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Foragitadors

FAD-101 Repelent electrònic de mosquits; 
emet un so que imita els moviments de les ales 
d'un mosquit mascle a punt per aparellar-se.
Els mosquits femelles són els que piquen 
durant el període de gestació per poder 
alimentar-se.
El so els molesta i després d'un temps evitaran 
completament l'àrea protegida.
Sense substàncies químiques, sense verí, 
sense olor.

FAD-102  La ciència demostra que els 
mosquits femella piquen humans o animals 
per poder fer la posta d'ous.
En aquest moment odien trobar-se amb els 
mosquits mascles.
D'acord amb aquest principi, el producte 
està dissenyat per conduir el mosquit 
femella imitant el so dels mosquits 
mascles.
Pot imitar el so de la vibració de l'ala de la 
libèl·lula per conduir tot tipus de mosquits.

Anti-mosquits per interiors

Anti-mosquits personal
Foragitadors anti-plagues

FAD-200  Repelent electrònic anti-plagues a 
230VAC.
Vàlid per a mosquits, mosques, paneroles, 
insectes, rates, i altres insectes.
No afecta els gossos, gats i ocells domèstics.
Cobertura: 100 metres.
Alimentació: 230VAC.

Foragitadors Anti-plagues 3.0 
amb flash
FAD-201  Nova tecnologia microelectrònica. 
Funciona de forma intermitent i produeix de 
forma alternativa, altes i baixes freqüències 
d'ultrasò.
Vàlid per: rates, ratolins, mosquits, formigues, 
paneroles, aranyes, etc,
Disposa de 2 opcions: Mode CF en 8 etapes 
de freqüència diferents (19kHZ - 100 kHz) i 
Mode CV de freqüència variables.
Llum flash incorporada que funciona durant 60 
segons, en intervals de 5 minuts. Molt efectiu 
amb ratolins.
Es recomana començar en la manera CF 
durant una setmana, i després passar a mode 
CV, a nivell ja més preventiu.

Cobertura. 100 m².
Consum: 5w
Alimentació: 110 V 220VCA 50 / 60Hz 
DC5V- 1 A.

Foragitadors de talps

Foragitadors Solar per Serps

FAD-300  Funciona amb bateria
(No inclosa) Material plàstic.
Es clava al jardí o al hort.
Abast: 1000 m.

Foragita també ratolins, musaranyes, serps i 
campañolés.

FAD-301 Inclou panell solar a la part 
superior.
Material plàstic per a exteriors.
Es clava al jardí o al hort.
Abast: 700 m.

Fa fora també ratolins, campañolés, talps i 
musaranyes.
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Pastors Elèctrics

FAD-31  Mata insectes elèctric.
És un sistema elèctric que electrocuta tots 
els insectes.
Pràctic, eficient, higiènic i automàtic.
Genera llum ultraviolada que provoca que 
s'acostin tot tipus d'insectes durant el dia i 
la nit.
Baix consum d'energia.
Funciona a 230 Vca

FAD-712C   Repelent solar anti-mosquits.
Elimina els mosquits per descàrrega elèctrica 
emprant la llum ultraviolada que els atrau.
Disposa de dos ambients de llum i potència. 
Blanca per a il·luminació ambiental i porpra per 
esmorteir la lluminositat en hores de son i 
augmenta l'activitat contra els mosquits.
S'alimenta del sol durant el dia Panell solar 
inclòs.
Fàcil d'instal·lar i molt efectiu.

FAD-721  Cinta conductora per a cavalls 
200 m.
Ideal per a tancats de cavalls.

FAD-719N   Pals rígid aïllant, alçada
1,56m. Pack 15 unitats.

FAD-720   Fil conductor 250m.
Ideal per a tancats d'ovelles, cabres, 
vaques, porcs i bous.

FAD-718   Pals rígid aïllant, alçada
1,05m. Pack 15 unitats.

FAD-722   Pastor elèctric de 9 a 12Vcc.
Es pot alimentar amb bateria o amb panells 
solars (20w).
Abast des de 600 metres, fins a un màxim 
de 4 km, de perímetre.
Ideal per a tancats d'ovelles, cabres, 
vaques, porcs, bous i cavalls.

FAD-723   Pastor elèctric a 230 V CA.
Es pot alimentar amb bateria o amb panells 
solars (20w).
Abast des de 600 metres, fins a un màxim 
de 4 km de perímetre.
Ideal per a tancats d'ovelles, cabres, 
vaques, porcs, bous i cavalls.

                  

www.fadisel.com    -   info@fadisel.com



www.fadisel.com    .    info@fadisel.com

Distribuïdor

- Editat per Fadisel.
- Tots els drets d'edició i reproducció.
- Textos i fotografies, llevat d'error o omissió corresponen a les referències descrites.
- Aquest fullet es pot descarregar en format PDF a la nostra pàgina web.
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