
FUSE BOX-Rat Protection

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

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 
.ISO 9001 תו תקן

"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.
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Active ultrasonic sound system, produce 

random broadcast of 36 sound patterns in a 

Variable intensity, controlled and monitored 

by a smart CPU.

Equipped with 3 high quality sound speaker.

Equipped with 2 indication lights in the front 

of the unit.

Generates 3 way ultrasonic acoustic beam in 

efficient range of 10 meters. 

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.

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

14     sound patterns, changing randomly in accordance to sound reverberations and the 
activation mode of the unit.

Audio output power of 30-71db.

100% rodent free area.
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Rat shield fuse box
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מייצרת קרן סאונד אולטראסוני היעילה לטווח של כ-10 מטרים בפיזור של כ-180 מעלות.

מצוידת בשלושה רמקולים אולטראסוניים באיכות גבוהה.

בגב היחידה ישנו קליפס התממשקות לפס דין סטנדרטי.

.db 30-71 ובעצמה של khz 21-35 עוצמת יציאת הסאונד ותדירות הקול משתנה באופן רנדומאלי בטווח של

בחזית היחידה ישנן 2 נורות אינדיקציה המעידות על תקינות היחידה ומהירות  יציאת פולס הסאונד.

100% הגנה מפני חולדות ומכרסמים.
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יתרונות המערכת:

מתאים להתקנה על כל לוח חשמל

מצויידת בשלושה רמקולים אולטראסוניים
בפיזור סאונד ב- 180 מעלות

שתי נורות ביקורת בחזית היחידה

טווח סאונד אולטראסוני אפקטיבי 
ל-10 מטרים

מצויידת בהתקן אינטגראלי לקיבוע 
על מסילת דין בארונות חשמל וללא 

צורך בהכנה או התקן נוסף

ה-rat shield fuse box הינה מערכת מהפכנית למניעת נזקי מכרסמים בלוחות חשמל ותקשורת.

למכרסמים ובעיקר לחולדות ישנו טווח שמיעה רחב, המערכת נעזרת בגלי קול אולטראסונים בעוצמה גבוהה על מנת 
להרחיק מכרסמים וחולדות מלכרסם ולחדור ללוחות חשמל.

ה-rat shield fuse box מתממשקת מצורה מושלמת על פס הדין בתוך לוח החשמל ומיועדת לעבוד בתוך חללים מרובי 
כבילה וחיווט.
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