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MEKYARD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ
Bu ürün yırtıcı hayvanları, kemirgenleri, böcekleri, sürüngenleri ve kuşları
istenmeyen bölgelerden uzaklaştırmada kullanılan ideal ve etkili bir
üründür.

M175- YÜKSEK PERFORMANSLI ULTRASONİK HAYVAN KOVUCU
Teknik Bilgiler
Çalışma voltajı: 12 – 14 V/DC (dengeli güç kaynağı veya 12 V pil >12 Ah)
Akım tüketimi: Maksimum 150 mA
Ayarlanabilir frekans aralığı: Yaklaşık olarak 7 kHz – 38 kHz. Sirene benzer sinyal yaymakta
Işıklı gösterge: “Açma” ve “Ses Emisyonu” için iki ayrı LED ışığı mevcuttur
Bağlantılar: Ürüne 2 adet ilave L020 hoparlör bağlanarak etki alanı arttırılabilmektedir (hoparlör
ürüne dâhil değildir)
Etki Alanı: Maksimum 100 m, bu mesafe ilave L020 hoparlörler (Bilgi için tıklayın) ile etki alanı
arttırılabilir.
Etkili Basınç: Maksimum 135 dB ± %30 (bu tip ultrasonik cihazların hayvanlarda sese karşı
oluşabilecek bağışıklıktan sakınmak için akustik basıncın 100 dB mertebesinden yüksek olması
gerekmektedir)
Üründe bulunan mevcut hoparlör: Plastik membranlı ve çok güçlü ultrasonik hoparlör
Boyutlar: 140 x 65 x 37 mm
Regülatördeki kontrol sayılarının anlamları (1 kHz = 1000 Hz): 1-2: 8-9 kHz | 3: 9-10 kHz | 4:
10-12 kHz | 5: 12-14 kHz | 6: 14-16 kHz | 7: 17-19 kHz | 8: 26-30 kHz | 9-10: 38-43 kHz
Pratik değerler: Kuşlar için: 10-12 kHz | Kemirgen ve yırtıcı hayvanlar için: 20-30 kHz | Böcekler
için: 27-38 kHz değerleri seçilmesi önerilmektedir.
Bu ultrasonik ses üreteci, hayvanların hiç hoşlanmayacakları sirene benzer çok yüksek ve agresif
sesler yayarak bulundukları bölgeden kaçma isteği uyandırır. Bu ürün kemirgenleri, böcekleri,
sürüngenleri ve kuşları istenmeyen bölgelerden uzaklaştırmak için çok idealdir. Büyük alanlarda
etkili olması isteniyor ise 2 adet ilave L020 hoparlör (ürüne dâhil değildir) kullanılarak ürünün etki
alanı genişletilebilir. Ses frekansı ultrasonik (insanlar tarafından duyulamayacak frekansta) ve çok
yüksek ses seviyelerine kolayca ayarlanabilmektedir.
Mevcut aksesuarlar: L020- M175 için ilave Ultrasonik Hoparlör

İletişim Detayları:

e-mail: info@mekyard.com

•

Tel: +90 538 818 7778

•

Web: www.mekyard.com

Mekyard
MEKYARD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ
L020 ürünü M175 Hayvan Kovucunun etki alanını önemli ölçüde
genişletmek için önerilmektedir. M175 ürününe maksimum 2 adet
L020 hoparlörü bağlanabilmektedir.

L020- M175 İÇİN İLAVE ULTRASONİK HOPARLÖR
Bu ürünü Yüksek Performanslı Ultrasonik Hayvan Kovucunun (M175) etki alanını genişletmek için
kullanılması önerilmektedir. Bağlantı için gerekli olan 2 kutuplu kablo (maksimum 50 m, > 2 x 0.5
mm2) ürüne dâhil değildir. İlave hoparlörü suya maruz kalmayacak şekilde (çatı altına vb. yerlere)
monte edilmesi gerekmektedir. Ürün üzerinde bulunan ışığın yanması ürünün devreye geçtiğini
göstermektedir. Kablo bağlantısı ilave hoparlörde kapağın altında bulunan iki kutuplu uçlar ile
yapılmaktadır. Üründen tam verim alabilmek ve ultrasonik sesin daha geniş alana etki etmesi için
bu ilave olarak eklenen hoparlörlerin önünde hiçbir engel olmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Teknik Bilgiler
Akustik basınç: maksimum 135 dB ± %30
Etki Alanı: maksimum 100 m
Hoparlör: Plastik membranlı ve çok güçlü ultrasonik hoparlör
Boyutlar: 140 x 65 x 37 mm

Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz var ise lütfen bize ulaşın.
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