
Avanceret teknologi 
 
WiseTrap og WiseBox fælder er intelligente, 
bæredygtige og højteknologiske fælder, som 
uden brug af gift bekæmper rotter i kloak-
nettet og mus og rotter over jorden.

Fælderne udnytter med andre ord den nyeste 
teknologi for at komme mus og rotter effektivt 
til livs. 

 Facts om de højteknologiske fælder: 

• Kommunikerer via GSM-nettet og internettet 

• Alle nødvendige data sendes direkte til mobil  
 eller computer 

• Fælderne har indbygget GPS, så man altid kan  
 se på et Google-kort, hvor fælden befinder sig

 

WiseTrap  
– bekæmpelse i kloaksystemet 
 
En WiseTrap er en rottefælde, der installeres i 
kloakbrønden. Den består af en egentlig fælde, 
som monteres i kloakrøret samt en elektronisk 
styring, der placeres under brønddækslet. 

Fælden fungerer ved, at rottens bevægelser og 
kropsvarme registreres via sensorer, som ud-
løser dræbende spyd, der knækker rygsøjlen på 
rotten. Spyddene trækkes herefter op, og den 
døde rotte skylles ud med spildevandet.

 

WiseTrap og WiseBox bekæmper mus og rotter uden brug af gift

Skadedyrsbekæmpelse 
med omtanke

Fordele ved WiseTrap:
 
 Udrydder alle rotter i den sikrede  
 kloakstreng

  Afliver rotten hurtigt og smertefrit

  Kan flyttes fra brønd til brønd

  Sms/mail når rotterne er udryddet

  Giftfri
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Rotter og mus har en medfødt trang til at søge 
sikkerhed i huller og sprækker. Og det er netop 
den trang, som WiseBox udnytter.

Når rotten er kommet ind gennem hullet i 
WiseBoxen, aktiveres fældens sensorer, fælden 
lukker og dyret aflives hurtigt og effektivt ved 
hjælp af strøm. Herefter hældes rotten i en 
plastpose i en lukket beholder. Det er nemt, 
effektivt og hygiejnisk. 

WiseBox er konstrueret, så fælden først akti-
veres, når hele dyret er inde i fælden. Det bety-
der, at fx en barnehånd ikke kan udløse fælden.

Fældens batteri bliver opladt med solceller, og 
er dermed også energivenlig. WiseBox kan nemt 
kodes til at sende en sms til ejeren af fælden, 
når det er tid til at tømme den.

Ja til  
teknologi 
nej til gift

Fordele ved WiseBox:

 Hurtig og effektiv aflivning

 Kan bruges både ude og inde

 Aktiveres når der er dyr i fælden

 Energivenlig – fås med solceller

 Få sms når fælden er fuld

 Giftfri
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1. Sensorer aktiverer fælden, når musen/rotten er  
gået ind. 2. Dyret aflives med strøm. 3. Hældes der- 
efter ned i en lukket beholder.

– der er viden til forskel
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WiseBox  
– bekæmpelse i og omkring bygninger 


