
WiseBox®

Popis:

WiseBox® je samovyprazdňovací past umístěná na místech nejčastějšího výskytu potkanů, krys a myší, 
a to jak uvnitř, tak i venku. 

WiseBox® využívá vrozený instinkt potkanů a myší vyhledávat bezpečí v dírách, trhlinách atd.

Když do WiseBox® potkan nebo myš vleze, senzory pasti se aktivují, past se uzavře a škůdce je rychle 
a efektivně zneškodněn.

Zneškodněný hlodavec je vložen do umělohmotného sáčku v neprodyšně uzavřené nádobě a WiseBox® je 
připraven na dalšího. 

Baterie, která past nabíjí, může být napájena přes solární panel a může být naprogramována tak, aby SMS 
zprávou, e-mailem anebo obojím komunikovala s majitelem. Tím je poskytnut jak přehled o provozních 
údajích pasti, tak upozornění v případě potřeby vyprázdnění.

Řešení do venkovního i krytého prostředí 
Katalogový list
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Ovládání: 
Electronické bezdrátové ovládání.  
Data jsou přenášena  kmitočtem 868 
MHz do Wise-I Master®. 

 
Instalace: 
Možnost umístění jak do krytého, tak do 
venkovního prostředí, např. podél budov, do 
skladů a půd, mezi poličky, do kabeloveho 
vedení a skříněk, kuchyňských prostorů atd. 
Past lze umistit kolmo či vodorovně. 

 
K instalaci se použivá vrtačka a šroubovák. 
Dodávka obsahuje šrouby a hmoždinky 
určené pro tvrdý povrch. 

 

 
 
 

Napájení: 
4 kusy. lithium 3,6V AA baterie. 

 
Výkonnost baterie: 
Minimálně 12 měsíců. 

 
Druh plastu: 
PP, PA  

 
Třída vzduchotěsnosti (krytí): 
IP 44 

Rozměry: 
 

 
Délka: 259 mm 
Šířka: 106 mm 
Výška: 203 mm 

 
Hmotnost: 
1,1 kg. 

 
Popis výrobku a objednací číslo: 
Wise-I Trap® obj.č.: 300 300 
*Balení obsahuje: 
5 pcs. Wise-I Trap® 

*(Pouze možnost zakoupení balení, ne jednotlivých součástek) 
 
 

Instalační nářadí: 
Šroubovák, vrtačka, vrták do betonu Ø 5 mm  

 
Nutné příslušnství / není součastí dodávky: 
WiseBox/Wise-I klíč*           obj.č. 200 940 
*(Klíč je univerzální pro všechny WiseCon výrobky vyžadující klíč)           
Wise-I Master®         obj.č. 300 100 
4 kusy lithium 3,6V AA baterie 
Návnada (atraktant) 
Instalční nářadí 



Saricotex s.r.o.
Roháčova 20
130 00 Praha 3 - Žižkov
Česká republika

Tel.: +420 222 780 808
Mobil: +420 724 511 525 

vedran.tvrtkovic@seznam.cz
www.wisecon.com

WiseBox®

Ovládání:
Elektronické ovládání pomocí GPRS údajů, které 
přenáší do WisePlanu a mobilního telefonu. 
GPS pro určování polohy/sledování.

Umístění:
Podél zdí a na jiných potkaních migračních 
stezkách uvnitř nebo vně budovy.

Instalace:
Zařízení nainstalujte pomocí WiseCon instalačního 
příslušenství. Dodávka obsahuje šrouby 
na upevnění pasti jak do tvrdého, tak i do měkkého 
povrchu a dvacet sáčků na hlodavce. Další šrouby 
je možné dokoupit. Použijte speciální montážní 
přípravky* a příslušenství* WiseCon.

* není součástí dodávky

Dodávka neobsahuje:
Klíč, baterku, nabíječku a instalační nářadí, 
požadovaný vrták ø 6.5 mm.

Napájení:
12 V dobíjecí baterie / WiseCon nabíječka.

Výkonnost baterie:
Bez solárních panelů: cca 3 měsíce
Se solárními panely: 3-12 měsíců (dle umístění)

Katalogový list

Druh plastu:
PP, PA.

Třída vzduchotěsnosti:
IP 44

Hmotnost bez baterie:
7 kg

Při objednávce speci kujte:
 • typ WiseBox a objednací číslo

Typ obj. č.

WiseBox 1 - s řídící jednotkou a solárním panelem 200 100

WiseBox 2 - s řídící jednotkou, bez solár. panelu 200 110 

WiseBox 3 - se solárním panelem 200 200 

WiseBox 4 - bez solárního panelu 200 210 

WiseBox 10 - s řídící jednotkou, 220 V 210 100 

WiseBox 11 - 220 V 210 200 

Nutné příslušenství obj. č.

Baterie 200 900

Nabíječka 100 910

Klíč 200 940

Sáčky na odpad (5 rolí po 20 ks) 200 910

Příslušenství pro instalaci obj. č.

Instalační nářadí 200 920

Instalační šrouby 200 930
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Instalační nářadí: 
Šroubovák, vrtačka, vrták do betonu Ø 5 mm  

 
Nutné příslušnství / není součastí dodávky: 
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