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eMitter 
Μόνιμη Παρακολούθηση 

✓  Αυτόματος έλεγχος των παγίδων 
με παρακολούθηση 365 ημέρες το χρόνο

✓  Ολοκληρωμένη online τεκμηρίωση 
με τη βάση δεδομένων του eMitter

✓  Υψηλή αποδοτικότητα σε σχέση  
με την ένταση και τη φύση μιας προσβολής 

✓  To eMitter αυξάνει την αποτελεσματικότητα   
με τη χρήση διαφόρων ειδών παγίδων

✓  Μηδενική συντήρηση  
λειτουργία χωρίς μπαταρίες

✓  Φιλικό προς το περιβάλλον  
μέσω των ατοξικών μεθόδων 

6 καλοί λόγοι γα να κάνετε
χρήση του συστήματος eMitter:



Η Επανάσταση στον Έλεγχο Παρασίτων
Πολλά εθνικά και διεθνή πρότυπα υγιεινής για τη βιομηχανία 
τροφίμων απαιτούν την απαγόρευση χρήσης τρωκτικοκτόνων 
στους χώρους παραγωγής. Μία εναλλακτική μέθοδος 
καταπολέμησης των τρωκτικών είναι οι μηχανικές παγίδες. Σε 
μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση τρωκτικοκτόνων, ειδικές 
παγίδες με online έλεγχο χρησιμοποιούνται για την Μόνιμη 
Παρακολούθηση. Αυτές οι καινοτόμες συσκευές που έχουν 
μάλιστα ενεργειακή  αυτάρκεια, παρέχουν ένα έξυπνο δίκτυο 
πομπών χωρίς να μειώνεται η εμβέλεια τους από κάποια 
παρεμβολή.

Μόνιμη Παρακολούθηση:
24ωρος έλεγχος των μηχανικών παγίδων
Το σύστημα eMitter  εξοικονομεί χρόνο και χρήματα με την 
κατάργηση των συχνών ελέγχων των δολωματικών σταθμών 
όπως απαιτούνται από το νόμο σε πολλές χώρες. Για την 
ακρίβεια οι δολωματικοί σταθμοί συνδέονται  με ένα server 
μέσω ασύρματης τεχνολογίας. Ο συνδυασμός των παγίδων 
και ενός κεντρικού δέκτη δίνουν την δυνατότητα στο 
υπεύθυνο πρόσωπο να ενημερώνεται άμεσα μέσω e-mail 
ή sms  σε περίπτωση που κάποιο παράσιτο συλληφθεί σε 
κάποιες από τις παγίδες. Έτσι μπορεί να ενεργήσει άμεσα 
και να απομακρύνει το παράσιτο.

Το SWOPBOX: Φιλικό προς το περιβάλλον, βολικό, ασφαλές
Το σύστημα eMitter συνδυάζεται άψογα με το νέο δολωματικό 
σταθμό SWOPBOX ο οποίος είναι συμβατός με τις 
περισσότερες παγίδες ποντικιών. Το SWOPBOX μπορεί 

να εγκατασταθεί κάθετα στον τοίχο. Αυτό αποτρέπει την 
άσκοπη μετακίνησή του ή την καταστροφή κατά τις εργασίες 
πλυσίματος. Μπορεί εύκολα να ανοίξει αλλά είναι πολύ 
ανθεκτικό στα χτυπήματα. Η δυνατότητα να δολωθεί με 
πολλών ειδών ατοξικά ελκυστικά και το εύκολο πλύσιμό του 
είναι μερικά ακόμη πλεονεκτήματα. Η κάθετη εγκατάσταση 
του ενθαρρύνει τα τρωκτικά να παίξουν ενστικτωδώς και 
το κάνει πιο ελκυστικό σε αυτά. Τα πλαστικά αρωματικά 
δολώματα (NARA BLOC LURE), που χρησιμοποιούνται με 
το SWOPBOX είναι μη αλλεργιογόνες ατοξικές ουσίες και 
δημιουργούν άριστες συνθήκες εργασίας. Επίσης ο κίνδυνος 
από τη χρήση τρωκτικοκτόνων είναι μηδενικός.

Ανάπτυξη σε Παγκόσμιο Επίπεδο
Το σύστημα eMitter είναι αποτελεσματικό, ενεργειακά 
αυτόνομο, φιλικό προς το περιβάλλον, καινοτόμο και 
εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη, την Ασία και τις Η.Π.Α.. 
Πείστε τον εαυτό σας για την τελευταία τεχνολογία στον 
έλεγχο παρασίτων. Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε 
προσωπικά για τις προσφορές που σχετίζονται με το  eMitter.  
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε  
τη ηλεκτρονική διεύθυνση www.emitter.info

Τρόπος λειτουργίας του 
συστήματος eMitter:

Επαγγελματική Μόνιμη ΠαρακολούθησηΟ δικός σου τρόπος για Μόνιμη Παρακολούθηση 

1. Συστήματα παγίδευσης

2. Τεχνολογία

3. Έλεγχος/Παρακολούθηση

Χαρακτηριστικά του eMitter Basic

1. Συστήματα παγίδευσης

2. Τεχνολογία

3. Έλεγχος/Παρακολούθηση

Χαρακτηριστικά του eMitter Comfort

eMitter Basic eMitter Comfort

✓  Δυνατότητα  του συστήματος: έως 99 παγίδες
✓  Χωρίς παρεμβολές ασύρματη τεχνολογία (enocean)
✓  Εύκολη εγκατάσταση
✓  Εκπαίδευση από εξειδικευμένο προσωπικό 
✓  Ενημέρωση στον υπεύθυνο μέσω οθόνης
✓  Εύκολη αναβάθμιση σε  eMitter Comfort

✓  Δυνατότητα  του συστήματος: απεριόριστες παγίδες 
✓  Χωρίς παρεμβολές ασύρματη τεχνολογία (enocean)
✓  Εύκολη εγκατάσταση
✓  Εκπαίδευση από εξειδικευμένο προσωπικό
✓  Ολοκληρωμένη  online τεκμηρίωση μέσω βάσης 

δεδομένων 
✓  Ενημέρωση μέσω e-mail/sms
✓  Εύκολη αναβάθμιση 
✓  Τελείως αυτοματοποιημένη διαδικασία
✓ Έλεγχος και πληροφόρηση
✓  Εφαρμογές για Android & iphone
✓  Εύκολη ταυτοποίηση με barcode / QR-code

Παγίδα γιαποντίκια/
αρουραίους

Παγίδα γιαποντίκια/
αρουραίους

speed break με παγίδες για 
ποντίκια

Αναμεταδότης Αναμεταδότης

speed break με παγίδες για 
ποντίκια

Εφαρμογές για Android & 
iphone

Δέκτης

SWOPBOX με παγίδα για 
ποντίκια

Controller

SWOPBOX με παγίδα για 
ποντίκια

online τεκμηρίωση Ενημέρωση μέσω e-mail/sms

Σε περίπτωση που εντοπίσετε 
ίχνη τρωκτικού: eMitter 
Μόνιμη Παρακολούθηση   


