
BEKJEMPELSE



Miljøet er i fokus når skadedyr skal bekjempes.
Det handler om å ta ansvar. Det handler om sikker 
håndtering av bekjempelsen i forhold til miljøet. 
Lovgivningen setter dagsordenen for håndteringen.

Med RatTrap og GN A-24 er 
alle forhold imøtekommet.

FOKUS PÅ GRØNN OG 
INNOVATIV BEKJEMPELSE



RatTrapRottens adgang til 
kloakkbrønn blokkeres 
med effektiv rottesperre.

Rotten beveger seg mot 
lysinnfallet i fellen, og 
aktiverer et CO2-drevet 
stempel.

Når stempelet trekker seg 
tilbake, glir rotten baklengs 
ut av fellen, og ned i 
bunnen av kloakkrøret.

RatTrap fellen fungerer fullautomatisk som avlivningsmaskin og 
rottesperre på samme tid. Med RatTrap har man tenkt human avliving 
og 100% giftfri løsning. RatTrap kommuniserer direkte alle aktiviteter, 
blant annet oversvømmelsesresultater.

RatTrap er et innovativt sikkert valg til human bekjempelse av skadedyr.

RatTrap-en er en giftfri mekanisk felle til human rottebekjempelse i 
kloakkene. Fellen monteres i brønnens avløp og sikrer mot inntrengning 
av rotter i brønnen. Felden tilpasses avløpets størrelse med en utskiftbar 
forplate. Fellen er enkel og lett å håndtere.

– giftfri mekanisk felle til 
rottebekjempelse i kloakksystemet

RatTrap

Når rotten møter fellens 
rottesperre, søker den opp 
til felleinngangen.



• Lang batterilevetid - forventet 5 år
• Ingen ledningsføring i brønnen
• Trådløs kommunikasjon
• IP68 innkapsling, hvilket betyr ingen fuktproblemer
• Mekanisk felle med rottesperre
• Lett å montere
• Billige driftskostnader
• Størrelse fra Ø150 til Ø500

Fellen har følgende egenskaper:

KOMMUNIKASJON TIL 
RATTRAP-FELLEN

ONLINE
MODEL

WATCH
MODELRatelCom Ur

• Lang batterilevetid – Forventet 5 år
• Trådløs kommunikasjon
• Rapportering ved brønn
         -   Kills
         -   Status for skift av CO2 patron

Kommunikasjons 
modul

Repeater

• Lang batterilevetid – Forventet 5 år
• Trådløs kommunikasjon
• Registrering av oversvømmelse i brønn
• Statistisk rapportering av felle aktivitet
• On-line 24/7
• Visning av felle på kort

RatTrap



= RatTrap/rottesperre

= Bygning

= Rottefritt område

= Rotteforekomst

= Brønn

INNOVATIV ROTTEBEKJEMPELSE/ 
SPERRING I KLOAKKEN

RatTrap

Hovedkloakk

Hovedkloakk

Hovedkloakk

Hovedkloakk

Hovedkloakk

Hovedkloakk



EFFEKTIV BEKJEMPELSE

UDEN GIFT

GN A-24
OVERFLADEFÆLDE

• Mekanisk trykluftdreven felle

• Dokumenterte resultater

• Effektiv bekjempelse uten gift

• Let og enkel at bruke

• Holdbar løsning med lave driftsomkostninger

• Miljøvennlig og human bekjempelse

• Utstyrt med serienummer

• Fastgjøres effektivt

GN A-24 har med stor effektivitet stoppet rotteproblemer 
med fremragende resultater. GN A-24 er en innovativ 
overflatefelle fra Tec-SolutionZ til bekjempelse av rotter og 
mus uten bruk av gift.

Fellen er mekanisk, miljøvennlig og et sikkert valg til 
human skadedyrbekjempelse. GN A-24 fungerer
automatisk og krever derfor minimale driftsressurser. Fellen 
er innbygd i en stålkasse som gjør den ytterst robust i al l 
slags vær.

GN A-24



Den døde rotten eller 
musen blir samlet opp 
av rovdyr og spist. 
Fellen krever derfor ikke 
oppsyn eller bemanning.

Den døde rotten 
eller musen falder til 
jorden under fellen, 
som innstiller seg 
selv igjen automatisk. 
Duftbeholderen bør 
skiftes hver sjette 
måned for optimalt 
driftsresultat.

Når rotten går opp i 
fellen, aktiveres en CO2 
enhet, som utløser et 
stempel i fellen, som 
dreper musen eller 
rotten. Dyret dør hurtig 
og humant.

Rotten blir tiltrukket av 
en spesiell duft og går 
i fellen gjennom et hull 
formet som en sylinder. 
Hullet i fellen
er konstruert til fangst 
av rotter og mus.

Det er installert en 
digital teller på fellen, 

som registrerer når den 
utløses. Dette brukes til 

dokumentasjon og beslutning 
om utskifting av CO2 patron 

og gir samtidig optimal 
kvalitetskontroll.

SÅDAN VIRKER
GN A-24

GN A-24



DIMENSJONER PÅ 
SPERR TIL RATTRAP

Ø160 PVC/BETONG 
Ø200 STF
Ø200 PVC
Ø200 BETONG 
Ø200 ULTRARØR
Ø250 PVC
Ø250 BETONG 
Ø300 BETONG 
Ø400 BETONG 
Ø500 BETONG

Ø147-Ø151
Ø185-Ø190
Ø185-Ø190
Ø197-Ø202
Ø173-Ø176
Ø230-Ø237
Ø246-Ø251
Ø296-Ø302
Ø396-Ø404
Ø496-Ø504

EFFEKTIV 
ROTTEBEKJEMPELSE 
UTEN GIFT


