UZAKTAN KUMANDALI
ELEKTRONİK KUŞ KOVUCU
REMOTE CONTROLLED
BIRD SCARE CANNON - WIRELESS

KBS
U1

GENERAL CHARACTERISTICS:
- Operates with LP, propane or butane gas upto 20 bar
pressure.
- Standard device operates with 12 kg house type LPG tank.
For different size LPG tanks, requeﬆ adaptor and regulator.
- Electronic ignition, powered by 12 V battery.
- Shot intervals adjuﬆable from 2-3- minutes with 5 setting
options:2,5,10 and 30 minutes.
- Single, double and random shots.
- Day and night options.
- Remote control by wireless control panel in 5000 meters.
- Battery charger is provided together with the device.
- Plaﬆic components are resiﬆant to ultraviolet lights of the
sun.
- Operates under bad weather conditions without any
problem.
- 110-120 db noise level.
- Effective area 25,000 square meters.
- Easy to setup and simple to operate.
- CE certiﬁcate.

CEP TELEFONU KONTROLLÜ
ELEKTRONİK KUŞ KOVUCU
CELL PHONE CONTROLL
BIRD SCARE CANNON

KBS
U2

GENERAL CHARACTERISTICS:
- Operates with LP, propane or butane gas upto 20 bar
pressure.
- Standard device operates with 12 kg house type LPG tank.
For different size LPG tanks, requeﬆ adaptor and regulator.
- Electronic ignition, powered by 12 V battery.
- Shot intervals adjuﬆable from 2-3- minutes with 5 setting
options:2,5,10 and 30 minutes.
- Single, double and random shots.
- Day and night options.
- Remote control by cell phone.
- Battery charger is provided together with the device.
- Plaﬆic components are resiﬆant to ultraviolet lights of the
sun.
- Operates under bad weather conditions without any
problem.
- 110-120 db noise level.
- Effective area 25,000 square meters.
- Easy to setup and simple to operate.
- CE certiﬁcate.
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GENEL ÖZELLİKLER :
- 20 bar basınçlı tüp ile çalışır.
- Standart piknik tüpü (2 kg’lık) ile çalıştırılır. 10-12 kg’lık
tüplerle çalıştırılmak iﬆenirse ek olarak adaptör ve regülatör
takılmalıdır.
- 12 volt batarya ve elektronik ateşlemeli
- Patlama aralığı 2-5-10-15-30 dk olarak 5 ayar seçenekli.
- 15-20 gün batarya şarj süreli.
- Tek - çift ve raﬆgele patlama özellikli.
- Gündüz gece çalıştırma seçeneği.
- Pil şarj adaptörü cihazın yanında gönderilecektir.
- Uzaktan kumandalı olup 500 metre mesafe.
- Herhangi bir sorun olmazsa tüm hava şartlarında çalışır.
- 110-120 db gürültü seviyesi gücündedir.
- Etkili alan 25.000 m2
- Kullanımı kolay ve basittir.
- CE belgesi vardır.

GENEL ÖZELLİKLER :
- 20 bar basınçlı tüp ile çalışır.
- Standart piknik tüpü (2 kg’lık) ile çalıştırılır. 10-12 kg’lık
tüplerle çalıştırılmak iﬆenirse ek olarak adaptör ve regülatör
takılmalıdır.
- 12 volt batarya ve elektronik ateşlemeli
- Patlama aralığı 2-5-10-15-30 dk olarak 5 ayar seçenekli.
- 15-20 gün batarya şarj süreli.
- Tek - çift ve raﬆgele patlama özellikli.
- Gündüz gece çalıştırma seçeneği.
- Pil şarj adaptörü cihazın yanında gönderilecektir.
- Cep telefonu ile kontrol edilebilir.
- Herhangi bir sorun olmazsa tüm hava şartlarında çalışır.
- 110-120 db gürültü seviyesi gücündedir.
- Etkili alan 25.000 m2
- Kullanımı kolay ve basittir.
- CE belgesi vardır.
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