Agrilaser®
Handheld 200 | 500

Kullanımı kolay
2500 metreye kadar menzil
Anında ve uzun süreli
sonuçlar Hayvan ve çevre
Dayanıklı tasarım

Agrilaser, uzun menzilli kuş rahatsızlığı için nihai çözüm

84 mm (3.3 inch)

455 mm (17.9 inch)
Agrilaser Handheld 200 | 500 özellikleri
Gelişmiş lazer teknolojisi
Kuşlar Agrilaser Handheld'in lazer noktasını yaklaşan fiziksel bir tehlike
olarak algılarlar. Lazer noktasını algıladıklarında, daha güvenli bir zemin
arayışına uçarlar.
Kuşların caydırıcılığına ilişkin geleneksel yöntemlere, gerek kalmayacak.
Agrilaser Handheld'in tutarlı kullanımı sonrasında kuşlar, kontrol edilen
bölgeyi güvensiz olarak algılar ve geri dönmez.
Kuş Kontrol Grubu, yıllarca araştırma geliştirme kararı aldı

Teknik ayrıntılar
Lazer ışını rengi

Yeşil

Lazer kaynak
kullanım ömrü

5,000 h

Güç kaynağı

1 x Şarj edilebilir lityum iyonu 18650
batarya1 x CR2032 bataya (kapsam)

Güç girişi

3 VDC - 3.6 VDC

Enerji tüketimi

4W

Dimensions (U x A x Y)

17.9 x 2.6 x 3.1 in

Ağırlık

915 g (32 oz)

Çalışma sıcaklığı

-10 °C to 35 °C (14 °F to 95 °F)

Nihai lazer ışını. Bu amaca, son derece hassas optik, filtreleme ve ışık
frekanslarının bir kombinasyonunun uygulanmasıyla ulaşıldı. Sonuç
olarak, kuşların uzun mesafelerde itilmesini istisnai bir performans
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Kırmızı nokta görüşü
Agrilaser Handheld, uzun mesafeler üzerinde daha doğru ve güvenli
çalışma sağlamak için kırmızı bir nokta görünümü ile donatılmıştır.
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Görme, Lazer'i etkinleştirmeden önce Agrilaser Handheld'i istenen bir
hedefe doğru şekilde hedeflemeyi mümkün kılar.

Agrilaser Handheld

Agrilaser Handheld 500

Agrilaser Handheld 200

Anahtarlı kilit sistemi

Agrilaser Handheld, farklı lazer çıktı gücü ile üç modelden oluşur:

Agrilaser Handheld ekipmanın yetkisiz kullanımını önlemek için , bir

Agrilaser Handheld, Handheld 200 ve 500. Doğru modeli seçmek, etkili

anahtar kilidi sistemi ile donatılmıştır.

kuş dağılımı için yeterli kontrasta sahip bir lazer projeksiyonu oluşturmak
için gereklidir.

Sağlam tasarım
Agrilaser Handheld, zorlu durumlarda etkinlik sağlamak için sağlam bir
tasarıma sahiptir. Darbelere dayanıklı
Kapak, düşme ve toz maruziyetinden dolayı lazerin hasar görmesini
önler. Bu nedenle, lazer çok çeşitli ortamlarda kullanılabilir.

Işık koşulları: Parlak ışık koşullarında kullanmak için daha yüksek bir
lazer çıkışı gücü önerilir.
Mesafe ve ışın açısı: Daha yüksek bir lazer çıkışı gücü, daha büyük bir
yüzey alanına lazer ışınının yayılması nedeniyle kontrast kaybını dengeler.
Yerelçevre koşulları (albedo): Işık emici yüzeylerin bulunduğu bir
ortamda kullanılması için daha yüksek lazer çıktı gücü önerilir.
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QC passed
Complies with FDA performance standards exept for deviations
pursuant to Laser Notice #50, dated July 24, 2007

Agrilaser Autonomic, tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir
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