פרופיל חברה:
"מגנור הדברה אלקטרונית" מובילה את תחום ההי טק בהדברה האלקטרונית בישראל ובעולם.
"מגנור" הינה החברה היחידה עם אישור תקינה של מכון התקנים להתקנה ויישום מערכות להדברה אלקטרונית ובעלת
תו תקן .ISO 9001
"מגנור הדברה אלקטרונית" מפתחת ומייצרת מערכות להרחקת  :יונים ,עטלפים ומכרסמים ובעלת תו מוצר "כחול לבן".
כמפתחת ,מייצרת ומתקינה" ,מגנור הדברה אלקטרונית" מקצרת את התהליכים של בדיקות המערכות והפיתוחים
החדשים ומצליחה להבטיח פתרונות איכותיים ,המבטיחים חופש ממזיקים ,ללא פגיעה בערכי טבע או הרעלות.
המערכות להרחקת מזיקים האלקטרוניות של "מגנור" מעניקות הגנה מקיפה וארוכת טווח למשתמשים בהן .הפתרון
לבעיות המזיקים הוא ע"י הרחקתם מאזורים מוגדרים ,ללא חומרי הדברה או הרג ,באמצעים אלקטרונים בלבד ,תוך
השבתם לאזורי המחיה הטבעיים שלהם.
לאורך השנים הוכח כי מערכות ההרחקה האלקטרוניות טובות מטיפול כימי בכל פרמטר :יעילות ,בריאות ,תברואה,
אסתטיקה ועלות כלכלית מצטברת .השיטה האלקטרונית האקטיבית מונעת הגעת מזיקים ומרחיקה את הקיימים.
כיום מערכות הרחקת המזיקים של מגנור מותקנות בכל רחבי הארץ :בסיסי צה"ל ,חברות ביטחוניות ,חברות ממשלתיות
רבות ,בנקים ,תשתיות תקשורת וחשמל ,מפעלי מזון ,עסקים ובאלפי בתי אב.
ההתקנה מתבצעת ע"י טכנאי המוסמך ע"י חברת "מגנור הדברה אלקטרונית" וכוללת תכנון והתקנה של
המערכת בצורה המיטבית.

מוצרינו מותקנים ופועלים בהצלחה במספר רב
של מתקנים אזרחיים וצבאיים ,מבין לקוחותינו:

טלפוןwww.magnor.co.il • info@magnor.co.il • *6139 :

RAT SHIELD - RS 1800

Rat shield - Rs 1800

יתרונות המערכת:

ה Rat shield - Rs 1800-הינה מערכת אלקטרונית אולטראסונית מהפכנית להרחקת חולדות ומכרסמים
בעזרת גלי קול אולטראסוניים.
המערכת תוכננה ועוצבה על מנת לעבוד בחדרי שרתים ובמרכזי תקשורת וככלל במקומות עם נפח גדול
של כבילה המתפרשים על שטח גדול.
ה Rs 1800 -מרחיקה מכרסמים מחללים בה היא מותקנת ובעיקר מונעת את נזקי המכרסמים כגון כרסום
כבילה וחיווט.

Produces an ultrasonic sound beam, which is eﬀective for a 10 meter range with a
180º sound beam.
Three built-in speakers with high sound quality of 24 bit.

• מסוגלת להפעיל עד  180יחידות קצה )רמקולים אולטראסונים(.

Randomly frequency changes in range of 21-35 kHz controlled by a smart CPU.

להפעלה ידידותית ונוחה.
14 sound patterns, changing randomly in accordance to sound reverberations
• מצוידת במסך נגיעה and the
activation mode of the unit.
• מסוגלת להתחבר למערכת בקרת המבנה ומתן התראה על תקלה במערכת או ביחידות הקצה.

Audio output power of 30-71db.

• מצב  testלבדיקת תקינות המערכת כולה לאחר ההתקנה.

100% rodent free area.

• מעוצבת ומתוכננת להתקנה קלה ונוחה ).(plug and play
• מערכת מודולארית – ומתאימה לכל אתר עם נפח גדול של כבילה וחיווט.
• מיוצר ומתוכננת בישראל ע"י חברת מגנור הדברה אלקטרונית בע"מ.
• מבטיחה  100%הגנה מ.z
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בחלוקה לשישה אזורי שליטה עם אופציה
להתראה על תקלה לבקרת המבנה

 - RS1800 Ultrasonic Speakersיתרונות טכנולוגיים:
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•
•
•
•
•

עיצוב מינימלי וקטן
יכולת שליחת אינדיקצייה מכל רמקול לרכזת
עוצב להתקנה קלה ונוחה על משטחים ישרים או בעזרת תושבת אינטגראלית
יכולת שידור סאונד רחבה של כ 180-מעלות
כל יחידת קצה מצויידת בזוג רמקולים איכותיים המיועדים לשידורי גלי קול אולטראסוניים להרחקת מכרסמים

זווית שידור רחבה של כ 180-מעלות לטווח של כ 10-מטרים
מצוייד בשני רמקולים אולטראסוניים איכותיים
בחזית היחידה ישנו לד להתראה על תקינות היחידה ועל קצב יציאת גלי הקול

