Wise-I Trap

®

Řešení do venkovního i krytého prostředí
Katalogový list

Popis
Wise-I® Wise-I® je bezdrátový systém vytvořený pro venkovní i kryté prostředí, který
monitoruje výskyt hlodavců tak, aby jejich přítomnost byla včas odhalena. Zároveň slouží k
ochraně areálu v případě jejich vniknutí.
Wise-I® je jako “šitý” pro průmyslové závody (potravinářské, automobilové, farmaceutické…),
balící linky, nevyjímaje veřejné objekty jako jsou nemocnice, školy, školky, residenční čtvrtě a
najde uplatnění v mnoha dalších odvětvích.
Wise-I Master® se skládá ze samotné hlavní řídící jednotky, která propojuje až 50 jednotek do
bezdrátové sítě; buď Wise-I Traps®, Wise-I Pir® (senzory) anebo kombinace obou dvou.
Wise-I Master® předává do WisePlan® informace nasbírané prostřednictvím pastí a senzorů
pomocí mobilní sítě. Pouze pro Wise-I Master® je zapotřebí SIM karty a přístup k elektrické sítě
s napětím 230V.
Wise-I Trap® má dvě funkce. Může chytat a likvidovat hlodavce (potkany, krysy a myši)
humáně a efektivně, a zároveň detektovat a monitorovat jakoukoliv jejich aktivitiu v dosahu 2
metrů od přístroje.
Wise-I Trap® lze položit kolmo nebo vodorovně, usnadňující tak přístup a umístění mezi a pod
stroje či zařízení, na stojany, poličky atd.
Wise-I Trap® používá 4 ks lithium 3,6V AA baterie ( vyznačuje se nízkou spotřebu el. energie)
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Ovládání:
Electronické bezdrátové ovládání.

Rozměry:

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.

Délka:
Šířka:
Výška:

259 mm
106 mm
203 mm

Hmotnost:
1,1 kg.
Popis výrobku a objednací číslo:
obj.č.: 300 300
Wise-I Trap®
*Balení obsahuje:
5 pcs. Wise-I Trap®
*(Pouze možnost zakoupení balení, ne jednotlivých součástek)

Napájení:
4 kusy. lithium 3,6V AA baterie.
Výkonnost baterie:
Minimálně 12 měsíců.
Druh plastu:
PP, PA
Třída vzduchotěsnosti (krytí):
IP 44

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
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