Günde 24 Saat, Haftada 7 Gün Kuşları Uzak Tutar

Autonomic®

Gelişmiş Lazer Teknolojisi

Autonomic, bir kerelik kurulumdan sonra sürekli olarak kuş
uzaklaştırma kabiliyeti sağlayan tam otomatik kuş kovucu
sistemdir.

için kendini yıllarca araştırmaya adadı. Bu, son derece

Autonomic devreye girdiğinde, kuşlar sistemin yaklaşmakta
olan lazer ışınını fiziksel bir tehlike olarak algılar ve güvenli
bir yer aramak için dağılırlar. Geleneksel caydırma
yöntemlerinin aksine, kuşlar Autonomic'e alışamazlar. Alanı
güvensiz olarak kabul ederler ve geri dönmezler.

Bird Control Group en son lazer teknolojisini geliştirmek
hassas optik, filtreleme ve ışık frekansları kombinasyonu
uygulanarak gerçekleştirildi. Sonuç: fevkalade kuş
uzaklaştırma performansı.
Hayvan ve Çevre Dostu
Autonomic, kuşlara zararı olmayan sessiz ve çevre dostu
bir çözümdür.
Alışkanlık Yok
Autonomic'in dinamik hareketi, zamanla devam eden, etkin

Neden Autonomic
- 7/24 kuş uzaklaştırma
- Farklı durumlarda kolay kurulum
- Çabuk ve uzun süreli sonuç alma
- Elektrik veya güneş enerjisi seçeneği

Uzun Mesafe
Autonomic, uzun mesafelerde ve geniş alanlarda
etkili kuş uzaklaştırma sağlar.

Elektrik veya Güneş Enerjisi Sistemi
Autonomic, normalde elektrik enerjisi ile çalışır. Şebeke
gücünün olmadığı yerlerde, Autonomic, çalışmasını sağlamak
için ilave bir güneş enerjisi şarj sistemi ile donatılabilir.

Doğası Gereği Esnek
Autonomic, 16 farklı şablon ve 3 farklı zaman dilimine
kadar kaydedilebilir. Her bireysel şablon, seçtiğiniz
periyotlarda ve yerlerde kuş uzaklaştırmak üzere atanabilir.

bir kuş uzaklaştırma sağlar.

max. 56 cm (22 in)

Motor platformu

Dikkatle Seçilen
Parçalar
Autonomic'in her parçası, alanda en az
bakım için yüksek dereceli endüstriyel
kalite standartlarını karşılamak üzere
özenle seçilir.
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Emniyet önce gelir
Emniyet en önemli önceliğimizdir! Alanda uzun yıllar araştırma

Gösterge Işığı

yapıp tecrübe kazandıktan sonra, Autonomic sisteminin etkili

Autonomic’in gösterge ışığı, sistem durumunu her zaman

bir şekilde çalışmasını sağlayan ve potansiyel yan etkileri

görüntüler.

sınırlayan benzersiz güvenlik özellikleri geliştirdik.
Ücretsiz çevrimiçi lazer güvenliği eğitimi
Projeksiyon Emniyet Sistemi (PES)

Uygun bilgiyi elde etmek için ücretsiz çevrimiçi lazer

Patentli Projeksiyon Emniyet Sistemi (PES), Autonomic'in

güvenliği eğitimi sunulmaktadır. www.turqpest.com

lazer ışınının önceden tanımlanmış şablonun dışına çıkmasını
engeller.

Projeksiyon Emniyet Sistemi Örneği

Kullanıcı, model tercihleri ve özelliklerine göre uygun ayarları
seçerek güvenlik hassasiyet seviyesini (düşük, orta, yüksek,
çok yüksek) ayarlama yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, PES,
seçilen şablonlar içinde Autonomic'in zararsız ve güvenli bir
şekilde LASER
çalışmasını
= ON sağlar.
Şifre kilidi
Parola, ayarların yetkisiz kişilerce değiştirilmesini engeller.
Acil durdurma
Autonomic ; acil bir durumda, kolayca erişilebilen bir acil
durdurma düğmesine basılarak, hızlı bir şekilde devre
dışı bırakılabilir.

Programlanmış Şablon
Lazer Açık
Değiştirilmiş Şablon
Lazer Kapalı

Teknik Özellikler

Etkili Kuş uzaklaştırmada tahmini mesafeler
Mesafe (m)

Lazer ışını rengi

Yeşil

Lazer kaynağı kullanım ömrü

5,000 saat

Projeksiyon aralığı

Yatay: 0°'den +355°'ye
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Dikey: -70°'den +20°'ye
Önceden tanımlanmış şablon miktarı
Şablon başına yol noktası miktarı
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Değişken Hız

4° - 6°/ saniye

Güç kaynağı

Güç adaptörü (100 - 277 VAC), opsiyonlu güneş en.

Çalışma voltajı

12 - 15 VDC

Güç tüketimi

60 W (tepe çalışma gücü)

Autonomic boyutları

Ağırlık: 10 kg (22 lb)

Autonomic 100

Boyutlar: (LxWxH) 41 (16) x 41 (16) x 56 (22) cm (in)
Dayanıklılık
Hırsızlığa Karşı Koruma

IP65 (iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur)
Şifre koruması

oluşur. The Autonomic 100, 200 ve 500. Etkili kuş uzaklaştırmada,
yeterli kontrasta sahip bir lazer projeksiyonu üretmek için doğru

Mesafe ve Işın Açısı

Projeksiyon Emniyet Sistemi(PES)

Belgeleme

Autonomic, her biri farklı bir lazer çıkış gücü olan üç modelden

Parlak ışık koşullarında daha yüksek bir lazer çıkışı gücü önerilir.

Acil durdurma düğmesi

Autonomic 100

Autonomic 500

Işık Koşulları

Şifre kilidi
Gösterge ışığı

Çalışma sıcaklığı

Autonomic 200

modelin seçilmesi esastır.

Yapılara fiziksel sabitleme
Hırsızlık Önleme Etiketi

Emniyet

0

Daha yüksek lazer çıkış gücü, lazer ışını daha geniş bir yüzey

: -10 °C'den 50 °C'ye

Autonomic 200 & 500: -20 °C'den 50 °C 'ye

alanına yayıldığında kontrast kaybını dengeler. Autonomic lazer

CE

uzun mesafelerde etkilidir; bununla birlikte, lazerin kapsadığı gerçek

FDA

yüzey alanı, sahadaki belirli durumlara ve engele bağlıdır.

2006/42/EC (Makine Yönergesi)
2006/95/EC (LVD Yönergesi)
EN-IEC 60825-1:2014 (Lazer Güvenliği Yönergesi)
2004/108/EC (EMC Yönergesi)
IR filtresi

Yerel Çevre Koşulları (Albedo)
Işık emici yüzeyler içeren bir ortamda, daha yüksek lazer çıkış
gücü kullanılması önerilir.

Mevcut

İsteğe bağlı aksesuarların özellikleri
Destek Tezgahı

Ağırlık: 17 kg (37 lb)
Boyutlar: (UxGxY) 66 (26) x 66 (26) x 64 (25) cm (in)

Ayarlanabilir tezgah
yükseltici
Güneş paneli

Ağırlık: 4 kg (8.8 lb)

QC passed
Complies with FDA performance standards exept for deviations
pursuant to Laser Notice #50, dated July 24, 2007
Partnerler:

Boyutlar: 103 (40) x 40 (16) x 40 (16) cm (in)
Zirve gücü: > 100 W
Maks. Voltaj: 17 - 19V
Mono-kristal veya poli-kristal
Tezgaha montaj için maksimum boyutlar:
(UxGxY) 203 (80) x 69 (27) x 3.5 (1.4) cm (in)

Autonomic Pili

Ağırlık: 35 kg (77 lb)

Tasarım ve İmalat:

Voltaj: 12V
Kapasite: 80-100Ah
Pil,ağır dönüşler için uygundur.
Yarı çekişli/ VRLA tip piller
Pil kutusuna sığacak maksimum boyutlar:
(UxGxY) 27.94 (11) x 20.02 (7.88) x 24.77 (9.75) cm (in)
Pil kutusu ve şarj

Ağırlık: 1.9 kg (4 lb)

regülatörü

Boyutlar: (UxGxY) 46 (18) x 29 (11) x 33 (13) cm (in)
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