
VYUŽITÍ PŘÍSTROJE
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Výrobny a sklady potravin
obilní sila, mlýny, pekárny, sklady ovoce a zeleniny,
supermarkety. Ochrana zboží před znehodnocením ptáky

Ve městech
ochrana historických budov, veřejných prostranství, soch a
jiných významných památek před poškozováním

Na stavbách
k ochraně materiálů používaných při zateplování budov
Na stadionech a dalších sportovištích
Na letištích
odhání ptáky z letištních ploch
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Účinná ochrana budov, zateplení fasád, hal, sil
apod. Před mnoha druhy ptáků. Ultrazvukový,
nastavitelné funkce.

OdP

ULTRAZVUKOVÝ ODHÁNĚČ PTÁKŮ

model

TABULKA MODELŮ

OdP-2 2 Kompletní sestava odháněče ptáků se 2 reproduktory
4

popispočet
reproduktorů

OdP-4

POPIS PŘÍSTROJE
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Vysílá ultrazvukové vlny přelaďovaných kmitočtů, které lidé
neslyší, ale ptáci je vnímají jako velice nepříjemné.
Vhodný k použití v prostorách zcela, nebo alespoň částečně
uzavřených (výrobní haly, obchodní domy. letištní plochy,
hangáry, stadiony obilná sila apod.)
Způsoby vyzařování ultrazvuku:
Pevný kmitočet / přelaďovaný kmitočet, přepínání směru jeho
vyzařování. Při optimálním nasměrování reproduktorů dochází
k jakémusi "rotování" zvuku, což je pro ptáky velmi
nepříjemné.

Chráněný prostor v okruhu cca. 14m, účinná plocha až max.
cca. 600m

Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
Napájení 230VAC/50Hz s příkonem cca. 10W

2

konstrukční materiál budovy
ocel a

jiné kovy

600m2 490m2 420m2

510m2 440m2 370m2

420m2 350m2 280m2

Odhad účinné plochy OdP
beton
zdivo dřevo

kov nebo jiné tvrdé materiály

dřevo nebo jiné polotvrdé mat.

textil, zrno aj. měkké materiály

druh uskladněného materiálu

Sestava OdP-2

Sestava OdP-4

Kompletní sestava odháněče ptáků se 4 reproduktory



POPIS
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Perfektní ochrana Vašeho majetku pře dosedáním ptáků a
následným poškozováním
Chrání okapy, římsy, fasády, kovové konstrukce, zdivo apod.
Trvalá ochrana bez jakékoliv údržby
Spolehlivě působí na všechny druhy a velikosti ptáků
Snadná montáž, 100% ekologické
Nízké - okem z dálky málo postřehnutelné, nízká hmotnost

Levná, trvalá a velmi účinná ochrana majetku
před ptáky. Plně ekologické, bezúdržbové.
Pro lepení je určeno lepidlo řady MS-GMS.

PPH pásy s hroty
OCHRANA PŘED PTÁKY

model

TABULKA MODELŮ

PPH-58 58 1000 8
76 1000 8

PPH-105 105 1000 8

délka
[mm]

výška
[mm]

šířka
[mm]

PPH-76

PPH-132 132 1000 8
PPH-154 154 1000 8
PPH-210 210 1000 8

POPIS
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GMS je moderní lepící hmota na bázi MS polymerů s
okamžitou fixací spoje bez použití svěrek a podepření.
Nosnost po vytvrzení je 22kg/c .
Přilnavost k nerezi, hliníku, mědi, zdivu, omítce, kamenu,
dřevu, keramice, sklu apod.
Odolává UV záření a nepřízni počasí.
Lze nanášet i na částečně vlhký podklad.
Neobsahuje rozpouštědla.

m2

Vysokopevnostní lepidlo s okamžitou fixací a
vysokou nosností. Pro všestranné použití.
Je doporučeno pro lepení ochranných pásů s
hroty řady PPH zabraňující usedání ptáků na
římsy apod.

LEPIDLA NA LEPENÍ PÁSŮ S HOTY ŘADY PPH

MS-GMS

VYDATNOST
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Množství potřebného lepidla je značně individuální a závisí na
konkrétních podmínkách (nerovnosti povrchu, drsnosti,
struktuře). V ideálních podmínkách vystačí tuba 25ml pro
nalepení 2 pásů šíře 58mm a 76mm nebo 1 pásu šíře 154 a
210mm.
Kartuš 290ml pro nalepení 20 pásů šíře 58 a 76mm nebo 10
pásů šíře 154 a 210mm.

MS-GMS-290 MS-GMS-25
Model popis

TABULKA PROVEDENÍ

MS-GMS-25 balení tuba 25ml

MS-GMS-290 balení kartuš 290ml


