Anticimex Smart

Anticimex
Smart Box
De Smart Box is een gifvrije multivangstval die
plaagdieren bovengronds aanpakt. De val trekt het
ongedierte aan en vangt het doeltreffend en gifvrij af.
Wanneer het knaagdier de Smart Box betreedt, detecteren
de sensoren warmte en beweging. De vangfunctie wordt
geactiveerd en het knaagdier wordt met een elektrische
schok direct uitgeschakeld zonder het gebruik van gif.
Het knaagdier wordt vervolgens in een plastic zak, in
een afgesloten container gedeponeerd. De val wordt
automatisch gereset en is weer klaar voor gebruik.
De Smart Box rapporteert continu aan ons Smart
Datacenter en informeert de klant en Anticimex over
mogelijke activiteit en vangsten.
Indien de Smart Box buiten gebruikt wordt, laadt deze
automatisch op door het zonnepaneel.
Anticimex Smart
Anticimex Smart is een digitaal, intelligent systeem dat uw
omgeving 24/7 monitort en beschermt tegen plaagdieren.
Door continu bescherming te bieden en onmiddellijk
over te gaan tot actie, voorkomen we overlast op een
milieuvriendelijke manier. Daarnaast bieden we nog steeds
onze overige diensten aan. Het beste van twee werelden:
digitale automatisering en professionele expertise.

1 – Het knaagdier
betreedt de Smart
Box en de val wordt
geactiveerd.

2 – De lift beweegt het
knaagdier naar boven
waar het vervolgens
direct uitgeschakeld
wordt. .

3 – De lift deponeert
het knaagdier in de
afgesloten afvalbak.

4 – De lift keert terug
naar de startpositie
en is weer klaar voor
gebruik.
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Smart Box
Bediening

Elektronisch bedieningspaneel met GPRS data overdracht via SMS, e-mail en Smart Datacenter.

Sensoren

2 PIR sensoren voor knaagdieractiviteit
1 waterniveau sensor ter beveiliging

Stroomvoorziening

12V/5Ah oplaadbare accu of standaard 230V stopcontact. De accu versie kan ook gebruikt worden in
combinatie met het zonnepaneel.

Dichtheidsklasse

IP 44

Gecertificeerd door

Umweltbundesamt (Federal Environmental Agency) UBA - 99 205/12

Afmetingen

L 385 / B 230 / H 430

Gewicht

7 kg (zonder accu)
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