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WiseBox® 3 og 4
Overfladefælde uden kommunikation

 
Bekæmpelsesløsning til indendørs og udendørs brug
Datablad

Beskrivelse

WiseBox® er en overfladefælde som placeres på mus og rotters faste ruter/veksler langs bygninger og 
op af vægge. Fælden kan både bruges indenfor og udenfor. WiseBox® udnytter mus og rotters med-
fødte instinkt til at søge sikkerhed og beskyttelse.  

Når mus eller rotter løber ind i WiseBox® og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og
dyret aflives hurtigt og effektivt. Det døde dyr deponeres i en plastpose i en lukket beholder (en 
indbygget skraldespand), WiseBox® gør sig herefter klar til at fange det næste skadedyr, fælden kan 
derfor fange flere rotter og mus, inden den skal tilses og tømmes. 

WiseBox® fås i flere modeller. Med og uden solcelle. Med batteri eller med fast strømforsyning.
Intelligent (med SIM kort) og uintelligent (uden SIM kort).



WiseCon A/S | Skovgaardsvej 25 | DK-3200 Helsinge | +45 48 79 93 78 |

CVR 3035 0766 | info@wisecon.dk | www.wisecon.dk Version 1 - jan. 2015

Styring: 
Elektronisk 

Placering:
Langs bygninger og på rottens veksler.
Kan bruges både til indendørs og udendørs
bekæmpelse af rotter og mus.

Montage:
Monteres med WiseCon’s montageværktøj.
I boksen medfølger skruer til fastgørelse på hårdt 
og blødt underlag, samt 20 poser.

Ekstra skruesæt kan tilkøbes.
Speciel WiseCon skruebit* og udstyr* skal benyt-
tes.

* bestilles separat

Strømforsyning:
12 Volt genopladeligt batteri.
WiseCons standardlader.

Batteri kapacitet:
Uden solcelle : ca. 3 måneder.
Med solcelle : 3-12 måneder afhængig af place-
ring.

Plast materiale:
PP, PA.

Tæthedsklasse :
IP 44

Dimensioner:

Længde:  385 mm
Bredde:  230 mm
Højde: 430 mm

Vægt, ekskl. batteri:
7 kg.

Varebetegnelse og varenummer:
WiseBox® 3 med solcelle/uintelligent  varenr.: 200 200
WiseBox® 4 uden solcelle/uintelligent  varenr.: 200 210

Montageudstyr:
bor (beton) : ø 6,5 mm

Nødvendigt tilbehør/leveres eksklusiv:
Batteri         varenr.: 200 900
Lader                                       varenr.: 100 910
Nøgle                                       varenr.: 200 940
Affaldsposer (5*20 stk.)              varenr.: 200 910
Montageværktøj                        varenr.: 200 920
Montageskruer                          varenr.: 200 930


