valoarea 99. Ora curenta este o valoare mereu 

schimbatoare care nu poate fi stocata in memorie. Dupa fiecare inrerupere de curent ora curenta va arata 

99:99. Cand ora curenta nu este fixata, tunul va functiona continuu, fara a lua in considerare perioadele de 

functionare programate. 

 

                  Orele       /    Minutele  / Modul                     Orele    /    Minutele     / Modul 

     
Nu este setata nici o ora    Ora actuala setata este 12:44 

 
Prin apasarea butoanelor corespunzatoare orelor si minutelor, ora curenta afisata poate fi modificata. Tinand 

apasat butonul putem grabi schimbarea orei sau a minutului. 

Prin apasarea butonului Reset/Anulare pentru o secunda, ora curenta va fi fixata la 00:00, adica 12 noaptea. 

Spre deosebire de timpul de incepere sau oprire a functionarii, ora curenta nu trebuie sa fie confirmata prin 

apasarea butonului Mode din nou, deoarece nu este stocata in memorie. 

 

Programarea timpului de pornire si oprire (perioadele de tragere) 
Pot fi programate 4 perioade prin introducerea unui timp de pornire si oprire pentru o zi. In timpul acestor 

intervale tunul va functiona in concordanta cu configuratia aleasa. In afara acestor perioade acesta nu va 

functiona. 

Pentru a fixa ora inceperii sau a opririi trebuie ca in primul rand sa fie afisat timpul pe care doriti sa-l setati sau 

schimbati. Apasati butonul Mode in mod repetat pana cand valoare afisata pe ecranul din dreptul Mode 

corespunde timpului pe care doriti sa-l modificati. 

 

Mode=1      Timp de pornire perioada 1 

Mode=2      Timp de oprire perioada 1 

Mode=3      Timp de pornire perioada 2 

Mode=4      Timp de oprire perioada 2 
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Mode=5      Timp de pornire perioada 3 

Mode=6      Timp de oprire perioada 3 

Mode=7      Timp de pornire perioada 4 

Mode=8      Timp de oprire perioada 4 

 

     Orele      / Minutele / Modul                                     Orele  / Minutele    / Modul 

                             
Timp de pornire perioada 1 este ora 6:45               Timp de oprire perioada 1 este 8:15 

 

                         
Timp de pornire perioada2 este ora 12:10              Timp de oprire perioada2 este 13:30 

 

                             
Timp de pornire perioada3 este ora 15:30              Timp de oprire perioada3 este 17:15 

 

                          
Timp de pornire perioada4 este ora 19:00              Timp de oprire perioada4 este 21:45 

 
Prin apasarea butoanelor corespunzatoare orelor sau minutelor, timpul de pornire sau oprire afisat poate fi 

schimbat. Tinand butonul apasat, vom grabi schimbarea orelor sau minutelor. 

Prin apasarea butonului Reset pentru o secunda, ora curenta va fi fixata la 00:00, adica 12 noaptea. Daca timpul 

este fixat, va trebui confirmat si scris in memorie prin apasarea din nou a butonului Mode. Dupa o intrerupere 

de curent valoarea va ramane intacta. 

Nu este obligatorie programarea tuturor celor 4 perioade de functionare, trebuie doar sa le selectati pe cele pe 

care le doriti. In cazul in care nici o perioada nu este setata, toate orele de pornire si oprire contin valoarea 

00:00, tunul va functiona continuu, corespunzator programarii comutatoarelor din ansamblul de butoane rosu. 

 

ATENTIE: Daca doriti ca Tunul sa functioneze in baza programarii perioadelor, acesta va opera doar in 

perioadele programate intr-un interval de 24 de ore adica incepand cu ora 0.00 pana la ora 23.59.  
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In cazul in care doriti sa detoneze pe timp de noapte ex: incepand cu ora 21.00 si sa se opreasca la ora 6.00 

dimineata, atunci va trebui sa programati doua perioade : inceputul perioadei 1 la ora 21.00 iar sfarsitul 

perioadei 1 la ora 23.59 iar inceputul perioadei 2 la ora 0.01 iar sfarsitul perioadei 2 la ora 6.00; cu aceasta 

configuratie, tunul va detona incepand cu ora 21.00 si se va opri la ora 6.00 dimineata. 

In timpul functionarii  
Cand totul este instalat si configurat, tunul va functiona corespunzator setarilor facute. De fiecare data cand 

tunul va fi pus in functiune, prima actiune va fi inceperea unei serii de impuscaturi. Asteptati sa terminati 

configurarea si abia apoi deschideti robinetul buteliei de gaz. 

     

Dupa deschiderea robinetului a buteliei de gaz, apasati intotdeauna 

butonul rosu al valvei de siguranta de pe regulatorul de gaz pentru a va 

asigura ca fluxul de gaz nu este obstructionat.  

 

Pe circuitul electronic al tunului veti vedea 2 leduri. Ledul cu litera V se va aprinde in timpul injectarii gazului 

in tun.  Ledul cu litera B  se va aprinde cand aprinderea electronica este activata. Fiti atenti, acesta este 

momentul exploziei! 

 

              
Ledul V ( este deschisa valva de gaz)          Ledul B momentul aprinderii (explozia) 

 
Cand tunul este pornit si afisajul nu este luminat, prin apasarea scurta a  butonului Reset/Anulare se va lumina 

afisajul electronic si va aparea timpul ramas pana la urmatorul interval de trageri. Acest timp este descrescator 

si va fi afisat pentru 15 secunde. 

In timp ce afisajul este luminat, tunul nu va produce impuscaturi (explozii). Fiti atenti, daca afisajul nu mai este 

luminat la momentul in care a trecut  intervalul de timp pana la seria de trageri, tunul va incepe imediat sa 

produca urmatoarea serie de trageri. 
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Conexiuni pe placa de circuite 
Pe placa de circuite sunt 4 intrari . Din fabrica se folosesc 3. 

 

 
                         Extra IN     / Valva gaz   /  Aprindere /  Power in, 12V 

 
Power in (alimentare) este folosit pentru conectarea la o baterie de 12V. Intrarea Ignition (aprindere) este 

folosita pentru a conecta aprinderea electronica a tunului. Valva magnetica ce controleaza debitul gazului este 

conectata la intrarea Valve. 

Intrarea suplimentara Extra IN a fost conceputa pentru conectarea de echipament optional, cum ar fi o 

telecomanda cu fir sau fara. Cand un echipament este conectat la aceasta intrare la + si la  -  si le 

scurtcircuiteaza, tunul va incepe imediat sa traga numarul programat de trageri, fara sa mai fie luate in 

considerare perioadele de functionare programate 

 

 
 

 

 



12 

 

Schema parti componente ZON EL08 
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Lista parti componente Zon EL08 

Cadru Puntea de comanda Regulator de gaz 

91106 Teava principala 12108 Punte metalica 11.55.3X Conexiune Shell 

91116 Bolt de prindere 12308A Carcasa unitate control 9023B Piulita 3/8”L 

91136s Capac spate cu gaura rectangulara 12308B Capac carcasa unitate 9023C Cuplu pentru HFPV 

91146 Disc metalic central 12308C Mufa cabluri 9023D Niplu HFPV 

91156 Teava secundara 12408A Valva gaz 91806F Inel aluminiu 

91606 Carcasa 12408B Bobina magnetica 91816 Colier 

91616 Maner 12408C Piulita bobina SBBV Valva protectie 

91636 Picior rama stanga 12408D Injector SL150 Furtun pt propan 

91646 Picior rama dreapta 12408E Piulita injector M12 

 

91656 Dop 12408F Garnitura 6.5x2 

91816 Colier 12408G Niplu conexiune valva 

VM6 Piulita fluture 12408H Inel cuplare Ø6 

M630ZK SurubM6x30 DIN933 12408J Piulita cuplare Ø6 

M610PH SurubM6x10 DIN7985 12408K Teava aluminiu 

M6 Piulita 12408L Niplu furtun 

 

12508 PCB Circuit electronic 

12518 Distantier PCB 

12608 Aprindere electronica 4Hz 

12618 Electrod cu fir 

12708 Cablu baterie 

12718 Cablu albastru 10cm-aprindere 

12728 Cablu rosu 10cm-aprindere 

12738 Cablu albastru 30cm-aprindere 

12748 Cablu albastru-22cm-valva 

12758 Cablu rosu-22cm-valva 

91816 Colier 

LK6 Manson cablu 

M610PH SurubM6x10 DIN7985 

M410CK Surub PCB M4x10DIN84 

M3595Z Holzsurub M3.5x9.5 

M6 Piulita 

 

 

DECLARATIE CONFORMITATE 

Noi, Ozon Company S.R.L. confirmam ca tunul sperietoare  electronic model Zon Mark EL 08 este 

comercializat de noi, satisface si e in deplina concordanta cu cerintele si directivele UE, cu normele de 

siguranta si standardele UE . Acest certificat nu mai este valabil in cazul in care sunt aduse modificari 

dispozitivului fara aprobarea noastra. 

Descriere produsului: Tun cu gaz de speriat pasari si animale 

Tipul: ZON EL08 

Numarul articolului: EL08 

Directiva UE: Directiva mecanisme (2006/42/EC)  

Armonizate EN: EN ISO 12100:2010 

Standarde nationale: NEN 559, DIN 4811:2008-06, EN 10130 
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IMPORTANT:  

BUTELII DE 10 KG PROPAN FAZA GAZ 
Stimati clienti, 

Pentru buna functionare a tunurilor cu propan va recomandam sa alimentati produsul, cu propan 

faza gaz - butelia din imaginea alaturata. Tunul se poate alimenta si cu butan dar proiectul este 

facut sa functioneze cu propan faza gaz. 

Mentionam ca la temperaturi mai mici de +5°C propanul faza gaz este obligatoriu datorita 

temperaturii de lichefiere -42°C. Tunul cu propan este proiectat sa functioneza la orice 

temperatura atata timp cat gazul ramane in stare gazoasa.  

Societatea noastra nu comercializeaza butelii dar va punem la dispozitie numere de contact si 

adrese de email pe fiecare zona in parte de unde puteti procura Propanul faza gaz.  

Mai jos gasiti descrierea Propanului faza gaz si contactul dealerilor zonali. 

Propanul - ofera o serie de avantaje comparative cu utilizarea altor combustibili:                                       

 Putere calorica ridicata 11.100 kcal/kg ; 

 Densitate 0.5 kg/litru; 

 Compozitie minim 96% propan; 

 Randament superior de ardere 92%; 

 Temperatura de lichefiere –42°C permite functionarea optima pe orice temperatura exterioara; 

Contact Petrom: 

Dep. Serviciul Clienti (comenzi – livrari la domiciliu): 0244.594.796 sau 0727.227.227  

e-mail zona de nord: gabriel.ioancio@petrom.com 

e-mail zona de sud: gabriel.calin@external.omv.com 

e-mail zona de vest: gelu.balaci@petrom.com 

e-mail zona de est: irena.balaci@petrom.com 

Contact direct agenti vanzari: 

Judetele: Braila Vrancea Prahova – Agent Dl. Liviu Dobrescu – 0723.330.701 

Judetele: Galati Iasi Vaslui – Agent Dl. Antonio Chelaru – 0722.303.393 

Judetele: Constanta Tulcea – Agent Dl. Bogdan Parizan – 0727.735.392 

 

Optionale 

 Trepiedul Rotativ: 
 

 40-60° rotatie la fiecare detonare 

 360° raza 

 Disponibil in marimi de 1.25m, 1.80m, 2.30m 

 Marirea suprafetei de acoperire prin amplasarea in mijloc 

 Picioare telescopice pentru stabilitate 

 Include platforma pentru acumulator 

 

Kit panou solar: 
 Autonomie prelungita 

 Martor de incarcare a acumulatorului 

 Regulatorul de tensiune inclus previne supraincarcarea acumulatorului  

 

Radiocomanda: 
 2 km raza de actiune 

 Activati tunul doar daca e necesar 

 Se pot comanda mai multe tunuri in combinatii diferite sau toate odata 

 

Telecomanda GSM: 
 Raza nelimitata atata timp cat exista semnal GSM 

 Activare prin SMS sau apel. 

mailto:gabriel.ioancio@petrom.com
mailto:gabriel.calin@external.omv.com
mailto:gelu.balaci@petrom.com
mailto:irena.balaci@petrom.com
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RADIOCOMANDA KIT PANOU SOLAR 

KIT PANOU SOLAR 
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WWW.SPERIETORI.RO 

WWW.OZONCOMPANY.RO 


