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Efektívny
plašič
Typ
650 zvierat

Elektronický plašič zvierat účinne odháňa:
• Vtáky (škorce, drozdy, vrany, kormorány...)
• Divoká zver (divoké prasatá, srnky, zajace...)
• Hlodavce (krysy, myši, bobrov...)
• Dravce (vlkov, medveďov...)

Efektívny pre využitie v poľnohospodárstve, pri
pestovaní zeleniny, vinárstve, pestovaní ovocia,
skladovaní osiva, chovu rýb a ochrane majetku.
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ultraSon vytvára zvukové vlny, ktoré sú vydávané špeciálnymi reproduktormi.
ultraSon neodháňa škodcov dočasne, ale trvalo. Zvláštna
zvuková zmes (vysoké frekvencie v kombinácií s ultrazvukom) je pre zvieratá na prahu bolestivosti a dlhodobo neznesiteľná. Cítia sa zle v celej oblasti, ktorú chcete chrániť
(polomer 100 m) a vyhnú sa tomuto miestu.

ultraSon Typ 650
• 8 programov a 6 rôznych časových úsekov
individuálne nastaviteľných
• Integrované hodiny napájené batériou
• Svietiaci LCD displej s ľahko použiteľnými tlačidlami
Indikátory výkonu batérie, frekvencie a času

Kŕdle vtákov (napríklad vrán, alebo škorcov) si uvedomujú
zvuk a lietajú okolo chránenej oblasti. Vtáky opúšťajú svoje
hniezda a miesta odpočinku. Preruší sa trasa letu medzi
miestom odpočinku a miestom kŕmenia. Zvieratá neznesú
tento zvukový mix a vyhýbajú sa chránenej oblasti.
Ak je nainštalovaný uprostred oblasti, chráni ultraSon cca
1,5 ha viníc, ovocných sadov, alebo poľnohospodárskej
pôdy od kŕdľov vtákov.

ultraSon sa umiestňuje na hranicu chránenej oblasti,
aby odohnal vtáky a zvieratá vychádzajúce so živých
plotov a lesa. Zvuk musí byť vysielaný v smere príchodu
zvierat. Doporučená vzdialenosť od obytných oblastí je
200 m.
Optický senzor môže automaticky zapínať zariadenie
ráno a vypínať večer. Funkcia dennej a nočnej prevádzky, frekvenciu, trvanie zvuku a dĺžky intervalu je možné
individuálne upraviť pomocou jednoduchých tlačidiel.
Je možné použiť nasledujúce zdroje energie:
- Autobatériu 12 V s minimálne 36 Ah
- Solárnu jednotku typ 652
- Batériu typu 308 (vodeodolná)

Vodotesné hliníkové puzdro, osvetlený LCD displej
s ľahko použiteľnými tlačidlami na zadnej strane, senzor
stmievania, frekvenčný regulátor 2 - 30 kHz, intervalový
regulátor, nočný režim.
Rozmery: 31 x 20 x 19 cm
Hmotnosť 1,5 kg.

ultraSon solárny panel Typ 652
Integrovaná dobíjacia batéria
môže pracovať 5 - 14 dní bez slnečného žiarenia v závislosti na
frekvencii zvukových signálov
a počtu externých reproduktorov.

ultraSon samostatný reproduktor
Typ 656
ultraSon trojitý reproduktor
Typ 655

ultraSon je bezúdržbový. Vysoko kvalitný výrobok vyrobený v južnom Nemecku a úspešne prevádzkovaný už 30 rokov.
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ultraSon ist eine eingetragene Marke der KME-AGROMAX GmbH

Ďalšie reproduktory môžu zväčšiť chránenú oblasť na 4,5
ha.

