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Anticimex Smart

Smart Box er en multifangstfelle som håndterer
skadedyr over bakken. Den lokker skadedyret inn i
boksen, hvor den tar liv av det effektivt uten bruk av
gift. 

Når en gnager går inn i fellen, oppdager sensorene
gnagerens bevegelser eller kroppsvarme. Fangstfunksjonen
aktiveres, noe som umiddelbart dreper gnageren med
elektrisk strøm. Gnageren legges i en plastpose i en lukket
beholder. Fellen blir deretter tilbakestilt automatisk og
klargjort for bruk igjen. Ingen gift eller åte benyttes. Smart
Box rapporterer kontinuerlig tilbake til Smart
kontrollsenter, dette informerer oss om all aktivitet og
fangst. Smart Box kommer i ulike modeller, og vi anbefaler å
bruke Smart Box med solcellepanel utendørs.

Anticimex Smart
Anticimex Smart er et system som holder øye på ting du
ikke vil se. Med konstant overvåkning og umiddelbar
reaksjon forhindrer den kostbare angrep på en miljøvennlig
måte. Legg til den tradisjonelle tjenesten som leveres av
oss, og du vil få en løsning som gir det beste fra to verdener
– automatisering og ekspertise.

4 – Heisen går tilbake 
til startposisjonen, og 
er klar til en ny fangst.

3 – Heisen fører den
avlivede gnageren over
i en beholder.

2 – Heisen løfter
gnageren mot toppen
av fellen, der den får et
elektrisk støt.

1 – En gnager går inn i
fellen og fellen blir
aktivert.

Anticimex 
Smart Box
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Overvåkning

Sensor

Strømforsyning

Tetthetsklasse

Sertifisert av

Dimensjoner

Vekt

Elektronisk overvåkning med GPRS dataoverføring til sms, e-post og Smart kontrollsenter.

2 PIR-sensor for gnagereaktivitet
1 vannstandssensor for sikkerhet

12V / 5Ah oppladbart batteri eller vanlig 230 V uttak. Batteri-versjonen kan også brukes sammen 
med solcellepanel.

IP 44

Umweltbundesamt (Federal Environmental Agency) UBA - 99 205/12

L 385 / B 230 / H 430

7 kg (eks. batteri)

Smart Box


