
Bekæmpelse med omtanke

SKADEDYR OG FØDEVARESIKKERHED

WiseTrap - hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter 
i deres eget miljø
WiseTrap installeres nemt i kloakbrønden. Når 
rottens bevægelser og kropsvarme registreres 
via sensorer, udsendes 14 dræbende spyd, som 
knækker rygsøjlen på rotten. Spyddene trækkes 
herefter op, og den døde rotte skylles ud med 
spildevandet.

 

 

Planlægning og systematisk bekæmpelse
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WiseBox - hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter 
og mus

Ring eller mail
Ring på 70 15 10 69 og hør nærmere eller send 
en mail til info@mortalin.dk

- der er viden til forskel

Teknologien har for alvor højnet bekæmpelsen i
både kloaknettet og på overfladen. Fælderne 
kommunikerer via GSM-nettet og internettet, 
hvilket betyder, at alle nødvendige data sendes
direkte til mobiltelefon ellere PC. WiseBox kan
kodes til at sende en sms, når den har aflivet 
en rotte/mus, og har WiseTrap ikke skudt i 10 
dage, sendes der automatisk en besked. 
Fælderne har indbygget GPS, så man kan se,
hvor fælden fysisk befinder sig. WiseBox fås
desuden med solceller til konstant opladning
af batteriet.

 

Højteknologisk bekæmpelse

430 x 385 x 230 mm
(højde x bredde x dybde)

NYHED - Wise-I

dyret i en plastpose i en lukket 
beholder, og fælden er klar igen. 
WiseBox er konstrueret, så den 
først aktiveres, når hele dyret er 
inde i fælden. En barnehånd vil 
fx ikke kunne udløse fælden.

Wise-I er det nyeste skud på stammen i 
Wisecons intelligente koncept. Det patenterede 
Wise-I link system bruger banebrydende tekno-
logi til effektivt at monitorere og sikre mod rotter 
og mus i og omkring bygninger. Wise-I er et 
trådløst system, der sikrer og overvåger i og 
omkring virksomheder og bygninger, så indtræn-
gende rotter og mus undgås. Systemet er ideelt 
til brug i fødevareproduktions- og medicinalvirk-
somheder samt i og omkring boligblokke, hospi-
taler, skoler, offentlige ejendomme mm.

dagligvarebutik, restaurant eller en virksomhed 
skal ryddes for rotter, sker det efter en 
bekæmpelsesplan på baggrund af 
tegninger over ledningsnettet. WiseTrap
installeres i samtlige brønde. Ikke nød-
vendigvis på samme tid, 
men altid med minimum
2 fælder pr. afløbsstreng,
hvor man begynder med
de 3 inderste brønde.
Når de inderste fælder
ikke længere melder om
rotter, flyttes de frem foran 
næste fælder. 
Dette gentages, indtil man når frem
til skelbrønden, hvor der placeres en WiseTrap
permanent som forebyggelse.

WiseBox placeres langs husmuren og på andre 
strategiske steder, hvor rotter og mus føler sig 
trygge. Når de søger skjul i fælden, aktiveres 

785 x 297 x 364 mm
(højde x bredde x dybde)




