מערכת אוטומטית חכמה להרחקת ציפורים מבית מגנור
מרחיקה ציפורים בכל שעות היממה ומפחיתה את כמות הציפורים בשיעור של עד 90%

מערכת אוטומטית חכמה להרחקת ציפורים
 AVIX Autonomicהיא מערכת מהדור החדש ביותר של מערכות
לייזר אוטומטיות וחכמות להרחקת ציפורים .זהו פתרון יעיל
להרחקת ציפורים בשיטה ידידותית לבעלי חיים.
מערכת  AVIX Autonomicמכסה את האזור שדרושה בו הגנה
רצופה מפני ציפורים .הציפורים חושבות שקרן הלייזר
המתקרבת היא סכנה מוחשית ונמנעות מהגעה לאזור .הוכח
שהלייזר מרחיק הציפורים יעיל לאורך זמן בלי שציפורים
מתרגלות אליו.
יש לציין שכרגע משתמשים בטכנולוגיה שלנו להרחקת
ציפורים ביותר מ 90-מדינות ברחבי העולם.

שליטה מרחוק
אפשר לצפות במצב המערכת דרך אפליקציית
) Status & Controlמצב ושליטה( של  ,AVIXולכבות או
להדליק אותה מרחוק .המשתמשים גם יכולים לקבל התראות
בטלפון או באימייל אם היחידה נותקה מהחשמל.
באמצעות הכלי  AVIX Connectאפשר לעקוב אחר שעות פעילות המערכת
דרך חיבור  .Bluetoothכך המשתמשים יכולים לבדוק אם הלייזר פועל לשביעות
רצונם ,בלי שיצטרכו להגיע למיקום של הלקוח .בדרך זו אפשר לגלות שגיאות
במהירות מכל מקום ,ולצמצם את זמן ההשבתה למינימום.

חיבור אלחוטי וללא כבלים מיותרים
תוכלו ליצור חיבור  Bluetoothבין אפליקציית  AVIX Connectלבין מערכת AVIX
 .Autonomicהמשתמשים יכולים להגדיר את מערכת
 ,AVIX Autonomicלשנות את ההגדרות ,לעדכן את המערכת ולבדוק את מצב המערכת
באמצעות אפליקציית  .AVIX Connectאפשר להוריד את האפליקציה במכשירים
ניידים עם מערכות הפעלה כמו  Androidאו .iOS

שירות לקוחות מצוין
יכולות הרחקת הציפורים של מערכות  AVIXוהשירותים הכלליים עוברים תהליכי
שיפור מתמידים AVIX Autonomic .מיועדת להתאמה אישית ,ולכן יכולה להתאים לכל
הצרכים של הלקוח .היא גם מיוצרת כך שתהיה ערוכה לשדרוגים ולעדכונים בעתיד
דרך אפליקציית  .AVIX Connectהסכם רמת השירות ) (SLAמאפשר אחריות מורחבת
ומבטיח שתינתן ללקוחות הרמה הגבוהה ביותר כל הזמן.

עיצוב מודולרי
המערכת מעוצבת ומותאמת להתקנה כמעט בכל מקום בעזרת סדרת התקנים
ותושבות לכל תרחיש התקנה בין אם בשדה פתוח ועד לגג סולארי.

עוד קצת על AVIX
מעלים ברמה את טכנולוגיית הפיקוח על ציפורים:
מערכת ה AVIX -מספקת פתרונות ארוכי טווח בקנה
מידה רחב להרחקת ציפורים בכל מקומות ומצבים
באמצעות שילוב ייחודי של טכנולוגיה ושירותי תמיכה.
 AVIXשולטת בשוק הרחקת הציפורים בזכות מוצרים
כמו מערכות חדשניות ושירותי תמיכה ,ונותנת פתרונות
בקנה מידה רחב להתקנות בעלות נמוכה בהרבה
מהשיטות הקיימות שוק ,בלי להיות מטרד לבעלי חיים
אחרים ולבני אדם.
הפתרונות של  AVIXמספקים תוצאות מיידיות והחזרה
מהירה של ההשקעה .אחרי ההשקעה ,אנחנו עובדים עם
הלקוחות עד שאנחנו משיגים את התוצאה הנדרשת.
אחרי שהציפורים מורחקות ,אנחנו ממשיכים לשפר
את המערכת כך תקבלו יעילות מרבית בעלויות
שנתיות נמוכות.

AVIX Connect
בגלל המשתנים הרבים המשפיעים על הצלחת התקנת
המערכת והמורכבות של הבטיחות ,פותחה בAVIX-
טכנולוגיה המשפרת את האינטראקציה בין המומחים
של  ,AVIXהמערכות ,מידע חיוני ללקוח ונתונים טקטיים
של פיקוח על ציפורים.
כדי להבטיח תוצאות מיטביות להרחקת ציפורים ,חובה
להשתמש ב AVIX Connect-עם .AVIX Autonomic
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עזרים אופציונליים
.AVIX Autonomic אנחנו מספקים פתרון גמיש עם
 אפשר.אפשר להתאים את המערכת לכל סביבה
 על מסגרת )מתרחבת( או על,להתקין אותה על מוט
 אלה רק דוגמאות מעטות לדרכים המגוונות.הקיר
.AVIX Autonomic להתקנת

Laser class

3B

Laser beam color

Green

Service life laser source

5,000 hours

Horizontal projection range 360° (continuous)
Vertical projection range

-50° to +30°

Endurance

IP66 (suitable for indoor and outdoor use)

Power source

Power adapter (100 - 277 VAC) or optional solar

Operating voltage

24 VDC (@ max. 4A)

Operating temperature

-15 °C to +50 °C (5 °F to 122 °F)

Power consumption

100 W (peak operating power)

Safety features

Laser operating LED indicator and key-lock switch
(according to EN 60825-1:2014), Emergency stop button,
Password protection
CE, FCC, 2014/35/EU (LVD Directive),
2014/30/EU (EMC Directive), IEC 60825-1:2014 (Laser

בהירות הלייזר
 ואפשר להגדיר אותו,מתח יציאת הלייזר מתכוונן
 יציאת לייזר גבוהה יותר מומלצת.להתאמה לסביבה
.לשימוש בזמן שימוש בתנאים של אור בהיר
מרחק וזווית הקרן
, עם זאת. יעיל למרחק רבAVIX Autonomic הלייזר
שטח הפנים הממשי של האזור המכוסה בלייזר תלוי
.במצבים מסוימים ובמכשולים במקום

Safety Directive)
Weight

11 kg (24 lb)

Dimensions

50 (19.7) x 21 (8.3) x 40 (15.8) cm (in) (L x W x H)

Connectivity

Bluetooth

AVIX Remote status &

Wireless ON/OFF switch, Mobile application, Real-time

Control Module

AVIX Autonomic status, Global reach (cellular network
coverage is required: GSM/2G or higher)

Mobile device requirements Android: Android version 6.0 or higher,
for the AVIX Connect app

with Bluetooth version 4.0 or higher, iOS: iOS version 11
or higher, with Bluetooth version 4.0 or higher

Optional accessories
Mounting accessories

Vertical Mounting Bracket, Horizontal Mounting Frame,
Adjustable Frame Extender, Power Extension Cable (5m),
Pole Top Mounting Bracket, Horizontal Mounting Bracket

Solar accessory

1 x Battery Box Kit (24V)

Solar Frame Kit

+ 2 x Solar power extension cable (5m)
+ 2 x Solar panel frame brackets
+ 2 x Battery for solar charging system (12V)
+ 2 x Solar panel

Solar accessory

1 x Battery Box Kit (24V)

Solar Pole Kit

+ 2 x Solar power extension cable (5m)
+ 2 x Solar panel pole brackets
+ 2 x Power Extension Cable (5m)
+ 2 x Battery for solar charging system (12V)
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+ 2 x Solar panel
Remote Control (RF)

Wireless ON/OFF switch, 868MHz FM-technology,
1 - 4 channels (expandable), 2 (1,24) km (mi) reach

