Mekyard
MEKYARD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ
Fare, tavşan, sivrisinek ve kuşları bahçe ve tarıma elverişli alanlardan
korumak ve kovmak için kullanabileceğiniz çok etkili bir üründür.

M048N- ULTRASONİK SES ÜRETİCİ
Ultrasonik sesler sayesinde fare, sansar, vahşi tavşan, sivrisinek gibi hayvanları ve böcekleri
rahatlıkla kovabilirsiniz. Üçlü piezo hoparlör ile bağlanabilme özelliğine sahip olup, ayrıca:

-

Kiler, mutfak, ambar ve bahçe gibi yerleri zararlı hayvanlardan korumak için ideal bir
cihazdır.

-

Meyve ağaçlarına zarar veren kuşları kovma özelliğine sahiptir.

Teknik Bilgiler:
Çalışma voltajı: 12 – 15 V/DC
Akım Çekimi: <50 mA
Hoparlör çıkışı: 5 piezo hoparlöre kadar
Ses frekansı: ayarlanabilir 8 – 40 kHz (± 20%)
Boyutlar: 60 x 45 x 29 mm

Mevcut aksesuarlar:
Bu ürüne uygun değişik boyutlarda ve amaçlarda hoparlörler mevcuttur. İlave hoparlör kullanarak
ultrasonik ses gücünü daha da güçlendirebilir.
Bu Ultrasonik Ses Üreticisine uygun ilave hoparlör detayları için L001 ve L003 ürünlerini inceleyin.

İletişim Detayları:
e-mail: info@mekyard.com

•

Tel: +90 538 818 7778

•

Web: www.mekyard.com

Mekyard
MEKYARD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ
Kullanıldığı yere ve amaca göre M048N Ultrasonik Ses Üreticinin
etki alanını genişletmek için aşağıda verilen yüksek frekanslı
hoparlörleri bu ürün için birlikte kullanabilirsiniz.

L001- PİEZO KÜRESEL YÜKSEK FREKANSLI HOPARLÖR
Teknik bilgiler:
Frekans aralığı: 2.500 – 45.000 Hz
Boyutlar: 65 x 145 mm, yükseklik 40 mm

Bu yüksek kaliteli piezo hoparlör doğrudan amplifikatör veya düpleksöre
bağlanabilmektedir. Bu hoparlörün alüminyum kubbeli başlığından dolayı akustik
basıncı diğer hoparlörlere nazaran daha kuvvetli olmamakla beraber bu hoparlörün
ultrasonik sesi daha geniş açıda ve çok kaliteli ses yaymaktadır. Alüminyum kubbeli
başlığındaki özel dönme çapı sayesinde frekansı 45.000 Hz’e kadar çok temizdir. Bu
yüzden bu yüksek frekanslı ultrasonik hoparlör özellikle parazitlerin (kemirgenlere,
zararlı böcek veya hayvanlara karşı vb.) kontrolü için çok idealdir.

İletişim Detayları:
e-mail: info@mekyard.com

•

Tel: +90 538 818 7778

•

Web: www.mekyard.com

Mekyard
MEKYARD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ
Kullanıldığı yere ve amaca göre M048N Ultrasonik Ses Üreticinin etki
alanını genişletmek için aşağıda verilen yüksek frekanslı hoparlörleri
bu ürün için birlikte kullanabilirsiniz.

L003- PİEZO YÜKSEK FREKANSLI HOPARLÖR 8 OHM 50 MM
Teknik bilgiler:
Frekans aralığı: 5.000 – 20.000 Hz
Yüksek performans: 1 m’lik mesafede 105 dB
Ultrasonik alan: 24.000 Hz’e kadar
Empedans: 8 Ohm

İçine yerleştirilmiş transformatör sayesinde bu yüksek-tonlu piezo hoparlör, kullanılan
hayvan kovucunun kovma gücünü arttıracaktır. Dinamik bağlantı yükünden dolayı 2
hoparlörler de seri olarak bağlanmalıdır (çok düşük iç dirençten dolayı 8 Ohm), ve bu
hoparlör M048N ve M071N ultrasonik modüllerimiz ile beraber kullanılabilmesi için
dizayn edilmiştir. Bu hoparlör ultrasonik cihazların ses yayma özelliğini arttırır.

Bu hoparlör aşağıdaki ürünlerde kullanılabilir:
M048- Ultrasonik ses üretici
M071N- Ultrasonik hayvan kovucu

İletişim Detayları:
e-mail: info@mekyard.com

•

Tel: +90 538 818 7778

•

Web: www.mekyard.com

