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Wise-I Pir® 

Řešení do venkovního i krytého prostředí 
Katalogový list 

 
 
 

 
Popis 

 
Wise-I® Wise-I® je bezdrátový systém vytvořený pro venkovní i kryté prostředí, který 
monitoruje výskyt hlodavců tak, aby jejich přítomnost byla včas odhalena. Zároveň slouží k 
ochraně areálu v případě jejich vniknutí. 
Wise-I® je jako “šitý” pro průmyslové závody (potravinářské, automobilové, farmaceutické…), 
balící linky, nevyjímaje veřejné objekty jako jsou nemocnice, školy, školky, residenční čtvrtě a 
najde uplatnění v mnoha dalších odvětvích.  
Wise-I Master® se skládá ze samotné hlavní řídící jednotky, která propojuje až 50 jednotek  do 
bezdrátové sítě; buď Wise-I Traps®, Wise-I Pir® (senzory) anebo kombinace obou dvou. 

 
Wise-I Pir® má dvě oddělené funkce:  
1. jako monitorovací zařízení, které detektuje přítomnost hlodavců v dosahu cca 2m od 

senzoru 
Tímto způsobem používaný je ideální pro místnosti se servery, kabelové vedení, 
elektrické skříňky, stropy a zdvojené podlahy, pro prodejny potravin a citlivého  příslušenství 
a pro další místa, kde z důvodu těžké přístupnosti dochází k nepravidelné inspekci. 
Je zde také možnost instalace zařízení přímo na deratizační staničky a pasti. 

2. jako zařízeni pro rozšíření pokrytí a zlepšení signálu mezi dvěmy Wise-I® jednotkamy, které 
by jinak byly mimo dosah. 

 
Wise-I Pir® používá 4 ks lithium 3,6V AA baterie (vyznačuje se nízkou spotřebu el. energie). 
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Ovládaní: 
Electronické bezdrátové ovládání.  
Data jsou přenášena  kmitočtem 868 
MHz do Wise-I Master®. 

 
Instalace: 
Možnost umístění jak do krytého, tak do 
venkovního prostředí. 
1. Jako monitorovací zařízení např. podél 

budov, do skladů a půd, mezi poličky, do 
kabelového vedení a skříněk, kuchyňských 
prostorů atd. 

2. Jako opakovač signálu pro rozšíření pokrytí 
3. Jako monitorovací zařízení umístěné na 

deratizační staničky a pasti pro hlodavce. 
 

K instalaci se používá vrtačka a šroubovák. 
Dodávka obsahuje šrouby a hmoždinky 
určené pro tvrdý povrch. 

4. Wise-I Pir®   používaný jako 
monitorovací zařízení muže být volně 
položen 

5. Wise-I Pir®   používaný jako opakovač 
signálu muže být umístěn na zeď, anebo 
do koutu na výšku 2 metrů s použitím 

Wise-I Pir® rohového držáku. Pokud 

situace dovoluje, umístit Wise-I Pir®  tak,  
aby mezi zařízením nestála žádná přímá 
překážka. 
Vyvrtat díry pro šrouby a díru pro Pir   

  pomocí vykroužkovacího vrtáku přímo na   
  víko deratizační staničky tak, aby bylo   
  umožněno sledovat děj v pasti. 

 

 
 

Napájení: 
4 ks lithium 3,6V AA baterie. 

 
Výkonnost baterie: 
Minimálně 12 měsíců 

 

        
Druh plastu: 
PP  
Třída vzduchotěsnosti (krytí): 
IP 44 
 
Rozměry: 
 

 
Délka:        127 mm 
Šířka:          73 mm 
Výška:        72 mm 

 
Hmotnost: 
0,2 kg. 

 
Popis výrobku a objednací číslo: 
Wise-I Pir® obj.č. 300 200 
*Balení obsahuje: 
5 ks Wise-I Pir® 

2 ks Wise-I Pir® držáku na zeď 
2 ks Wise-I Pir® adapteru 
*(Pouze možnost zakoupení balení, ne jednotlivých součástek) 

 
Instalační nařadí: 
Šroubovák, vrtačka, vrták do betonu Ø 5 mm 
a vykroužkovací vrták  Ø 36 mm. 

 
Nutné příslušenství / není součástí dodávky: 
WiseBox/Wise-I klič*           obj.č.  200  940 
*(Klíč je univerzální pro všechny WiseCon výrobky vyžadující klíč) 

Wise-I Pir® rohový držák  obj.č. 300 900 
Wise-I Master®         obj.č. 300 100 
4 ks lithium 3,6V AA baterie 
Návnada (atraktant) 
Instalační nářadí 


