
  

 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

Ultrad źwiękowy odstraszacz dużej mocy 
przeciwko szkodnikom 

KEMO – FG015 
  

 
  

OPIS PRODUKTU KEMO FG015 to ultradźwiękowy odstraszacz dużej mocy, który możemy 
zastosować do wyeliminowania bardzo wielu rodzajów szkodników. 
Odstraszacz uwolni nas od kun, myszy, szczurów i innych 
problematycznych gryzoni. Ochroni przed nimi każdy strych, czy przyczepę 
kempingową. Sprawdzi się też na otwartej przestrzeni, bowiem jego zasięg 
wynosi aż do 200m2 powierzchni! Równie łatwo odstraszy dziki, czy nawet 
jelenie z terenów rolnych. Bardzo dobrze sprawdza się zarówno w domu, jak i 
we wszelkich pomieszczeniach gospodarczych. Urządzenie wytwarza 
niezwykle głośny, pulsujący, dźwięk o częstotliwości 21 kHz, który jest 
niesłyszalny dla większości ludzi, jednak jest bardzo dokuczliwy dla dzikich 
zwierząt. 

MONTA Ż Urządzenie można umieścić wewnątrz wszelkich pomieszczeń, jak również 
poza domem, (tylko w miejscach zasłoniętych od wody – pod daszkami, w 
wolierach w ogrodzie, pod zaparkowaną przyczepą kempingową itp.) 

DANE TECHNICZNE • Zasilanie: urządzenie jest zasilane 4 bateriami R14 (brak w zestawie) 
• Napięcie zasilające: 6 V (4 baterie R14) 
• Pobór prądu: przy wyłączonym urządzeniu: ok. 0.000005 A, przy 

włączonym urządzeniu: ok. 0.005 A. Testowano przy temperaturze:      
- 15 °C – + 60 °C. Urządzenie może pracować do 8 miesięcy na 
jednym zestawie baterii (w zależności od jakości użytych baterii) 

• Sygnalizacja działania: poprzez wbudowaną diodę, która zapala się 
co 8 sekund, gdy urządzenie emituje ultradźwięki 

• Częstotliwość ultradźwięków: ok. 21 kHz (±10%) 
• Ciśnienie akustyczne: > 100 dB(±15%) 
• Kąt promieniowania: > 120 stopni 
• Zasięg akustyczny: > 200 m2 otwartej przestrzeni (ultradźwięki nie 

przenikają przez ściany) 
• Głośnik: Specjalny, piezoelektryczny, ultradźwiękowy głośnik o 

wysokiej mocy z membraną lakierowaną (odporną na wilgoć) 
• Wymiary: 190 x 70 x 33 mm (długość x szerokość x głębokość) 

OKRES GWARANCJI 1 rok 
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