
GRR11 D wi kowy odstraszasz ptaków
Okre lone gatunki zwierz t i ptaków w przyrodzie stanowi  przedmiot polowania i
po ywienie dla innych zwierz t i ptaków drapie nych. U ptaków cechy owieckie
wykszta ci y si  szczególnie w ród soko ów, or ów i jastrz bi, których ulubionym pokarmem

 inne ptaki, oraz drobne gryzonie. Urz dzenie odstrasza takie ptaki jak: go ebie, jaskó ki,
wróble, szpaki, sroki, kawki, itp.
Dzia anie: Elektroniczny odstraszacz ptaków („birdchaser”) symuluje naturalne odg osy
(krzyki) atakuj cych or ów, soko ów i jastrz bi, przep aszaj c w ten sposób inne ptaki, które
jak e cz sto nie s  mile widziane . Ta naturalna i bardzo skuteczna metoda jest nieszkodliwa
dla rodowiska naturalnego, a zarazem nie stanowi obci enia dla ludzi i zwierz t domowych.
Dodatkowo mo na j  efektywnie wykorzystywa  w stosunku do ma ych gryzoni, które
równie  boj  si  odg osów ptaków drapie nych. Odstraszacz ptaków z wbudowanym
czujnikiem ruchu PIR nadaje si  równie  znakomicie do wykorzystania jako alarm. Czujnik
ruchu rejestruje ruch (ciep o cia a) w amywacza, aktywuj c odg osy symuluj ce krzyk ptaków
drapie nych. G no  regulowana jest pokr em.Tryb pracy PIR: Urz dzenie emituje
odg osy ptaków drapie nych, je eli jaki  ptak lub ssak znajdzie si  w odleg ci 10 m oraz w
promieniu 130 stopni. W ustawieniu tym dioda kontrolna wieci na sta e. G no  mo na
dowolnie regulowa . Tryb pracy Auto: Automatyczny tryb pracy powoduje emitowanie
odg osów ptaków drapie nych w ustawionych odst pach czasu (od 5 do 30 minut). Odst py te
mo na dowolnie regulowa  przy pomocy pokr a. Im d szy jest wybrany cykl emitowania
odg osów, tym mniejsza jest cz sto  migotania diody LED. G no  mo na dowolnie
regulowa . Je eli odstraszacz ptaków ma „obs ugiwa ” niezbyt rozleg y teren lub b dzie
wykorzystywany jako alarm, nale y wybra  tryb pracy PIR. Najlepsze wyniki uzyskuje si
przy zamocowaniu urz dzenia od 1 do 2,5 metra nad ziemi . Je eli urz dzenie przewidziane
jest dla rozleg ego obszaru (farma, plantacja owocowa itd.), konieczne jest wybranie trybu
pracy Auto. Ponadto zaleca si  przetestowa  odstraszacz w ró nych miejscach w celu
wyszukania najbardziej skutecznej lokalizacji.

Dane techniczne:

Zasilanie: 220-240V 50Hz poprzez 12V zasilacz (w zestawie)
lub Zasilanie 12V z akumulatora poprzez klemy (brak w zestawie) - istnieje
mo liwo  zamówienia
Napi cie wyj ciowe: 12 V DC
Emisja odg osów: or y, soko y, sowy, jastrz bie
Zasi g: do 0,4047 hektara (ok. 4000m2)
Czujnik ruchu: zasi g 10 m

t 130 stopni


