MEKYARD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ
Ultrasonik hayvan kovucular sirene benzer titreşim ve agresif sesler
üreterek birçok hayvan tarafından hiç hoşlanmayacakları sesler
yayarlar. Bu cihaz kemirgen, böcek, sürüngen hayvanlar, kuşlar, kedi,
köpek vb. hayvanlar için kullanılmalıdır.

M071N- ULTRASONİK ZARARLI HAYVAN KOVUCU
Ultrasonik zararlı hayvan kovucu 8 ile 40 kHz lik frekans ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Özel
membranlı alüminium kubbeli hoparlör sayesinde çok iyi bir ses dağılımı sağlamaktadır.
Çalışmaya başlatılması için sabit bir 12 V/DC (<60 mA) güç kaynağına ihtiyaç vardır.
Koruyacağınız alan büyük ise (>30 m2) ürüne 4 adet ilave olarak L001 hoparlörü (Piezo Küresel
Yüksek Frekanslı Hoparlörü) veya L002 (Ultrasonik Duvar Hoparlörü) bağlayabilirsiniz.

Mevcut aksesuarlar:
L001 - Piezo Küresel Yüksek Frekanslı Hoparlörü
L002 - Ultrasonik Duvar Hoparlörü

Teknik Bilgiler
Çalışma voltajı: 12 V/DC (10-13.8 V/DC)
Elektrik tüketimi: < 60 mA
Ayarlanabilir Frekans: 8 - 40 KHz (± 15%). Frekans değişimi, saniyede 2 defa: yaklaşık olarak
2-3 kHz (frekans otomatik olarak sirene benzer şekilde değişir)
Ses Basıncı Seviyesi: Maksimum 100 dB (± 15%) Bu tip ultrasonik cihazların hayvanlarda
sese karşı oluşabilecek bağışıklıktan sakınmak için akustik basıncın 100 dB mertebesinde olması
gerekmektedir.
Etki Alanı: >40m etki edilen alanda herhangi bir engel olmaması gerekmektedir
Hoparlör Ses Yayılım Açısı: Maksimum 140°
İlave Piezoelektrik Hoparlörü: 4 adet ilave hoparlör bağlanabilir
Gösterge: Yanıp sönen LED cihazın çalıştığını gösterir
Bağlantı: Kablo ile yapılmaktadır
Ürün Boyutları: 72 x 50 x 33 mm

İletişim Detayları:

e-mail: info@mekyard.com

•

Tel: +90 538 818 7778

•

Web: www.mekyard.com

MEKYARD ELECTRONİK ÜRÜNLERİ
İlave Piezo hoparlörlerini M071N Ultrasonik Zararlı Hayvan Kovucu ile
birlikte kullanabilirsiniz.

L002- ULTRASONIK DUVAR HOPARLÖRÜ
LED’in yanması cihazın çalıştığını göstermektedir. Membranlı alüminium kubbeli hoparlör geniş bir
açıda sesi yayar. L002 hoparlörünü dış mekanlara da monatjını yapablirsiniz, fakat hoparlörün
yağmura maruz kalmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir (çatı altına vb. yerlere montajı
yapılmalıdır). Hoparlör üzerindeki LED gücü ana cihazdan alıp, ilave bir çalışma gerilimi
gerekmemektedir.

Teknik bilgiler:
Frekans aralığı: 6.000 - 45.000 Hz
Boyutlar: 72 x 50 x 28 mm

İletişim Detayları:

e-mail: info@mekyard.com

•

Tel: +90 538 818 7778

•

Web: www.mekyard.com

