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Vydává přelaďované, nepravidelně dlouhé ultrazvukové vlny s
nepravidelně dlouhými přestávkami. Přestože hlasitost je
stálá, jsou lidmi neslyšitelné, nebo pouze velmi slabě
slyšitelné.
Ideální např. do kanceláří, sklepů malých skladů, garáží, všude
tam, kde se pohybují lidé
Účinná plocha cca. 100m2

! Napájení: 6ks baterií řady "C" (R14, "střední monočlánky")
nebo síťový adaptér s příkonem cca. 2W se stabilizovaným
výstupním napětím 12V. Životnost baterií bývá cca. 6 měsíců
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Rozměry přístroje 185(š) x 88mm(v) x 31mm(h)
Hmotnost bez baterií: 0,15kg
Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům
slepicím, ptákům atd.)

Ultrazvukový odháněč drobných hlodavců a
škůdců s náhodně měnící se frekvencí.
Nenávykový! Odhání: myši, kuny, potkany,
krysy, lasičky, tchoře aj. škůdce.

OdH1 "tichý"
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Vydává přelaďované, nepravidelně dlouhé ultrazvukové vlny s
nepravidelně dlouhými přestávkami.
Vhodný pouze do prostorů, kde se lidé pohybují jen
krátkodobě, nebo vůbec.
Účinná plocha cca. 100m2
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Napájení: 6ks baterií řady "C" (R14, "střední monočlánky")
nebo síťový adaptér s příkonem cca. 2W se stabilizovaným
výstupním napětím 12V. Životnost baterií bývá cca. 6 měsíců
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Rozměry přístroje 185(š) x 88mm(v) x 31mm(h)
Hmotnost bez baterií: 0,15kg
Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům
slepicím, ptákům atd.)

Akusticko / ultrazvukový odháněč drobných
hlodavců a škůdců s náhodně měnící se
frekvencí. Nenávykový! Odhání: myši, kuny,
potkany, krysy, lasičky, tchoře aj. škůdce.

OdH1 "slyšitelný"
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Vydává trvalý slyšitelný tón
Hlasitost je možno měnit regulačním prvkem
Je vhodný do jakýchkoliv prostorů. V době, kdy se v
chráněném prostoru pohybují lidé, je možno snížit hladinu
vydávaného zvuku tak, že není slyšet. Je tedy vhodný např.
na chaty.
Účinná plocha cca. 100m2
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Napájení: 6ks baterií řady "C" (R14, "střední monočlánky")
nebo síťový adaptér s příkonem cca. 2W se stabilizovaným
výstupním napětím 12V. Životnost baterií bývá cca. 6 měsíců
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Rozměry přístroje 185(š) x 88mm(v) x 31mm(h)
Hmotnost bez baterií: 0,15kg
Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům
slepicím, ptákům atd.)

AKUSTICKÝ ODHÁNĚČ DROBNÝCH
HLODAVCŮ A ŠKŮDCŮ S REGULOVATELNOU
HLASITOSTÍ. Odhání: myši, kuny, potkany,
krysy, lasičky, tchoře aj. škůdce.

OdM s regulací hlasitosti

s náhodným zvukem

s náhodným zvukem

ODHÁNĚČE MYŠÍ, KUN, POTKANŮ, KRYS, LASIČEK, TCHOŘŮ, PLCHŮ, NETOPÝRŮ...
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Vydává pravidelně přerušovaný nepřelaďovaný tón. Délka tónu
cca. 1 s, délka pomlky cca. 1s
Vhodný pouze do prostorů, kde se lidé pohybují pouze
krátkodobě, nebo vůbec
Účinná plocha cca. 100m2
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Napájení: 6ks baterií řady "C" (R14, "střední monočlánky")
nebo síťový adaptér s příkonem cca. 2W se stabilizovaným
výstupním napětím 12V. Životnost baterií bývá cca. 6 měsíců
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Rozměry přístroje 185(š) x 88mm(v) x 31mm(h)
Hmotnost bez baterií: 0,16kg
Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům
slepicím, ptákům atd.)

Akustický odháněč drobných hlodavců a
škůdců bez regulace hlasitosti.
Odhání: myši, kuny, potkany, krysy, lasičky,
tchoře aj. škůdce.

OdM3 bez regulace hlasitosti
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Vydává přelaďované, nepravidelně dlouhé ultrazvukové vlny s
nepravidelně dlouhými přestávkami. Přestože hlasitost tohoto
ultrazvuku je velká a stálá, je lidmi neslyšitelný nebo pouze
slabě slyšitelný
Je vhodný pouze do krytých prostorů, do kterých neprší,
nesněží, ani v nich nestříká voda (sklep, chata, sklad, garáž...)
Ideální využití např. v chlévech, kravínech, drůbežárnách apod.
Účinná plocha cca. 200m2
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Napájení: Pouze ze síťového adaptéru s příkonem, cca. 2W se
stabilizovaným výstupním napětím 12V.
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Rozměry přístroje 185(š) x 88mm(v) x 31mm(h)
Hmotnost bez adaptéru: 0,16kg
Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům
slepicím, ptákům atd.)

Výkonový ultrazvukový odháněč drobných
hlodavců a škůdců.
Odhání: myši, kuny, potkany, krysy, lasičky,
tchoře aj. škůdce, plchy a netopýry.

OdH1-max "výkonový"

s náhodným zvukem

s náhodným zvukem
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Vydává přelaďované, nepravidelně dlouhé ultrazvukové vlny s
nepravidelně dlouhými přestávkami.
Ideální pro chlévy, kravíny, drůbežárny, sklady, garáže, stodoly
Účinná plocha cca. 400m2

!

!

Napájení: Pouze ze síťového napáječe se stejnosměrným
výstupním napětím v rozsahu 9 až 20V nebo se střídavým
výstupním napětím 12V. Příkon cca. 2W
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Rozměry přístroje 114(š) x 114mm(v) x 92mm(h)
Hmotnost bez adaptéru 0,29kg, s adaptérem 0,47kg
Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům
slepicím, ptákům atd.)

Výkonový ultrazvukový odháněč drobných
hlodavců a škůdců.
Odhání: myši, kuny, potkany, krysy, lasičky,
tchoře aj. škůdce.

OdH1-supermax
s náhodným zvukem

ODHÁNĚČE MYŠÍ, KUN, POTKANŮ, KRYS, LASIČEK, TCHOŘŮ, PLCHŮ, NETOPÝRŮ...
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Vydává zvuk ve slyšitelném i ultrazvukovém pásmu
Je vhodný pro použití v osobních automobilech s napětím
akumulátoru 12V, zcela ekologický
Vhodný do prostoru, kde se neparkuje blízko pohybu lidí
Neruší běžná elektronická zařízení (radiopřijímače apod.)
Automatické zapínání a vypínání na základě sledování a
vyhodnocování svorkového napětí akumulátoru
Během provozu vozidla je přístroj vypnutý
Napájení z akumulátoru vozidla 12V, odběr el. proudu max.
15mA

!
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Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Rozměry přístroje 60(š) x 85mm(v)
Hmotnost bez baterií: 0,05kg
Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům
slepicím, ptákům atd.)

Zvukový elektronický odháněč
,

určený pro instalaci do osobních vozidel.

myší, kun,
potkanů, krys, lasiček, tchořů aj. škůdců

Zabraňuje rozkousávání kabeláže hlodavci.

AOdHa/s z os. automobilů

POPIS PŘÍSTROJE
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Vydává zvuk vultrazvukovém pásmu
Je vhodný pro použití v osobních automobilech s napětím
akumulátoru 24V

Neruší běžná elektronická zařízení (radiopřijímače apod.)
Automatické zapínání a vypínání na základě sledování a
vyhodnocování svorkového napětí akumulátoru
Během provozu vozidla je přístroj vypnutý
Napájení z akumulátoru vozidla 24V, odběr el. proudu max.
10mA, r

(neslyšitelný)

, indikace funkce LED diodou
Vhodný i do prostoru, kde se poblíž pohybují i lidé

ozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Rozměry přístroje 60(š) x 85mm(v)
Hmotnost bez baterií: 0,05kg
Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům
slepicím, ptákům atd.). Zcela ekologický

!

Ultrazvukový elektronický odháněč myší, kun,
potkanů, krys, lasiček, tchořů aj. škůdců
určený pro instalaci do nákladních vozidel.
Zabraňuje rozkousávání kabeláže hlodavci.

AOdHn/t z nákl. vozidel
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Vydává zvuk v ultrazvukovém pásmu (neslyšitelný)
Je vhodný pro použití v osobních automobilech s napětím
akumulátoru 12V, indikace funkce LED diodou

Neruší běžná elektronická zařízení (radiopřijímače apod.)
Automatické zapínání a vypínání na základě sledování a
vyhodnocování svorkového napětí akumulátoru
Během provozu vozidla je přístroj vypnutý
Napájení z akumulátoru vozidla 12V, odběr el. proudu max.
15mA

Vhodný i do prostoru, kde se poblíž pohybují i lidé

Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Rozměry přístroje 60(š) x 85mm(v)
Hmotnost bez baterií: 0,05kg
Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům
slepicím, ptákům atd.). Zcela Ekologický.
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Ultrazvukový elektronický odháněč

určený pro instalaci do osobních vozidel.
Zabraňuje rozkousávání kabeláže hlodavci.

myší, kun,
potkanů, krys, lasiček, tchořů aj. škůdců

AOdHa/t

s nepravidelným zvukem

z os. automobilů

SLYŠITELNÝ

s nepravidelným zvukem
ULTRAZVUKOVÝ

s nepravidelným zvukem
ULTRAZVUKOVÝ

ODHÁNĚČE MYŠÍ, KUN, POTKANŮ, KRYS, LASIČEK, TCHOŘŮ, PLCHŮ, NETOPÝRŮ...
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Přístroj odhání kromě krtků a hryzců i běžné drobné drobné
hlodavce
Je vodotěsný a proto je vhodný na zahrady, trávníky, do parků,
na golfová hřiště a do jiných libovolných krytých i venkovních
prostorů
Vydává přelaďované, nepravidelně dlouhé slyšitelné tóny s
nepravidelně dlouhými přestávkami
Účinně působí do vzdálenosti cca. 10 až 12m (cca. 400m )
Napájení: 6ks baterií řady "C" (R14, "střední monočlánky").
Životnost baterií cca. 6 měsíců, prac. teplota: -20°C až +50°C
Rozměry 137(š) x 235mm(v),hmotnost bez baterií: 0,45kg

2

Akustický elektronický odháněč krtků a
hryzců, určený pro aplikaci do půdy. Odhání
polní myši, krtky, hryzce a hraboše.

OdK-H2

ODHÁNĚČE KRTKŮ A HRYZCŮ

s nepravidelným zvukem

POPIS PŘÍSTROJE

Zvukový elektronický odháněč myší, kun,
potkanů, krys, lasiček, tchořů aj. škůdců
určený pro instalaci do nákladních vozidel.

AOdHn/s z nákl. vozidel
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Vydává zvuk ve slyšitelném i ultrazvukovém pásmu
Pro použití v nákladních automobilech s napětím akumulátoru
24V, v
Neruší běžná elektronická zařízení (radiopřijímače apod.)
Automatické zapínání a vypínání na základě sledování a
vyhodnocování svorkového napětí akumulátoru
Během provozu vozidla je přístroj vypnutý
Napájení z akumulátoru vozidla 24V, proud. odběr max. 10mA

hodný do prostoru, kde se neparkuje blízko pohybu lidí

Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Rozměry 60(š) x 85mm(v), hmotnost bez baterií 0,05kg
Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům
slepicím, ptákům atd.), zcela ekologický
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s nepravidelným zvukem
SLYŠITELNÝ

ODHÁNĚČE MYŠÍ, KUN, POTKANŮ, KRYS, LASIČEK, TCHOŘŮ, PLCHŮ, NETOPÝRŮ...


