Worldwide Bird Control ‘X’ -Perts

•
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Pilns PUTNU UN KAITĒKĻU KONTROLES produktu klāsts
Elektroniskas skaņas un ultraskaņas ierīces
Tīklojums un metālizstrādājumi
Plastikāta vai nerūsējošā tērauda dzelkšņi
Šķidrums un gēls

Informācija par pārstāvniecību.
Oficiālais pārstāvis Bal jas vals s:
Credo Bal c SIA
Tālrunis pasū jumiem: +371 67703337
e-pasts: info@credobal c.lv
url: www.credobal c.lv
url: www.putnukontrole.lv

PRODUKTU LĪNIJAS APSKATS
Produkta ps
Elektroniskas ultraskaņas
ierīces

Elektroniskas skaņas
ierīces

Vizuālās atbaidīšanas
ierīces

Nosēšanās traucēkļi

Elektroniskie dzīvnieku
atbaidītāji

Lappa

Priekšrocības / pielietojums
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• Nedzirdama cilvēkiem; visām iekštelpām ar intensīvu sa ksmi; dažas
ierīces var uzstādīt putnu apmeklētās vietās ārpus telpām.
• Atbaida visu sugu putnus, sikspārņus un dzīvniekus.
• Industriālas telpas / stāvvietas / noliktavas / mazum rdzniecība /
iekraušanas doki, āra kafejnīcas, privātmājas u.c. vietas.
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• Nodrošina plašu pārklājumu - no 1 akra līdz 30+ akriem; lietošana
telpās un ārpus telpām; piemēro ba konkrētām sugām; regulējams
skaļums; dienas /nakts / 24h stundu darba režīms.
• Atbaida visu sugu putnus, zosis/pīles, dzīvniekus.
• Lidostas / rūpnieciskās zonas / jum / stāvvietas, garāžas / parki /
izgāztuves / noliktavu telpas / l un pazemes pārejas / lauksaimniecība
un šķūņi/ privātmājas u.c.
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• Efek va, ļo ekonomiska izvēle kombinētai darbībai telpās un ārpus
telpām; var lietot atsevišķi vai kopā ar elektroniskām ierīcēm kā
sinerģisku atbaidīšanas risinājumu, kas iedarbojas uz visām maņām.
• Atbaida visu sugu putnus, zosis/pīles.
• Industriālās telpas /ražotnes / noliktavas / namīpašumi u.c.
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• Fiziskās barjeras darbojas it visur, kur tās ir uzstādītas; efek vitāte - 100%;
dažu pu barjeras ir īpaši diskrētas; nerada troksni.
• Atbaida visu sugu putnus.
• Visas virsmas, spāres, dzegas un sa ksmes infrastruktūra. Virtuāls pielietojums komercobjektos un privātos objektos.
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• Skaņas / ultraskaņas atbaidītāji iedarbojas uz dažādiem parazī skiem
zīdītājiem, ieskaitot peles, jenotus, skunksus, briežus un citus.
• Efek vas, vienkārši lietojamas komerciāla līmeņa ierīces.
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ELEKTRONISKĀS ULTRASKAŅAS IERĪCES

Super Quad-Blaster ar stroboskopu
Aizbaida putnus ar vienudiviem sinerģiskiem impulsiem
Super QB-4 aizraida putnus ar ultraskaņu,
kuru cilvēki nedzird, un ar Flashing Strobe
Light stroboskopa palīdzību
•
•
•
•

Drošs un humāns līdzeklis
Vienkārša uzstādīšana
Ekonomisks līdzeklis
Garantēts rezultāts

Ideāli piemērots slēgtām / daļēji slēgtām vietām
Putni necieš ultraskaņu, taču cilvēki to nedzird!
Tagad Quadblaster’s ultraskaņu izstaro kopā ar jaudīgu mirgojošu stroboskopu DOUBLE - WHAMMY
BIRD CONTROL - Jūsu ražotnē, noliktavā, stāvvietā, sporta objektā - praktiski jebkur!
Darbības zona: līdz 600 kvadrātmetriem
Parazī: putni (baloži, zvirbuļi, strazdi, bezdelīgas), sikspārņi, grauzēji u.c.
Pielietojums: angāri, noliktavas, ražotnes, tuneļi, iekraušanas doki, dzelzceļa rezerves ceļi, ejas, laivu novietnes, tuneļi, uzglabāšanas
nojumes, šķūņi, sporta arēnas, konferenču nami, stāvvietas, automazgātavas un citas slēgtas vai daļēji slēgtas vietas.

Modelis # QB4+S (Ultraskaņas ierīce QB4 ir pieejama arī bez stroboskopa )
TEHNISKIE PARAMETRI
Spriegums / elektrobarošana: 12 VDC no 115V AC/60 Hz vai 220V AC/50 Hz
Patērējamā jauda: Mazāka par 10W
Atbils ba: QB4 ierīce un barošanas bloks atbilst UL & CE
Ultraskaņas izeja: Diapazons 20-30 kHz; 112 dB 1 metra a ālumā ar frekvenci
22 kHz (katram skaļrunim)
Stroboskopa mirgošanas biežums 60 trīskārši zibšņi minūtes laikā
Izmēri: QB4 - 30,48cmx30,48cmx10,16cm;
stroboskops 15,24cmx10,16cmx10,16cm
Svars: Super Quad-Blaster 4,62kg
EPA Est. 075130-OR-001
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ELEKTRONISKĀS ULTRASKAŅAS IERĪCES

Ultrason X
Pasaulē pirmais ārpus telpām lietojamais
ultraskaņas atbaidītājs
Programmējama, izturīga pret laika apstākļiem,
ārpus telpām lietojama iekārta
•
•
•
•

Drošs un humāns līdzeklis
Vienkārša uzstādīšana
Ekonomisks līdzeklis
Garantēts rezultāts

Ultraskaņas impulsi, kuri cilvēka ausij nav dzirdami, ir pietiekami spēcīgi, lietojot ārpus telpām
(daudzi ultraskaņas atbaidītāji to nespēj) - šis atbaidītājs Jūsu īpašumu sargā kā dienas, tā nakts
laikā.
Darbības zona: līdz 335 kvadrātmetriem
Parazī: putni (baloži, zvirbuļi, mājas strazdi, vārnas, melnie strazdi, kaijas, bezdelīgas), sikspārņi, jeno un ci
Pielietojums: degvielas uzpildes stacijas, stāvvietas, viesnīcas, restorāni, balkoni, iekšpagalmi, ražošanas vai noliktavu telpas, lidostas un
ci objek

Modelis # USX
TEHNISKIE PARAMETRI
Izmēri: Vadības mezgls 22,86cmx22,86cmx12,7cm,
skaļruņi 10,16cmx10,16cmx15,24cm
Skaļruņi: 8 omi, 30W
Svars: 6,8 kilogrami
Darbības zona: līdz 335 kvadrātmetriem
Elektrobarošana: 110 VAC (220 VAC iespējams)
Skaņas spiediens: 95-102 dB (katrs skaļrunis) @ 1 metra a ālumā
Frekvence: 15-25 KHz
Atbils ba: Barošanas bloks atbilst UL un CE prasībām. EPA Est. 075130-OR-001
Izcelsmes valsts: Ražots ASV
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ELEKTRONISKĀS ULTRASKAŅAS IERĪCES

KOMBINĒTAIS SKAŅAS / ULTRASKAŅAS ATBAIDĪTĀJS

BroadBand Pro
Programmējamais skaņas /
ultraskaņas sugām pielāgotais
atbaidītājs satur trīs vizuālas ierīces
Izkliedējiet visvairāk apmeklētās putnu
pulcēšanas vietas ar pilnīgākās, aptverošākās un
vispielāgotākās pieejas palīdzību

ELEKTRONISKĀS SKAŅAS IERĪCES

•
•
•
•

Izmantojiet visas ultraskaņas un skaņas iespējas vai
arī tikai ultraskaņu - atkarībā no situācijas izmaiņām
Vadības bloks, četri atsevišķi skaļruņi, 30.48 metri garš kabelis katram skaļrunim nodrošina piemērotu, elastīgu pārklājumu
Personalizējiet ierīces darbību, izvēloties skaļumu, ilgumu klusuma pauzei starp skaņām,
darbības laiku, gadījuma rakstura vai secīgu atskaņošanu
BroadBand PRO satur trīs vizuālus putnubiedēkļus, kuri veic ietekmi uz vairākām putnu
maņām: Irri-Tape ("Irri-lenta"), Terror-Eyes ("terora acis") un Prowler Owl ("klejojoša
pūce"):

Ultraskaņas/skaņas ierīce putnus atbaida ar nerimstošiem
konkrētām sugām raksturīgiem briesmu saucieniem, plēsoņu
saucieniem, vispārējiem trauksmes signāliem un ar jaunāko
tehnoloģiju: ultraskaņas viļņiem!

Modelis # BB-PRO
TEHNISKIE PARAMETRI
Izmēri: Vadības mezgls 22,86cmx22,86cmx12,7cm,
skaļruņi 10,16cmx10,16cmx15,24cm
Skaļruņi: 8 omi, 30W
Svars: 7,25 kilogrami
Darbības zona: Līdz 10,000 kvadrātpēdām (ultraskaņa), līdz 6 akriem lietojot arī skaņas iespējas.
Elektrobarošana: 110 VAC (220 VAC iespējams)
Skaņas spiediens: Ultraskaņas 95-102 dB (katrs skaļrunis) @ 1 m
a ālumā. Skaņas - 105-110 dB (katrs skaļrunis) 1 m a ālumā
Frekvence: Ultraskaņa 15-25 KHz, skaņa 3-5 KHz
Atbils ba: Barošanas bloks atbilst UL un CE prasībām.
EPA Est. 075130-OR-001
Izcelsmes valsts: Ražots ASV
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BirdXPeller PRO
Atbilstoši putnu sugām programmējams atbaidītājs
– "viss vienā" ierīces darba zona ir līdz 0,40 hektāram.
Kontrolē putnus iekštelpās un ārpus telpām ar sarežģītu skaņu
tehnoloģijas palīdzību. Programmējamas skaņas putnu atbaidītājā
izmanto dabiskus putnu trauksmes signālus, kuri rada "bīstamo zonu".
•
•

•

ELEKTRONISKĀS SKAŅAS IERĪCES

•
•
•

Skaņas katrā ciklā tiek atskaņotas uz dažām sekundēm.
Cikla garumu ir iespējams regulēt.
Izvēlieties jebkuru no 8 dabīgām putnu skaņām, ieskaitot
plēsēju kliedzienus, kuri putnus aizbiedēs
Personalizējiet ierīces darbību, izvēloties frekvenci, skaļumu, virzienu un darbības laiku
Ūdensizturīgas
Nekaitīgas Lai aizdzītu putnus, BirdXPeller PRO izmanto dabīgās skaņas, nenodarot putniem
kaitējumu.
Vienreizīga investīcija atrisina aktuālās un nākotnes putnu kontroles vajadzības.
Iestatījumus var mainīt tik bieži, cik bieži mainās aktuālā situācija.

Darbības zona: līdz 4000 kvadrātmetri
Parazī: putni (baloži, zvirbuļi, strazdi, kaijas u.c.).
Pielietojums: zonas ārpus telpām, privātmājas, parki, atklā laukumi, kupoli, marķīzes, karnīzes, spāres, gries , ieejas,
noliktavas, angāri, garāžas, šķūņi, nojumes, jumtu kores, stāvvietas, lauki, jaunbūves un citur

Versija Nr.1 atbaida: Baloži, mājas strazdi, zvirbuļi un kaijas
Versija Nr.2 atbaida: Vārnas, melnie strazdi, jūras kraukļi, kraukļi
Versija WP atbaida: Dzeņi

Modelis # BXP-PRO
(atkarībā no mērķa putnu sugām jāizvēlas Versija Nr.1, Nr.2 vai WP)
TEHNISKIE PARAMETRI
Ierīces izmēri: 15,24cmx22,86cmx10,16cm
Nosū šanas svars: 1,81 kilogrami
Elektrobarošana: 110 vai 220 VAC vai 12vDC (110
VAC adapters ir iekļauts, akumulators nav iekļauts)
Skaņas spiediens: 105-110 dB 1 m a ālumā
Frekvence: 3 - 5 kHz
Atbils ba: Barošanas bloks atbilst UL un CE
prasībām.
EPA Est. 075310-OR-001
Izcelsmes valsts: Ražots ASV
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Super BirdXPeller PRO
Programmējams konkrētām putnu sugām
paredzēts atbaidītājs - vadības bloks un
skaļruņi darbojas platībā līdz 2,40 hektāriem.
Putnu kontrole plašā apvidū ar sarežģītas skaņu
tehnoloģijas palīdzību.
Programmējamas skaņas putnu atbaidītājā izmanto dabiskus putnu
trauksmes signālus, kuri rada "bīstamo zonu".
•
•

ELEKTRONISKĀS SKAŅAS IERĪCES

•
•
•

Skaņas katrā ciklā tiek atskaņotas uz dažām sekundēm. Cikla garumu ir iespējams regulēt.
Izvēlieties jebkuru no 8 dabīgām putnu skaņām, ieskaitot plēsēju kliedzienus, kuri putnus
aizbiedēs
Personalizējiet ierīces darbību, izvēloties frekvenci, skaļumu, virzienu un darbības laiku
Vadības bloks, četri atsevišķi skaļruņi, 30,48 metri garš kabelis katram skaļrunim.
Piemērots un elastīgs pārklājums
Vienreizīga investīcija atrisina aktuālās un nākotnes putnu kontroles vajadzības.
Iestatījumus var mainīt tik bieži, cik bieži mainās aktuālā situācija

Darbības zona: līdz 2,40 hektāriem
Parazī: putni (baloži, zvirbuļi, strazdi u.c.)
Pielietojums: zonas ārpus telpām, parki, atklā laukumi, ieejas, noliktavas, angāri, garāžas, šķūņi,
jumtu kores, stāvvietas, lauki, izgāztuves, lielas ēkas u.c.

Versija Nr.1 atbaida: Baloži, mājas strazdi, zvirbuļi un kaijas
Versija Nr.2 atbaida: Vārnas, melnie strazdi, jūras kraukļi, kraukļi
Versija WP atbaida: Dzeņi

Modelis # SBXP-PRO (atkarībā no mērķa putnu sugām
jāizvēlas Versija Nr.1, Nr.2 vai WP)
TEHNISKIE PARAMETRI
Izmēri: Vadības mezgls 22,6cmx22,6cmx13,34cm,
skaļruņi 10,16cmx10,16cmx15,24cm
Nosū šanas svars: 5,44 kilogrami
Elektrobarošana: 110 vai 220 VAC vai 12vDC
(110 VAC adapters nav iekļauts, akumulators nav
iekļauts)
Skaņas spiediens: 105-110 dB 1 m a ālumā
Frekvence: 3 - 5 kHz
Atbils ba: Barošanas bloks atbilst UL un CE
prasībām. EPA Est. 075130-OR-001
Izcelsmes valsts: Ražots ASV
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Critter Blaster PRO
Programmējams putnu un dzīvnieku
atbaidītājs
Atbaidi putnus un dzīvniekus ar digitālas
iekārtas palīdzību!
•
•
•
•
•

ELEKTRONISKĀS SKAŅAS IERĪCES

•

Programmējams elektronisks dzīvnieku un putnu
atbaidītājs
Atbaida visu sugu kaitēkļus
Plašs pārklājums
Izvēlieties vienu vai visas 8 atbiedējošās skaņas
Vadības bloks, četri atsevišķi skaļruņi, 30,48 metri garš
kabelis katram skaļrunim
Ūdensizturīgs

Darbības zona: līdz 2,40 hektāriem
Parazī: grauzēji, putni, maitu lijas, dzīvnieki un ci parazī
Pielietojums: lidostas, fermas, lauki, izgāztuves, lielas ēkas un pla bas u.c.

Modelis # CB
TEHNISKIE PARAMETRI
Izmēri: Vadības mezgls 22,6cmx22,6cmx13,34cm, skaļruņi 10,16cmx10,16cmx15,24cm
Nosū šanas svars: 6,80 kilogrami
Darbības zona: Līdz 2,4 hektāriem (2.4 ha) atkarībā no apvidus pla bas, izvietojuma un
apkārtnes
Elektrobarošana: 1 A,110 vai 220 VAC adapters vai 12 VDC
Skaņas spiediens: 105-110 dB 1 m a ālumā
Frekvence: 2 - 10 kHz
Atbils ba: Barošanas bloks atbilst UL un CE prasībām. EPA Est. 075310-OR-001
Iekļauts: Vadības mezgls, 4 skaļruņi ar vadiem, AC adapters ar vadu, DC bateriju kabeļi,
pilna instrukcija
Izcelsmes valsts: Ražots ASV
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Mega Blaster Pro
Efektīva plaša apvidus putnu kontrole:
Mega Blaster PRO skaņas putnu atbaidītāja darba
zona ir 12 hektāri!
Mega Blaster PRO lieto neregulārus briesmu
saucienus, ar kuru palīdzību izveido "briesmu
zonu", no kuras vienmēr tiek aizbiedēti nevēlamie
putni.
PREDATOR (plēsoņa) kliedzieni aizbiedē visus
kaitnieciskos putnus.
ELEKTRONISKĀS SKAŅAS IERĪCES

Jaudīgā sistēma satur divus lieljaudas pastiprinātājus, kuri nodrošina
signālus speciāli izstrādātājam 20 skaļruņu tornim. Intensīvā skaņas
jauda ir pietiekama, lai darba zonu būtu 12 hektāri. Sistēmā ir izmantotas
cietvielu elektronikas sastāvdaļas, kas ievietotas NEMA tipa vadības blokā, kurš ir paredzēts praktiski
jebkuram pielietojumam ārpus telpām.
Ģenerējošo mezglu ar komplektā iekļauto furnitūru var viegli uzstādīt uz staba vai kārts. Mezglā ir
ierakstītas četras populārāko putnu invāziju konfigurācijas. Izvēlieties vienu vai visas 8 skaņas,
ieskaitot plēsoņu skaņas, kuras putniem liks sajusties aizvien vairāk apdraudētiem. Personalizāciju
veic, regulējot skaļumu un pauzes ilgumu starp skaņām.
Putni katru gadu atgriežas vienās un tajās pašās vietās. Mega Blaster Pro putnu atmiņu lieto pret
pašiem putniem un, tos atkārtoti biedējot, iemāca tiem neatgriezties.

BRĪDINĀJUMS: Ierīce spēj radīt 125 dB skaņas līmeni.
IETEICAMS LIETOT DZIRDES AIZSARDZĪBU.
Pārklājums: līdz 12 hektāriem ar vienu ierīci.
Parazī: kaijas un jūras putni, vārnas, kraukļi, mājas strazdi, melnie strazdi, dzeņi, Delaveras kaijas, sudrabkaija, Kalifornijas kaija,
melngalvas kaija, pelēkspārnu kaija, ausainais jūras krauklis
Pielietojums: jebkurš īpašums, kura pla ba ir vairāki akri, ieskaitot izgāztuves, lidlaukus, zivjaudzētavas, pludmales, ezerus, parkus,
lielus īpašumus.

Konfigurācijas iespējas:
• Lauksaimniecība # MEGA-AG
• Vārnas/kraukļi # MEGA-CROW
• Dzeņi # MEGA-WP
• Kuģniecība/ kaijas # MEGA-MAR
TEHNISKIE PARAMETRI
Kombinētais nosū šanas svars: 11,79 kilogrami
Darbības zona: Līdz 12 hektāriem (12 hektāri)
Elektrobarošana: 12VDC (3 A) ar solāro paneli un
akumulatoru
Skaņas spiediens: līdz 125 decibeliem
Frekvence: 2,000 - 10,000 Hz
Atbils ba: Atbilst UL / CUL ; EPA Est. 075310-OR-001
Iekļauts: Pilna sistēma, ieskaitot ģenerējošo ierīci ar
diviem iebūvē em lieljaudas pas prinātājiem, tornis ar
20 skaļruņiem un audio kabeļiem, 40W solārais panelis,
akumulatora spailes un visa nepieciešamā montāžas
furnitūra.
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Bird BLazer
Pasaulē pirmais iekštelpu putnu lāzera
atbaidītājs - Fat Beam tehnoloģija drošā
veidā aizraida putnus
Lāzera stari ir dokumentāli apstiprināti (well-dokumented)
putnu atbaidīšanā. Stars meklē to atrašanās vietas, satrauc
putnus, tos apmulsina, kā rezultātā tie aizlido. Pateicoties šim
tehnoloģiskajam sasniegumam, pašreizējie lielu darbu prasošie rokas lāzeri jau ir novecojuši. Šī jaunā metode paver
plašas vispārēja industriālā pielietojuma putnu kontroles
iespējas.
• 10 mW plata lāzera stara jauda
• Jaunākā tehnoloģija ar pilnu reģistrāciju, patērētājiem
droša ierīce
• Darbojas visu diennakti: lāzera stari nepārtraukti maina
konfigurāciju un izvietojumu, kā rezultātā tiek novērsta
putnu pielāgošanās
Darbības zona: līdz 3048 metriem
Parazī: putni (baloži, zvirbuļi, strazdi, bezdelīgas), sikspārņi, grauzēji u.c.
Pielietojums: angāri, noliktavas, ražotnes, tuneļi, iekraušanas doki, dzelzceļa angāri, ejas, laivu novietnes, tuneļi, uzglabāšanas nojumes,
šķūņi, sporta arēnas, konferenču nami, stāvvietas, automazgātavas un citas slēgtas vai daļēji slēgtas vietas.

Modelis BLAZER

VIZUĀLĀS ATBAIDĪŠANAS IERĪCES

TEHNISKIE PARAMETRI
Lāzera jauda: 10 mW plats stars
Ierīces jauda: 50 W
Lāzera krāsa: Zaļa
Neto svars: 4Kgs
Elektrobarošana: AC 100V~120V vai 220V~240V, @
50/60Hz
Elektriskā strāva: 110 V = 0.45 A; 220V = 0.23 A
Klasiﬁkācija: 3R
Izmēri (mm) garums 220 × platums
280 × augstums 172
Drošinātājs: 20 mm×2 A lēni kūstošs
Korpuss: Metāla
Stara novirze: < 1.5 mrad
Darba temperatūra: 64-77°F/18-25°C
Drošas lietošanas temperatūra: 41-104°F/5-40°C
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Terror-Eyes (terora acis)
Moving Eye ("kustīgā acs”) hologrāfisks
piepūšams "plēsoņas tipa" biedēklis,
kurš putniem liek doties prom
•
•
•

Milzīga 61 cm izmēra draudīga bumba
Priekšpusē un aizmugurē izvietotas "kustīgās acis" putnos
iedveš bailes
Šīs lēcveidīgās acis nepārtraukti rada hologrāfiskus
efektus, tādā veidā radot "sekošanas" efektu.

Terror Eyes ("terora acis") ir ārkārtīgi reālistisks
plēsoņu atgādinošs biedēklis - balvas ieguvējs Japānā kā
izcilākais putnubiedēklis, kurš putnus atbaida no labības.
Terror Eyes ("terora acis") var lietot atsevišķi vai
kombinācijā ar skaņas/ultraskaņas ierīcēm vai
ķīmiskiem repelentiem.
SINERĢIJA (vairāku atbiedēšanas līdzekļu kombinācija)
vienmēr ir efektīvākā pieeja nevēlamo putnu kontrolē.

Modelis # TE
Darbības zona: līdz 1828 metriem
Parazī: baloži, zvirbuļi, mājas strazdi, kaijas, dzeņi, bezdelīgas, vārnas, melnie strazdi, pīles, zosis u.c.
Pielietojums: iekraušanas doki, stāvvietas, ēku jum , garāžas, angāri, kū s, apakšstacijas, āra restorāni, laivu stacijas, terases,
iekšpagalmi, augļu dārzi, vīna dārzi, nelielu saimniecību lauki, dārzi, ēkas u.c.

VIZUĀLĀS ATBAIDĪŠANAS IERĪCES

TEHNISKIE PARAMETRI
Diametrs: 61 cm
Materiāls: Izturīgs vinils
Acis: Hologrāﬁska uzdruka
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Polikarbonāta putnu dzelkšņi adatu joslas
Putnu dzelkšņi novērš putnu nosēšanos
Ar putnu dzelkšņiem putni tiek atbaidīti
•
•
•

Putnu dzelkšņi ir izgatavoti no ilgi kalpojoša polikarbonāta
Nodrošina vairākas desmitgades ilgu aizsardzību bez apkopes
Caurspīdīgais putnu dzelkšņu materiāls nebojā ēkas fasādes izskatu

Putnu dzelkšņi uz putniem darbojas kā prom došanās zīme. Nelielā
attālumā izvietoti dzelkšņu vertikālo zaru atzarojumi nodrošina pārklājumu
bez iekļūšanas iespējām. Putnu dzelkšņu elastība ļauj tos uzstādīt uz
plakanām vai izliektām virsmām. Uzstādīšana ir ļoti vienkārša. Saliekamas
30,48cm sekcijas atvieglo putnu dzelkšņu skaita uzraudzību un samazina
atkritumu daudzumu.

Standarta platums - Modelis # SP – (garums).
Šaurais platums - Modelis # SP – (garums) – N
Putnu dzelkšņu darba zona:
Katru lineāro pēdu nosedz viena dzelkšņu joslas pēda ar 12,7cm atvērumu standarta platuma dzelkšņiem, 5,08cm platumu - šaurā platuma
dzelkšņiem.
Putnu dzelkšņu iedarbojas uz:
putniem (baložiem, zvirbuļiem, mājas strazdiem, vārnām, melnajiem strazdiem, jūras kaijām, bezdelīgām u.c.), sikspārņiem, grauzējiem u.c.
Putnu dzelkšņu pielietojums
dzegas, sijas, spāres, apmargojums, gaisa kondicionieri, norādnes, palodzes, notekcaurules, jumtu apmales, dūmvadi, atbalsta konstrukcijas,
marķīzes, stabi, apgaismojums, statujas, fermas, būvju izvirzījumi un citas vietas, uz kurām nosēžas putni.

TEHNISKIE PARAMETRI
Neto svars (100 gab.): 6,6 kilogrami
Materiāls: Polikarbonāts
Iepakojums: Komplek pa 10 gab., 25 gab., 50 gab. un
100 gab.
Krāsa: Caurspīdīga
Noturība: Laika apstākļi, biežāk sastopamākās ķimikālijas,
UV starojums
Izmēri: Augstums (augstākais punkts) 11,43cm
Platums (pamatne) 2,54cm (standarta platums); 1,27cm
(šaurais platums)
Atvērums (platākajā vietā): 12,7cm (standarta platums);
5,08 (šaurais platums)
Izcelsmes valsts: Bird-X putnu dzelkšņi ir ražo ASV

NOSĒŠANĀS TRAUCĒKĻI
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Nerūsējošā tērauda putnu
dzelkšņi - adatu joslas
Tērauda putnu dzelkšņi novērš putnu
nosēšanos, novērš putnu uzturēšanos uz
virsmām
•
•
•
•
•
•
•

Attur putnus no uzturēšanās uz jebkurām virsmām
Nozarē unikāla putnu dzelkšņu centrālā rinda, kura novērš putnu nosēšanos
starp zariem
Augstas izturības nerūsējošā tērauda zari apvienojumā ar
polikarbonāta pamatni nodrošina reālu risinājumu
Elastība ļauj montēt uz plakanām un izliektām virsmām
Vienkārša uzstādīšana, līmējot, pienaglojot, pieskrūvējot,
stiprinot ar kabeļu saitēm u.tml.
Divas pēdas garās sekcijas ir savstarpēji savienojamas, kā
rezultātā samazinās atgriezumu daudzumus
Pateicoties konsoles balsta tipa stabilizatoriem, uzstādīšanu var
veikt viens cilvēks

Standarta platums - Modelis # STS – (garums).
Šaurais platums - Modelis # SLS – (garums) – N.
Platais platums - Modelis #EWS - (garums)
Putnu dzelkšņu darba zona: katra sekcija pārklāj garumā 60,96cm un platumā 17,78cm (īpaši platais modelis), 12,7cm - standarta, 5,08 šaurais modelis.
Putnu dzelkšņi paredzē aizsardzībai pret putniem (baloži, zvirbuļi, mājas strazdi, vārnas, melniem strazdi, jūras kaijas bezdelīgas u.c.),
sikspārņi, grauzējiem u.c.
Putnu dzelkšņu pielietojums: apmales, sijas, spāres, apmargojums, gaisa kondicionieri, norādnes, palodzes, perimetri, dūmvadi, marķīzes,
stabi, apgaismojums, statujas, fermas, ēku izvirzījumi.

TEHNISKIE PARAMETRI
Izmēri: Augstums, augstākais punkts 10,92, pamatnes platums 2,03
Pamatnes atveres diametrs 3,96mm
Polikarbonāta dzelkšņa diametrs: 3,17mm
Neto svars: 16 pa 100 gab. (sū jumi ar noteiktu garumu - par papildu
samaksu)
Iepakojums: Komplek pa 10 gab., 24 gab., 50 gab. un 100 gab.
Materiāls: Polikarbonāts ar UV staru inhibitoriem, ST302 cietais
ķirurģiskais tērauds; virtuāli noturīgs pret visiem laika apstākļiem un
skarbiem apstākļiem

NOSĒŠANĀS TRAUCĒKĻI
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Augstākās klases 19,05mm
mezglots polietilēna
putnu tīkls
BirdNet ir ju gs, sngrs, ilgi kalpojošs, vienkāršs
risinājums jebkurai putnu izraisītai problēmai
•
•
•
•

Praktiski neredzams putnu tīkls
Vienreizīgs (paliekošs, pastāvīgs) risinājums aizraida
putnus uz visiem laikiem
Ārkārtīgi viegls, padevīgs materiāls, kam nav
nepieciešama apkope
Vienkārša uzstādīšana

Novērš putnu iekļūšanu jebkurās telpās.
Novērš uzlidojumus vīna dārziem, augļu dārziem u.tml.: ar putnu tīklu pārklātajās vietās iekļūst
gaisma un mitrums. Tas ir noderīgs situācijās, kad nepieciešama putnu aizraidīšana no apvidus.

Putnu klu pārklājuma zona:
Katrs putnu kls pārklāj vietu, kas vienāda ar kla pla bu
7,62mx7,62m, 7,62mx15,24m, 15,24mx15,24m vai 15,24mx30,48m, to var viegli sagriezt
mazākās daļās
Parazī, pret kuriem aizsargā putnu kls:
Putni (baloži, zvirbuļi, mājas strazdi, vārnas, melnie strazdi, jūras kaijas, bezdelīgas),
sikspārņi, vairums grauzēju un lielākie jeno
Putnu klu pielietojums:
Pārsegi, marķīzes, parape , spāres, gries , ieejas, iekraušanas doki, noliktavas, šķūņi,
staļļi, l , ejas, biroju kompleksi, stāvvietas, arēnas, angāri, rdzniecības centri, koki,
labības lauki, augļu dārzi, vīnogulāji, kafejnīcas u.c.

NOSĒŠANĀS TRAUCĒKĻI

TEHNISKIE PARAMETRI
Materiāls: Polie lēns Krāsa: Melna
Noturība: Laika apstākļi, biežāk sastopamās
ķimikālijas, UV starojums
#NET-PE-25-25
7,62mx7,62mm-58,06m2
Kastes izmēri: 1,01mx0,381mx0,152m - Svars: 4,535kg
#NET-PE-25-50
7,62mx15,24m - 116,12m2
Kastes izmēri: 1,01mx0,381mx0,254m - Svars: 9,07kg
#NET-PE-50-50
15,24mx15,24m - 232,25m2
Kastes izmēri: 1,01mx0,508mx0,254m - 18,14kg
#NET-PE-50-100
15,24mx30,48m - 464,51m2
Kastes izmēri: 1,01mx0,711mx0,685m - 36,28kg
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Polipropilēna putnu tīkls
Praktiski neredzams, BirdNet tīkls uzreiz
atbaida putnus
Efektīvs arī pret sikspārņiem
•
•
•
•

Viegli uzstādāms un kalpo vairākus gadu desmitus
Ārkārtīgi viegls, viegli klājams, UV-stabilizēts putnu tīkls
ir aizsargāts pret izdilšanu
Ilgstoši saglabā izturību
Noturīgs pret nelieliem bojājumiem

Izturīgi putnu tīkla plastikāta blīvējumi izvietoti visās strukturālo
atveru un visās stiprinājumu vietās.
Vienkārši kopjams un estētisks izskats.

IZVĒLIETIES 2 VEIDU SVARU/ ACS IZMĒRUS:
Izturīga STRUKTURĀLA kla acs izmērs ir 12,7mm. Lietojams
visās komercpla bās.
Īpaši viegla STANDARTA kla acis izmērs ir 19,05mm.
Pielietojams lauksaimniecībā, dārzkopībā un sabiedriskās vietās.
Lietošana namīpašumos un individuālai lietošanai nelielos
dārzos u.c.
Putnu kla pārklājums. Ar vienu klu var noklāt virsmu ar izmēriem 30,48mx4,26m vai 6,09mx4,26m - to var sagriezt jebkādos mazākos
gabalos, lai tas būt piemērots mazākiem visu veidu putniem, sikspārņiem, vairumam grauzēju un lielākiem jeno em vai dzīvniekiem.
Atbaidāmie dzīvnieki: Visu sugu putni, sikspārņi, grauzēji un lieli jeno , lielāki dzīvnieki
Putnu kla pielietojums: pārsegi, marķīzes, parape , spāres, ieejas un iekraušanas doki, noliktavas, šķūņi, staļļi, l un pārejas, stāvvietas,
arēnas, angāri, rdzniecības centri, koki, labības lauki, augļu dārzi, vīnogulāji, kafejnīcas u.c..

Bird Net Clips padariet lietošanu daudz vienkāršāku – skat.
sadaļu "AKSESUĀRI".

NOSĒŠANĀS TRAUCĒKĻI

TEHNISKIE PARAMETRI
Materiāls: Polipropilēns
Krāsa: Melna
Noturība: Laika apstākļi, biežāk sastopamās
ķimikālijas, UV starojums
#NET-STR-100-1
30,48mx4,26m - 130,06m2
Kastes izmēri: 1,21mx0,30mx0,30m - Svars: 7,25kg
#NET-STR-200-1
60,96x4,26 - 260,12m2
Kastes izmēri: 1,27mx0,45m - Svars: 16,32kg
#NET-STD-100-1
30,48mx4,26m - 130,06m2
Kastes izmēri: 0,30mx0,30mx0,45m - Svars: 3,17kg
#NET-STD-200-1
60,96x4,26 - 260,12m2
Kastes izmēri: 0,25mx0,25mx1,21m - Svars: 6,35kg
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BIRD PROOF gēls un šķidrums
Neļauj putniem uzturēties vai nosēsties
uz jebkuras virsmas

Bird Proof gēls
Biezs lipīgs gēlveidīgs atbaidīšanas līdzeklis dzegām,
palodzēm, notekcaurulēm un sijām.
•
•
•

Diskrēts un ar zemu profilu
Ar netoksiskās formulas palīdzību virsma tiek padarīta lipīga un
putniem nekomfortabla
Vienkārši uzklājams ar standarta silikona pistoli. Var lietot jebkuros
laika apstākļos, telpās un ārpus telpām. Spēj izturēt temperatūras
līdz 93grādus pēc Celsija

Modelis # BP-CART
Pārklājums: ar kastē esošajiem kārtridžiem var noklāt garumā 36,57 metrus. Produkts cauru gadu un pat ilgāk paliek lipīgs un
saglabā savu efek vitā .
Parazī: putni (baloži, strazdi, mājas bezdelīgas)
Pielietojums: jum , dzegas, norādnes, palodzes, notekcaurules, sijas, spāres, apmargojums, gaisa kondicionieri, apgaismojuma
stabi, karnīzes, nosedzošās plātnes, jebkura virsma, uz kuras nosēžas putni vai uz kuras em pa k uzturē es
TEHNISKIE PARAMETRI
Ak vā viela: Polibutēns
Īpašības: Inerts, netoksisks, lipīgs
Ar kastē esošajiem 12 kārtridžiem pa 310ml garumā var
noklāt 36,57metrus.
Nosū šanas svars: 4,53kg
Izcelsmes valsts: Ražots ASV

Bird Proof šķidrums
Lipīgs želejveidīgs šķidruma repelents lielām pla bām,
kokiem un krūmiem.
•
•
•
•

Diskrēts un ar zemu profilu
Viegli uzklājams ar 40 PSI spiedienu vai smidzinātāju, vai
otu
Var lietot jebkuros laika apstākļos, telpas un ārpus telpām
Ar netoksiskās formulas palīdzību virsma tiek padarīta
lipīga un putniem nekomfortabla

Modelis # BP-LIQ-1 3,78 Litri, BP-LIQ-5 18,92 Litri.
NOSĒŠANĀS TRAUCĒKĻI

Pārklājums: ar katru galonu šķidruma var apstrādāt 36,57metrus virsmas vai vidēja izmēra koku,
kura stumbra diametrs ir aptuveni 12,7cm. Produkts cauru gadu un pat ilgāk paliek lipīgs un saglabā
savu efek vitā .
Parazī: putni (strazdi) un bebri
Pielietojums: koki, zari, krūmi un grū aizsniedzamas vietas
TEHNISKIE PARAMETRI
Ak vā viela: Polibutēns
Īpašības: Inerts, netoksisks, lipīgs
Ar 3,78 Litri var apstrādāt aptuveni 120 kvadrātpēdu virsmu.
Nosū šanas svars: 3,78 Litri=4,53kg. 18,92 Litri=19,05kg.
Izcelsmes valsts: Ražots ASV
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Deer Gard
Elektronisks kaitniecisko
dzīvnieku atbaidītājs
DeerGard atbaida briežus no Jūsu īpašuma un
aizsargā krūmus, dārzus un stādījumus.
•
•
•

Iebūvētais infrasarkanais kustību detektors tiek aktivizēts
tad, kad briedis ienāk tā darbības zonā
Nepārtraukta darbība vai kustības sensora režīms
Ar atslēgas cauruma tipa ligzdām DeerGard var uzstādīt
praktiski jebkur

Modelis # DG Humānais, efektīvais, elektroniskais DeerGard ir lielisks dzīvnieku atbaidītājs. Ja šis
atbaidītājs darbojas, brieži no Jūsu īpašuma turas drošā attālumā, nav jālieto dārgi ķīmiski šķidrumi ar
asu izteiktu samaku.
DeerGard skaņas tehnoloģija ir pārbaudīta neatkarīgā laboratorijā un atzīta par ļoti efektīvu dzīvnieku
kontroles formu.
Izmēri: 17,78cmx15,24cmx10,16cm
Svars: 0,45kg
Darbības zona: 371m2
Frekvenču diapazons: 15 - 25 kHz (regulējams)
Skaņas spiediens: 90 dB 1 m a ālumā
Atbils ba: EPA novērtējums Nr. 058480-TWN-001. CE
marķējums
Kus bas sensora darba diapazons: 10metri x 21metri
Darba strāva <200mA
Elektrobarošana: 4 x 1.5V “C” pa baterijas vai 120 VAC
adapters. Cita pa barošanas avo ir jāiegādājas atsevišķi. Ja
pazūd kla elektrobarošana, ierīce pārslēdzas uz barošanu no
baterijām (ja tās ir uzstādītas)

Deer Gard darbības zona: līdz 371m2
Deer Gard pielietojums: zālāji, dārzi, krūmi, dekora vie stādījumi u.c..

Transonic MOLE
Aizbiedē kurmjus, suslikus un citus alu
grauzējus. Mirgo, dūc, vibrē un aizbiedē
kaitēkļus.

•

•

KAITĒKĻU ATBAIDĪTĀJI

•
•
•
•
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Noturīgs pret laika apstākļiem: uz alu
grauzējiem iedarbojas ar pērkona negaisa,
liela vēja vai vieglu lietusgāžu skaņu palīdzību
24 stundu darbība: Jūsu ainava tiek
aizsargāta cauru diennakti
Nav nepieciešama apkope - nav jālieto lipīgas
želejas, bīstamas indes vai sarežģītas lamatas
Solārā barošana. Nav bateriju
Tīkla elektrobarošana nav nepieciešama.
Nekādu problēmu!
Tīrs, drošs, netoksisks, cilvēkiem un
mājdzīvniekiem nav bīstams
Modelis #

Izmēri: 33,02cmx20,32cmx12,7cm
Svars: 0,90kg
Darbības zona: 724m2
Zibspuldze: 0.1s / 5s zibspuldze nostrādā 4 reizes
Skaņas: Frekvence 800 Hz, kura ek atkārtota 1 sekundi ar 20
sekunžu intervāliem
Vibrācijas: 1 sekunde ar 20 sekunžu intervālu
Darbības veids: Skaņas un vibrācijas mainās ar 20 +/- 10% sekunžu
intervālu.
Darba strāva: Zibspuldze <60mA, ultraskaņa <60mA, vibrācija
<20mA, gaidīšanas režīms <0.02mA. Vidējā strāva aptuveni 5 mA
Solārās barošanas strāva: Dienas laikā 20mA, pusdienlaikā
60mA, nak 0mA
TX-MOLE darbības zona:
līdz 724m2
Parazī:
Kurmji, susliki un ci alu grauzēji

TX-MOLE

