ردیف

توضیحات

کد کاال (مدل)

فراری دهنده التراسونیک موش  ،سوسک و کک
توضیحات :دارای یک بلند گوی التراسونیک  ،فشار صوتی  ، 021 dbتغییرات اتومات جهشی

0
909

در فرکانس خروجی  ،پوشش فرکانسی20الی  22کیلو هرتز  ،ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا
فراری دهنده التراسونیک :موش  ،سوسک  ،طراحی شده جهت مکانهای فاقد برق
توضیحات :دارای  0بلندگو  ،فشار صوتی ، 031 dbتغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی

2

 ،پوشش فرکانسی  22الی  22کیلو هرتز  ،محدوده تاثیر گزاری  01متر مربع
922

بدون آداپتور  ،تغذیه از طریق باتری کتابی  ، 9Vساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا
فراری دهنده التراسونیک  :موش  ،سوسک  ،طراحی شده جهت مکانهای فاقد برق
توضیحات :دارای  0بلندگو ـ فشار صوتی  031 dbـ تغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس

3

خروجی ـ پوشش فرکانسی  22الی  22کیلو هرتز بدون آداپتور ـ تغذیه از طریق دو باتری کتابی
922 M

9V
فراری دهنده التراسونیک  :موش  ،سوسک  ،پرنده  ,جیرجیرک
توضیحات :دارای پایه نصب به دیوار و سقف با قابلیت تغییر زاویه به میزان  321درجه  ،دارای 0

0

بلندگو  0،مد عملیاتی  0 X 031 db ،فشار صوتی  ،تغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس
929

خروجی  ،پوشش فرکانسی  21الی  22کیلو هرتز  ,دارای آداپتور تغذیه 9V-0,2 VA
فراری دهنده التراسونیک :موش  ،سوسک  ،عنکبوت  ،کک  ،کنه  ،جیرجیرک  ،پروانه و ...
توضیحات :دارای  2بلندگو ـ  2مد عملیاتی ـ  2 X 031 dbفشار صوتی ـ فرکانس دوبل ـ تغییرات

2

اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی ـ پوشش فرکانسی  31الی  22کیلو هرتز ـ مربع ؛ دارای
922

آداپتور تغذیه 9V-0,2 VA
فراری دهنده التراسونیک  :موش  ،سوسک  ،عنکبوت  ،کک  ،کنه  ،جیرجیرک  ،پروانه و...
توضیحات :دارای  2عدد بلندگوی اولتراسونیک و یک عدد ترنس دیوسر تقویتی ـ دارای 0مد

2

عملیاتی ـ فشار صوتی خروجی 3 X 031 dbـ مجهز به سیستم تغییردهنده اتوماتیک و جهشی در
922-M

فرکانس خروجی ـ پوشش فرکانسی  22الی  22کیلو هرتز ـدارای آداپتور تغذیه 9V
فراری دهنده التراسونیک  :دور کننده موش  ،پرنده  ،گربه  ،خفاش و رنج وسیعی از حشرات موذی
توضیحات  :دارای سه بلندگو در سه جهت مختلف-قابل تنظیم برروی فرکانس های مختلف-دارای

2
922 3D

چهار مد عملیاتی – A/B/C/OFFمحدوده فرکانسی  03الی  02کیلو هرتز
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ردیف

توضیحات

کد کاال (مدل)

مدل  : 902فراری دهنده التراسونیک  :موش  ،سوسک و ...
توضیحات  :دارای یک بلندگو ؛ فشارصوتی  031db؛ تغییرات اتوماتیک جهشی  ،دارای

9

دکمه تنظیم فرکانس  ،پوشش فرکانس  31کیلوهرتز ؛ تغذیه از طریق آداپتور  9ولتی دارای
902

چراغ LED
فراری دهنده میله ای  :موش و مار
-توضیحات  :نصب به صورت میله ای در خاک ـ فرکانس  311HZـ دایره ای به شعاع 02

9
992

الی  09متر از هر طرف مناسب برای مزارع ،گلخانه ها و فضاهای سبز و حیاط ها و نیز امکان
با قراردادن بر روی کف سالن ها و انبارهابدون آداپتور ـ تغذیه از طریق  0عدد باتری
فراری دهنده  :پرنده
توضیحات  :قابلیت نصب به دیوار ـ محدوده تاثیر گزاری در زاویه پوشش 21درجه به فاصله
 01الی  02متر حدود  92متر مربع ـ دارای  0بلندگو آلتراسونیک با  031 dbفشار صوتیـ

01

پوشش فرکانسی  02الی  20کیلو هرتز ـ دارای 2فالشر نوری جهت ترساندن پرنده ـ دارای
992-BF

سنسور حرکتی با قابلیت  PIRـ دارای پوشش ضد باران
تغذیه از طریق آداپتور  9V-0,2 VAو یا  2عدد باتری کتابی 9V
فراری دهنده  :پرنده به روش Sonic
توضیحات  :دارای 0عدد بلندگو جهت ایجاد صدای عقاب  ،شاهین و جغد ـ دارای ولوم تنظیم
بلندی صدا ـ دارای ولوم تنظیم زمان تکرار صدا ـ دارای  3مد عملیاتی ـ دارای سنسور
خاموشی اتوماتیک در شب و روشن شدن اتوماتیک در روز ـ دارای قابلیت تنظیم عملکرد به

00

صورت  PIRو سنسور حرکتی با پوشش زاویه  031درجه،این سنسور تا فاصله  02متر
2110

حرکت موجود زنده را تشخیص میدهد.
محدوده تاثیر گزاری 2111متر مربع در حالت کارکرد در مد عملیاتی اتوماتیک و پوشش
زاویه  031درجه تا فاصله  02متر در مد  PIRبه همراه آداپتور

کاربرد  :قالده سگ و گربه خانگی

02
213

جهت فراری دادن انواع کک و شپش و کنه از بدن حیوان
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ردیف

توضیحات

کد کاال (مدل)
فراری دهنده  :سگ

توضیحات  :حمل دستی ـ دارای 0عدد بلندگو آلتراسونیک با  031 dbفشار صوتی ـ پوشش
03

فرکانسی  21الی  22کیلو هرتز ـ دارای 2فالشر نوری جهت ترساندن سگ ـ دارای  3مد
922-F

عملیاتی به صورت فراری دهنده ،آموزش سگ و چراغ قوه ـ تغذیه از طریق  0عدد باتری
کتابی  9ولت
 0عدد باتری 9Vکتابی توسط مصرف کننده از بازار تهیه شود
فراری دهنده  :سگ ،گربه
توضیحات  :قابلیت نصب به دیوار ـ محدوده تاثیر گزاری در زاویه پوشش 21درجه به فاصله
 01الی  02متر حدود  92متر مربع ـ دارای  0بلندگو آلتراسونیک با  031 dbفشار صوتی
پوشش فرکانسی  02الی  20کیلو هرتز ـ دارای 2فالشر نوری جهت ترساندن حیوان ـ دارای

00
992-F

سنسور حرکتی  PIRـ دارای پوشش ضد باران
تغذیه از طریق آداپتور  9V-0,2 VAو یا  2عدد باتری کتابی 9V
 2عدد باتری  9Vکتابی توسط مصرف کننده از بازار تهیه شود
فراری دهنده  :سگ
توضیحات  :حمل دستی ـ دارای 0عدد بلندگو آلتراسونیک با  031 dbفشار صوتی ـ پوشش
فرکانسی  21الی  22کیلو هرتز ـ محدوده عملکرد تا فاصله  2الی  2متری  ،تغذیه از طریق 0

02
922

عدد باتری کتابی  9ولت
 0عدد باتری  9Vکتابی توسط مصرف کننده از بازار تهیه شود
فراری دهنده  :پشه ماده ( فقط پشه ماده نیش می زند )
توضیحات  :محدوده تاثیر گزاری حدود  21متر مربع ـ دارای  0بلندگوی سونیک با پوشش

02
902

فرکانسی  2کیلو هرتز ـ درای کلید خاموش و روشن ـ تغذیه از طریق  2عدد باتری قلمی
 2عدد باتری V 0,2؛ قلمی توسط مصرف کننده از بازار تهیه شود
فراری دهنده  :پشه ماده ( فقط پشه ماده نیش می زند )

02

202

توضیحات  :حمل دستی ـ دارای 0عدد بلندگوی سونیک با پوشش فرکانسی  2الی  2کیلو هرتز
ـ دارای کلید خاموش و روشن ـ تغذیه از طریق  0عدد باتری نیم قلمی
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ردیف

توضیحات

کد کاال (مدل)
فراری دهنده  :سگ ،گربه  ،پرنده

توضیحات  :قابلیت نصب به دیوار ـ محدوده تحت پوشش به فاصله  02متر از دستگاه با زاویه 021

09

درجه ـ دارای  0بلندگو آلتراسونیک با  031 dbفشار صوتی ـ پوشش فرکانسی  02الی 20
932-CD

کیلوهرتز ؛ دارای پوشش ضد باران تغذیه از طریق آداپتور 9V-0,2 VA
منبع صوت قابل تنظیم
عملکرد  :جهت فراری دادن انواع موش  ،سوسک  ،پرنده  ،سگ و حشرات و ...
توضیحات  :دارای 0عدد بلندگو آلتراسونیک با  021 dbفشار صوتی به قدرت  0Wـ پوشش

09
302

فرکانسی  01الی  22کیلو هرتز قابل تنظیم در  01محدوده فرکانسی مختلف ـ دارای ولوم تنظیم
فرکانس و تغیرات سرعت به صورت دستی ـ تغذیه از طریق آداپتور تغذیه
تله الکتریکی پشه
کاربرد  :انبار ـ منزل ـ محیط سرپوشیده ـ محیط روباز ـ همه جا
توضیحات  :این دستگاه از طریق المپ  UVحشرات پرنده را به سمت خود جذب می کند  .پس از
نزدیکی حشرات آنها به دلیل مکش سیستم فن دستگاه به داخل دستگاه مکیده شده و در محفظه
داخلی دستگاه محصور می شوند  .این محفظه پس از پر شدن به صورت دستی قابل تخلیه است.

21

ساخت تایوان
202

 متعلقات :المپ  UVـ فن مکنده ـ فتوسل ـ قابلیت کارکرد در  3مد عملیاتی
 دارای آداپتورتغذیه 221V / 02VDC-211mA-2W
 وزن  211grـ ابعاد 02*02*29Cm

مولد صوت گازی( توپ صوتی)
این وسیله با اتصال به کپسول یا پیک نیک گاز مایع ایجاد صدای شدید می نماید .مناسب جهت دور
20

کردن حیوانات مزاحم نظیر پرندگان  ،گراز  ،خرس  ...از مزارع و باغات میوه و استخرهای پرورش
ماهی ...می باشد.
محدوده ی تحت پوشش هر دستگاه  0هکتار می باشد
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