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Odstraszacz gołębi szpaków ptaków kun
łasic myszy szczurów tchórzy
Cena brutto

179,00 zł

Cena netto

145,53 zł

Dostępność

niedostępny

Numer katalogowy

ODSPTAK

Kod producenta

ODSPTAK

Producent

BIRDCHASER

Opis produktu
Odstraszacz na gołębie szpaki ptaki kuny łasice myszy szczury tchórze , odstraszacz na gołębie szpaki ptaki kuny łasice myszy szczury tchórze

Odstraszacz gołębi szpaków ptaków kun łasic mysz szczurów tchórzy

ODSTRASZACZ PTAKÓW TO NAJBARDZIEJ NATURALNY , EFEKTYWNY I PRZYJAZNY ŚRODOWISKU SPOSÓB NA POZBYCIE SIĘ PLAGI NIECHCIANEGO
PTACTWA!!!
Odstraszacz ptaków działa na podświadomość i wzbudza lęk oraz niepokój wśród : gołębi , szpaków itp. lub drobnych gryzoni np, myszy , szczury ,
kuny , łasice tchórze .
Aby odstraszacz ptaków był najefektywniejszy zaleca się ustawienie pokrętła głośności na max i jak najkrótsze odstępy czasowe ponownego
włączania nagrania.
Częste i głośne dźwięki wydobywające się z głośnika odstraszacza zmuszą nie proszonych gości do opuszczenia chronionego obszaru
.
Jeśli ktoś mieszka w pobliżu lotniska to może zobaczyć w praktyce działanie odstraszacza ptaków - w Warszawie - lotnisko od strony Al. Krakowskiej
przy markecie OBI.
Ten dźwiękowy odstraszacz wykorzystuje naturalne dźwięki drapieżnych ptaków powodując ucieczkę innych ptaków np. gołębi, szpaków itp. lub
drobnych gryzoni np, myszy, szczury, kuny, łasice itp.z naszych ogrodów, pól uprawnych czy innych posesji.
Wbudowany czujnik PIR w odstraszaczu wykrywa jakiekolwiek poruszenie i wzbudza dźwięki wydawane przez orły, jastrzębie , sokoły i inne drapieżne
ptaki.
Funkcja AUTO w odstraszaczu umożliwia natomiast zaprogramowanie czasowej przerwy w nadawaniu dźwięków od 5 do 30 minut.
Odstraszacz ptaków pracuje w dzień gdy stada ptaków są aktywne.
MOŻLIWOŚCI ODSTRASZACZA :
Funkcja PIR odstraszacza pozwala chronić małe powierzchnie.
Funkcja AUTO odstraszacza działając okresowo pozwala chronić większe obszary.
Wbudowana fotokomórka w odstraszaczu uniemożliwia pracę odstraszacza w nocy.
Funkcja PIR odstraszacza chroni w dzień przed ewentualnym atakiem szkodników.
Odgłosy wydawane przez drapieżne ptactwo wystraszą również niechciane gryzonie.
Przerwy czasowe pozwalają na kontrolowanie emisji dźwięku.
Odstraszacz posiada regulacja głośności.
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 ktąt 130' , do 9,00 m.

UWAGA

Jeśli nie możemy zasilić odstraszacza z sieci 230 V np. w namiocie, domku letniskowym, w szczerym polu itp., to można podłączyć do akumulatora
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żelowego na 12 V , który jest ładowany przy pomocy panela słonecznego
( nazywanego także - bateria słoneczna lub ładowarka słoneczna ) . Oba te artykuły można zamówić w naszym sklepie
.
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Polecane linki latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy
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