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Odstraszacz szpaków gołębi ptaków kun
łasic myszy szczurów tchórzy
Cena brutto

1,00 zł

Cena netto

0,81 zł

Dostępność

niedostępny

Numer katalogowy

ODSPTAK1

Producent

BIRDCHASER

Opis produktu
odstraszacz szpaków gołębi ptaków kun łasic mysz szczurów tchórzy ,odstraszacze na szpaki gołębie ptaki kuny łasice myszy
szczury tchórze

Odstraszacz szpaków gołębi ptaków kun łasic mysz szczurów tchórzy

NAJBARDZIEJ NATURALNYM , EFEKTYWNY I PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU SPOSOBIE NA POZBYCIE SIĘ PLAGI NIECHCIANEGO
PTACTWA JEST ODSTRASZACZ PTAKÓW
Odstraszacz ptaków działając na podświadomość wzbudza lęk oraz niepokój wśród : gołębi , szpaków itp. lub drobnych gryzoni
np, łasice , tchórze , myszy , szczury , kuny .
Najskuteczniejszym odstraszaniem jest ustawienie głośności na największą głośność i jak najkrótsze odstępy czasowe
ponownego włączania odstraszacza
Odstraszacz ptaków pracuje w dzień gdy stada ptaków są aktywne - posiada wyłącznik zmierzchowy .
Funkcja AUTO w odstraszaczu umożliwia natomiast zaprogramowanie czasowej przerwy w nadawaniu dźwięków od 5 do 30
minut.
Wbudowany czujnik PIR w odstraszaczu wykrywa jakiekolwiek poruszenie i włącza odstraszacz , z którego wydobywają się
nagrane dźwięki wydawane przez orły , jastrzębie , sokoły , sowy .
W odstraszaczu wykorzystane są naturalne dźwięki drapieżnych ptaków , które powodują ucieczkę innych ptaków np. gołębi,
szpaków itp. lub drobnych gryzoni np, myszy , szczurów , kun , łasic z naszych ogrodów , parkingów , pól uprawnych czy innych
posesji.
Przykładem takim może być lotnisko w Warszawie na Okęciu . Od strony Al. Krakowskiej przy markecie OBI możemy
zaobserwować działanie takiego odstraszacza .
Tego typu odstraszacze są zastosowane także na lotniska - dzięki czemu nie ma kolizji samolotów z ptakami .
MOŻLIWOŚCI ODSTRASZACZA :
Funkcja PIR odstraszacza pozwala chronić małe powierzchnie - np. wjazd do garażu .
Funkcja AUTO odstraszacza działając okresowo pozwala chronić większe obszary - ogródki działki , sady itp.
Wbudowana fotokomórka w odstraszaczu uniemożliwia pracę odstraszacza w nocy.
Odgłosy wydawane przez drapieżne ptactwo wystraszą również niechciane gryzonie.

SPECYFIKACJA ODSTRASZACZA :
Zapotrzebowanie mocy odstraszacza 220-240 V,
Emitowane dźwięki odstraszacza : odgłosy wydawane przez drapieżne ptactwo ,
Zasięg działania odstraszacza : do 0,4047 hektara ( gdy dźwięk nastawiony na maximum),
Przy funkcji PIR kąt 130' , do 9,00 m.
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