
INDSTIL OG OVERVÅG DATADREVETFANGST ELLER  
INGEN FANGST?

• Nem og fleksibel placering 
inde og udenfor

• Ingen ekstra træning  
nødvendig

• Enkeltstående: ingen  
basestation eller repeater

• Nem at flytte til nyt område 
 

Indstil fælden på et øjeblik 
og den er klar til fangst og 
overvågning! 

• Fælden kan rapportere  
3 tilstande (klar / fangst / 
ingen fangst)

• Øjeblikkelig alarmmeddelelse 
via TrapSensor-appen og/
eller e-mail 
 
 

Prioriter og planlæg  
kundebesøg efter behov!

• Rapporter på fangster
• Nemt system og let at 

gennemskue
• Analysér effektivitet med 

data fra fælderne 
 
 
 

Nem indsamling af data på 
fælderne = hurtig optimering 
af fældeplacering!

IOT KLAPFÆLDER 
GRØN OG EFFEKTIV SKADEDYRSBEKÆMPELSE

TrapSensor klapfælder kan nemt placeres hvor som helst, inde og udendørs, da de er enkeltstående enhe-

der og ikke kræver opsætning af en basestation eller repeatere. Hver TrapSensor leveres med et indbygget 

SIM-kort, som direkte forbinder den enkelte fælde til serveren via mobilnetværk (NB-IoT, LTE/CAT-M1 eller 

GSM 2G). Da hver TrapSensor fungerer uafhængigt, er de nemme at genbruge og flytte rundt.

SPAR TID OG PENGE - KØR KUN UD OG INSPICER FÆLDEN, NÅR DER ER EN FANGST



info@tec-solutionz.dk . +45 3121 298

ROTTE

MUS

FJERNOVERVÅGNING AF FÆLDEN

EFFEKTIVE FÆLDER
• Rotte og mus ”snap fælder”
• Effektiv metalstang og stærke fjedre sikrer en høj kill rate på mus og rotter
• ”Tænder” til at holde en fangst på plads
• Tilbehør: Patenteret ”Teeth clip” til at klemme fast på metalstangen
• Passer ind i alle standard depoter
• Sensor rapporterer om 3 tilstande (klar / ingen fangst / fangst)
• Fungerer hvor som helst uden en basestation (NB-loT + 2G reservemulighed)
• Batterilevetid 3+ år  

BRUGERVENLIGT SYSTEM 
• Meddelse når fælden klapper
• Planlagte statusrapporter for alle fælder
• Advarer når der er behov for handling  

(lavt batteri eller ingen forbindelse) 
• TrapSensor mobilapp (Android/ iOS)
• Se status for fælder når som helst (web- eller mobilapp) 
• Administrer et vilkårligt antal fælder


