Mekyard
MEKYARD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ
Bu ürün sansar, yabani domuz, geyik, tilki gibi vahşi hayvanları
bahçenizden, tarım alanları vb. yerlerden kovmak için çok etkili bir
üründür. Ürün ile birlikte gelen hoparlör dalgalar şeklinde darbeli
ultrasonik sesler yayarak uzatma bir boru ile de etki alanı 300 m’ye
kadar arttırılabilmektedir (boru ürüne dâhil değildir).

M161- YÜKSEK GÜÇTE ULTRASONİK SİNYAL ÜRETİCİ (YABAN
DOMUZU KOVUCUSU)
Teknik Bilgiler
Çalışma voltajı: 12 – 14.4 V/DC
Elektrik tüketimi: Maksimum 150 mA
Frekans: takriben 22 kHz (insanların duyamayacağı bir değer)
Frekans eğrisi: sinüs
Sinyal genişliği: 0.5 saniye
Faz sırası: 5 saniye
Gösterge: Hoparlör bağlı olduğu zaman ve darbe ürettiğinde LED yanıp sönmektedir
Çalışma sıcaklık aralığı: -25 °C ve +80 °C arasında
Hoparlör çıkışı: Piezo hoparlörleri için geçerlidir. Paralel olarak maksimum 2 adet
hoparlör (L010) takılabilir (1 adet hoparlör standart olarak ürüne dâhildir).
Ürün boyutları: 60 x 45 x 20 mm

Mevcut aksesuarlar: L010- Piezo Hoparlörü
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Mekyard
MEKYARD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ
Bu ultrasonik piezo hoparlör Yüksek Güçte Ultrasonik Sinyal Üretici
(M161) için ilave olarak etki alanını genişletmek için dizayn edilmiştir.

L010- PİEZO HOPARLÖR

Teknik Bilgiler
Anma gerilimi: 16 Vp-p
Maksimum anma gücü: 30 Vp-p
Frekans aralığı: 2-60 kHz
Ses basıncı seviyesi: Maksimum 120 dB (± 15%)
Çalışma sıcaklık aralığı: -25 °C ve +80 °C arasında
Ağırlık: 6 gr
Boyutlar: Çap Ø41 mm, yükseklik 12 mm
Hoparlöre bağlanan kabloların ve güç kaynağı kablolasunun uzunluğu 10 m’ye kadar
olabilir, bu yüzden kesit alanı en az 0.75 mm 2 olması gerekmektedir. Çalıştığı zaman
hoparlör ses yayılımını 120°’lik bir açıyla yayar. Ses etki alanı bundan dolayı 150 m
civarındadır fakat bu yayılım geniş olarak olmaktadır (bahçe vb. için). Eğer bu
hoparlörü plastik bir boru içerisine monte ederseniz ve borunun menzili açık ise, bu ses
dalgaları doğrusal olarak yayılarak etki alanını 300 m’ye kadar yükseltebilirsiniz.
Kullanacağınız plastik borunun yaklaşık olarak 30 cm olmalıdır (yukarıdaki çizime
bakınız). Bu tarz bir boru kullanarak belirli bir hedefi nişan alabilirsiniz (hayvanların
gelebilecekleri yerler, bahçenizdeki veya tarlanızdaki açık yerler vb.). Bu modül ile
parale bağlayarak maksimum 2 adet hoparlör (L010) kullanabilirsiniz.

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