
 

 

 

GENERATOR ULTRASUNETE 12 - 15 V 

Cod produs: 130243 
 
 

 

Ultrasunetele pot fi folosite în lupta contra insectelor şi animalelor 

dăunătoare precum: şobolani, şoareci, jderi, iepuri sălbatici, ţânţari etc. 

Montat în maşină aparatul pune pe fugă căprioarele (pericol minim de 

accidente). Frecvenţa pulsatilă a sunetelor este ajustabilă între 10 - 40 kHz (± 

20%). 

 

Tensiunea de funcţionare: 12 - 24 V; pentru conectarea unui difuzor de 

înalte Piezo. Modulul este ideal pentru îndepărtarea dăunătorilor din spaţii de 

depozitare, bucătării, depozite, grădini etc. Poate fi folosit şi drept fluier pentru 

câini. De asemenea, anumite specii de păsări pot fi îndepărtate din cuiburile 

lor.  

                    
Dimensiuni: circa 75 x 45 x 28 mm 
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Generatorul de ultrasunete se conectează conform schiţei tehnice. 

Aparatul poate funcţiona cu tensiuni cuprinse între 12 V - 24 V = tensiune 

continuă (baterii de maşină sau camioane). Este posibilă şi funcţionarea cu 

alimentare de la reţea 12 V (consum curent la 12 V = circa 50 mA).  

 

Se pot conecta 1 - 5 boxe Piezo. Cablul până la difuzoare poate avea o 

lungime de maxim 50 m. Difuzorul şi generatorul trebuie să fie montate în aşa 

fel încât să reziste la intemperii (a se evita umezeala). La punerea în 

funcţiune a generatorului dioda începe să clipească. Frecvenţele se pot seta 

cu ajutorul unei şurubelniţe. Atunci când nivelul de setare ajunge în poziţia 4 

se aude un sunet. Dacă ajustarea se face spre dreapta sunetul devine tot mai 

înalt până ce nu se mai aude (ultrasunet).  

 

 

 

Câteva valori de frecvenţă compatibile cu anumite specii de dăunători: 

Păsări: circa 10 kHz; poziţia setare “3-4” la 12 V sau “1-3” la 24 V. 

Rozătoare: circa 24-32 kHz; poziţia setare “9-10” la 12 V sau “9” la 24 V 

Insecte: circa 27-35 kHz; poziţia setare “10” la 12 V sau “9” la 24 V 

 

 

 

Notă: la acest modul pot fi conectate numai boxe Piezo, în nici un caz 

difuzoare de înalte dinamice! 

 

 

Ultrasunetele deranjează puternic animalele, dar nu le dăunează fizic. 

Domeniul ultrasunetelor include şi strigătele de teamă sau de avertizare care 

au efect în îndepărtarea animalelor. Există însă anumite specii de animale 

care se obişnuiesc cu aceste sunete (mai ales atunci când mediul 

înconjurător este extrem de periculos pe timpul iernii). De aceea, se poate 

întâmpla ca în ciuda ultrasunetelor animalele sălbatice să nu poată fi 

îndepărtate.  
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Indicaţii de siguranţă pentru modulele KEMO. 

Indicaţiile trebuie citite înainte de conectarea modulului! 
 

Modulele KEMO sunt fabricate conform normelor DIN EN 60065 şi respectă 

directivele privind siguranţa. Toate elementele de securitate necesare pentru 

montare sunt integrate în indicaţiile privind montajul; din motive de siguranţă 

tehnică toate aceste elemente trebuie respectate fără excepţie. Montarea şi 

punerea în funcţiune pot fi realizate numai de către personal calificat, care 

este răspunzător şi de eventualele daune. Respectaţi indicaţiile pentru montaj 
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pe care producătorul le livrează în scopul completării aparatelor. Toate 

indicaţiile privind siguranţa sunt concepute pentru funcţionarea continuă şi 

trebuie respectate întocmai pentru protecţia personală, la fel ca şi indicaţiile 

privind manevrarea aparatelor.  

 

Produsul nu poate fi folosit de către persoane sub 14 ani (aparatul 

nu este o jucărie).  

 

Modulul nu are voie să fie supus la temperaturi prea înalte (peste 50º C) şi la 

umiditate. Dacă aparatul este folosit în medii profesionale trebuie să se ţină 

cont de normele de securitate privind protecţia muncii în folosirea aparatelor 

şi dispozitivelor electrice.  

 

Întrebuinţarea acestui produs în şcoli, şcoli profesionale, ateliere se face 

numai sub stricta supraveghere a unui personal autorizat. 

 

Toate modulele şi kiturile care funcţionează cu tensiuni mai mari de 25 V 

trebuie să respecte indicaţiile VDE privind siguranţa! Montajul respectiv 

punerea în funcţiune pot fi realizate numai de către personal specializat! 

 

Câteva dintre cele mai importante indicaţii privind siguranţa: 

Protecţie contra atingerii părţilor metalice care funcţionează cu tensiuni mai 

mari de 25 V. 

Descărcare de sub tensiune la toate cablurile! În cazul unei defecţiuni 

modulele sau părţile componente pot crăpa! 

Modulul respectiv circuit board-ul trebuie montate în aşa fel încât să nu apară 

daune nici în cazul unui incendiu (montaj în dulapuri metalice cu pământare 

sau carcase metalice cu pământare). 

 

Indicaţii privind utilizarea: 

Producerea de ultrasunete pentru îndepărtarea animalelor sălbatice care 

reacţionează la aceste sunete. Pentru controlul panelurilor pentru ultrasunete 

Piezo, aparatelor de curăţare cu ultrasunete etc. 
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Notă: ultrasunetele pot dăuna anumitor persoane mai sensibile (de ex. dureri 

de cap). De aceea trebuie luate măsuri suplimentare de siguranţă la 

instalarea produsului! 

 

 

 

 

Date tehnice: 

 

Tensiune de funcţionare:……………….. 12 - 24 V 

Consum curent:…………………………… la 12 V < 50mA, la 24V < 100mA 

Ieşire boxe:………………………………… pentru maximum 5 boxe Piezo 

Frecvenţă sunete:………………………… ajustabil de la 10 la 40 kHz (± 20%) 

Dimensiuni:………………………………… circa 75 x 45 x 28 mm 

 

 
 

 
 

Distribuitor Conrad în România: GERMAN ELECTRONICS 

www.germanelectronics.ro 
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