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Bescherm huis en tuin
tegen ongewenste bezoekers
VERJAAG MUIS, RAT, MUG, MOL, SPIN, KAT EN HOND
Ongestoord genieten van uw huis en tuin, zonder ongedierte en plagen?
Kies voor ECOstyle Ultrasonic Pest Control.
ELEKTRISCHE VERJAGERS VAN MUIZEN, RATTEN, MUGGEN,
SPINNEN, MOLLEN, KATTEN EN HONDEN
ECOstyle Ultrasonic Pest Control is een serie elektrische verjagers. Muizen, ratten,
muggen, spinnen, mollen, katten en honden verlaten uw omgeving dankzij een
bijzondere geluidstechnologie. Getest, bewezen en effectief.
EFFECTIEF VERJAGEN OP MAAT
Combineer de verschillende verjagers naar uw behoefte en situatie. Het systeem is
eenvoudig, hygiënisch en vrij van gif.

✔ Effectief, hygiënisch en gifvrij
✔ Bewezen elektronische producten
✔ Unieke geluidstechnologie,
verjaagt ongedierte
✔ Beschermt het hele jaar
✔ Uitgebreid assortiment,
bescherming op maat
✔ Preventief of als plaagbestrijding
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ULTRASONIC PEST CONTROL

Hoe werkt het?

Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
SLIMME GELUIDSTECHNOLOGIE
sonic
De apparaten van
de Ultrasonic Pestsonic
Control serie maken
gebruik van een
slimme
sonic
sonic
pest control
pest control
pest control
pest control
geluidstechnologie om verschillende soorten ongedierte en plagen te verjagen.
De geluidsfrequentie van elke verjager is aangepast op de diersoort. Elk dier heeft
een ander bereik van geluidsfrequenties die ze kunnen waarnemen. Deze unieke
frequentie creëert een onprettige omgeving waardoor het natuurlijke gedrag van de
betreffende dieren wordt beïnvloed en ze die omgeving gaan vermijden.
Ultrasonic Pest Control is veilig en betrouwbaar. U plaatst
Ultraeenvoudig het apparaat
in de ruimte die u wilt beschermen. Zorg voor zoveelsonic
mogelijk vrije ruimte rondom
pest control
het apparaat. Zo krijgt u het beste resultaat.
Voor binnen: Mouse & Rat free, Spider free, Mosquito free
Voor buiten: Mole free, Cat & Dog free
Gegarandeerd een veiligere, schonere, milieuvriendelijkere en niet-giftige
leefomgeving.
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Geluidsfrequentie per diersoort
SINGLE
PROTECT

Geluidsfrequentie in Hertz (Hz)
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ULTRASONIC PEST CONTROL

Geluidsgolven en
elektromagnetische pulsen
Ultrasonic Pest Control maakt gebruik van twee geluidstechnologieën:
Single Protect en Double Protect.

SINGLE
PROTECT

SINGLE PROTECT
De Ultrasonic Pest Control-producten met het label Single Protect zenden een
variërende frequentie uit. De geluidsfrequentie is aangepast op de diersoort en
varieert constant. Dieren wennen zo niet aan het geluid en worden niet resistent.

SINGLE
PROTECT

ELECTRO
PULSE

DOUBLE
PROTECT

DOUBLE PROTECT
Ultrasonic Pest Control-apparaten met Double Protect combineren Single Protect
en Electro Pulse. Het biedt een dubbele bescherming tegen muizen en ratten. De
Electro Pulse-technologie verspreidt elektromagnetische pulsen door stroomkabels
en vult het effect van het ultrasone geluid aan. Het pulseren voorkomt dat muizen
en ratten de kabels in muren en plafonds gebruiken om zich te verplaatsen. Ook
voorkomt de pulse knagen aan de kabels en daarmee kortsluiting.

Tip
Ultrasoon geluid gaat niet door vast materiaal heen, zoals muren, plafonds,
vloeren of meubilair. Het geluid wordt ook gedempt door zacht textiel,
zoals gordijnen. Let er daarom op dat u het apparaat in een open ruimte
plaatst, waar de geluidsgolven zich vrij kunnen verspreiden.
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Wat betekenen de iconen?
24/7
PLUG &
PROTECT

Ultra

CHILD &
PET SAFE

Het apparaat is stofvrij en
sproeidicht en is geschikt voor
wat zwaardere omstandigheden,
zoals in garages, kelders, zolders,
Ultra
Ultra
stallen en kruipruimtes.**

Het apparaat werkt direct en 24
uur per dag, zodra de stekker in
het stopcontact zit.

Ultra

Het apparaat is onschadelijk voor
sonic
sonic
kinderen,
katten, honden, pest
vogels
pest control
control
en vissen.* Stoort geen andere
elektronische apparaten.

sonic

pest control

Het apparaat is beschermd tegen
indringende voorwerpen met
een diameter groter dan 1 mm
en tegen binnendringend water.
Het is spatwaterdicht en bestand
tegen regen.

Het apparaat heeft vibratietechnologie en geeft laagfrequente
geluidsgolven af. Dit bestrijkt
een cirkelvormig oppervlak en
beschermt effectief tegen het vestigen van mollen en woelmuizen.
Het apparaat heeft een sensor
die beweging waarneemt tot een
afstand van 12 meter.
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Ultra
sonic
en getest voor een
pest Ontwikkeld
control
effectieve werking.

ECO

Effectief ongedierte verjagen op
een ecologisch verantwoorde manier zonder gebruik van gif.
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ECOstyle ULTRASONIC PEST CONTROL RANGE
Product

✔
✔

130
Mouse & Rat free

80
50
30

Spider free

30

Mosquito free

25

Mole free

1250

Cat & Dog free

200

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

Ultrasonic
pest control
✔
✔

✔
✔

*Het ultrasone geluid van enkele apparaten heeft wel invloed op andere knaagdieren en is in uitzonderlijke
gevallen hoorbaar voor het menselijk oor.
**Let op: voor deze classificatie moet ook het stopcontact een IP55-certificering hebben.
5

Mouse & Rat free
Het ultrasone geluid verstoort het natuurlijke gedrag en de communicatie van
muizen en ratten. Het creëert een ondraaglijke omgeving voor de dieren, waardoor
ze de ruimte vermijden. De variërende frequentie voorkomt dat muizen en ratten
resistent worden.

BASIS

KRACHTIG

Mouse & Rat free 50 m2

Basismodel. Geschikt voor bijvoorbeeld:
• Woonkamer
• Gang
• Keuken
• Slaapkamer
Breedte: 62 mm
Hoogte: 85 mm
Diepte: 64 mm
Bereik: 50 m2
Verbruik: 230V/0,5W

Mouse & Rat free 80 m2
• Krachtig model
• Geschikt voor één ruimte
Breedte: 65 mm
Hoogte: 119 mm
Diepte: 70 mm
Bereik: 80 m2
Verbruik: 230V/3,5W

SINGLE
PROTECT

Tip
Heeft u konijnen, hamsters of cavia’s? Plaats het
apparaat niet in dezelfde ruimte. Zo voorkomt u dat
deze dieren onrustig worden.
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Mouse & Rat free 130 m2

Meest krachtige model en duurzame model. Voor zwaardere
omstandigheden. Geschikt voor bijvoorbeeld:
• Garages
• Tuinhuisjes
• Kelders
• Stallen
• Zolders
• KruipruimtesUltra
Ultra
Ultra
Ultra

sonic

sonic

Breedte: 75 mm pest control
pest control
Hoogte: 140 mm
Diepte: 80 mm
Bereik: 130 m2
Verbruik: 230V/4W

DUOPACK
MINI

sonic

pest control
DOUBLE
PROTECT

Mouse & Rat free 30+30Ultra
m2

Kleinste model. Per twee verpakt.
Geschikt voor twee ruimtes,
sonic
pest control
zoals:
• Slaapkamer
• Bijkeuken
• Andere kleine ruimtes
Breedte: 61 mm
Hoogte: 72 mm
Diepte: 64 mm
Bereik: 30 + 30 m2
Verbruik: 230V/2+2W

STARTERSPAKKET

sonic
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SINGLE
PROTECT

Mouse & Rat free 80+30 m2

Het starterspakket met twee apparaten om twee verschillende
ruimtes te beschermen, zoals:
• Woonkamer
• Slaapkamer

Ultrasonic
pest control

Breedte: 65/61 mm
Hoogte: 119/72 mm
Diepte: 70/64 mm
Bereik: 80 + 30 m2
Verbruik: 230V/3,5 + 2W

SINGLE
PROTECT

DOUBLE
PROTECT
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Spider free & Mosquito free

Spider free

Spinnen zijn nuttig voor ons
ecosysteem. Ze eten bijvoorbeeld
muggen, vliegen en andere spinnen.
Toch voelen spinnen in huis soms
onprettig.
Spider free is dan een oplossing. Het
apparaat verjaagt in plaats van doodt.
Het geluid verstoort het natuurlijke
gedrag van spinnen en creëert
een onprettige omgeving. Spinnen
vermijden de ruimte voortaan.
Breedte: 62 mm
Hoogte: 89 mm
Diepte: 70 mm
Bereik: 30 m2
Verbruik: 230V/1W
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SINGLE
PROTECT

Mosquito free

Wist u dat alleen bevruchte vrouwelijke
muggen bijten? Zij hebben namelijk de
eiwitten uit het bloed nodig voor de
ontwikkeling van hun eitjes.
Mosquito free creëert een
geluidspatroon dat het natuurlijke
gedrag van deze bijtende vrouwelijke
muggen beïnvloedt, waardoor ze de
ruimte vermijden.
Breedte: 62 mm
Hoogte: 89 mm
Diepte: 70 mm
Bereik: 25 m2
Verbruik: 230V/1W

SINGLE
PROTECT

Mole free
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Mole free

Mole free biedt u een ecologisch verantwoorde oplossing voor

overlast van mollen
en woelmuizen.
Mole free verjaagt
de
Ultra
Ultra
Ultra
Ultra
dieren in plaatssonic
van te doden. Desonic
geavanceerde vibratietechsonic
sonic
pest control

pestfree
control
pest control geluidsgolven
pest control
nologie van Mole
geeft laagfrequente
af. Dit
leidt gravende knaagdieren af en ze verlaten uw tuin, gazon,
border, moestuin of andere plekken buitenshuis. Mole free is
het effectiefst in kleigrond waarin de geluidsgolven het beste
worden verspreid. In zandgrond is het bereik lager.

Ultra
sonic

Breedte: 80 mm
Hoogte: 435 mm
SINGLE
PROTECT
Diepte: 80 mm
pest control
Bereik: tot 1250 m2
Batterij: 4x1,5V LR20 (niet meegeleverd)

Hoe plaatst u Mole free?
• De geluidsgolven gaan niet door
massieve materialen, zoals fundamenten. Plaats de staaf daarom
op een open plek waar de grond
intact is.
• Plaats de staaf niet direct in een
molshoop of muizengang.
• Druk de staaf zover in de grond
dat de bovenste ring op de staaf
op gelijke hoogte komt met de
grond.
• Gebruik eventueel een spade
om ruimte in de grond te maken,
maar probeer nooit met bijvoorbeeld een hamer de staaf in de
grond te slaan.

• Zorg dat
de grond rond de staaf zo
Ultra
compact mogelijk is. Zo verspreisonic
pest
control
den de
geluidsgolven
zich optimaal.
• Mole free is bestand tegen regen
en sneeuw.
• Verwijder het apparaat uit een
verzadigde of bevroren bodem.
• Wees voorzichtig tijdens het grasmaaien en bij het gebruik van een
robotmaaier.

Ultrasonic
pest control
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Cat & Dog free
Cat & Dog free

Cat & Dog free verjaagt katten en honden effectief uit uw tuin.
Het apparaat heeft een sensor die tot 12 meter afstand beweging waarneemt. Is er beweging, dan zendt het apparaat een
ultrasoon geluid uit. Katten en honden verlaten uw tuin.
Breedte: 70 mm
Hoogte: 125 mm
Diepte: 60 mm
Bereik: 200 m2
Batterij: 4x1,5V LR6 (niet meegeleverd)

SINGLE
PROTECT

Hoe plaatst u Cat & Dog free?
• Gebruik de meegeleverde pen
en plaats het apparaat in een
vrijstaande positie in de richting
van waar u denkt dat de dieren
verschijnen.
• Verplaats Cat & Dog free af en toe.
Dit levert een verrassingseffect op
voor de indringer.
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• Plaats het apparaat nooit richting
een naastgelegen tuin, woning of
openbare ruimtes.
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Veel gestelde vragen
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Wanneer merk ik resultaat?
Normaal gesproken merkt u direct een verandering wanneer u het apparaat inschakelt. Is een plaag al langer aanwezig, dan kan het iets langer duren.

Ultra

Ultra
Ultra
Wanneer merk ik resultaat van Cat Ultra
& Dog free?
sonic
sonic
sonic
sonic
Bij Cat & Dog free
de dieren
direct op het ultrasone
geluid, maar
het kan
pestreageren
control
pest control
pest control
pest control
ongeveer twee weken duren voordat er een verandering in hun gedrag plaatsvindt.
Wanneer merk ik resultaat van Mole free?
Mollen reageren direct op het ultrasone geluid, maar het kan ongeveer twee weken
duren voordat er een verandering in hun gedrag plaatsvindt. In de eerste periode
kunt u juist een verhoogde activiteit waarnemen. De mollen komen in actie door de
Ultra
geluidsgolven.
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pest control

Hoort een mens het ultrasone geluid?
Normaal gesproken hoort u het ultrasone signaal van het apparaat niet. In enkele
gevallen kunnen jonge kinderen en volwassen de hoge frequenties wel waarnemen.
Zijn de Ultrasonic Pest Control apparaten schadelijk voor dieren?
Nee, de apparaten schaden geen dieren. De producten van Ultrasonic Pest Control
Ultrageen gebruik van chemiverjagen de dieren en doden ze niet. De apparaten maken
sonic
sche producten en zijn gifvrij.
pest control

Waarom werkt geluid?
De geluidsgolven die de apparaten uitzenden geven de plaagdieren een onprettig
gevoel. De ongewenste dieren kiezen er voor de ruimte te verlaten en te vermijden.
Beïnvloeden de Ultrasonic Pest Control-producten andere elektrische apparatuur?
Nee, de apparaten hebben geen invloed op andere elektrische apparatuur en storen deze dus niet.

Ultrasonic

Hoe lang werken de batterijen van Cat & Dogpest
free?control
De batterijen van Cat & Dog free gaan normaal gesproken minimaal 2 maanden
mee, afhankelijk van de hoeveelheid activiteit in de tuin. Controleer regelmatig.
Hoe lang werken de batterijen van Mole free?
De batterijen van Mole free werken normaal gesproken 6 maanden. Controleer
regelmatig.
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www.ecostyle.nl/ongewenste-bezoekers
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www.ecostyle.nl
ECOstyle Garden
Postbus 127
8430 AC Oosterwolde
garden@ecostyle.nl
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RoHS

