
 

 



 

Možnost odpuzování ptáků laserem - AVIX Autonomic je nejnovější generace automatizovaných 

inteligentních laserových odpuzovačů ptáků. Je to efektivní řešení pro odpuzování ptáků způsobem 

šetrným ke zvířatům. Program AVIX Autonomic pokrývá oblast, která potřebuje nepřetržitě ochranu 

před ptáky. Ptáci vnímají blížící se laser jako fyzické nebezpečí a vyhýbají se oblasti. Laserový 

odpuzovač ptáků se v průběhu času ukázal jako účinný bez návyku. Naše technologie se používá v 90 

zemích po celém světě. 

Dálkové ovládání - Stav systému je možné zobrazit pomocí aplikace Status & Control od AVIX a 

dálkově jej zapínat / vypínat. Uživatel může také dostávat oznámení  na svých telefonech nebo e-

mailem, pokud je jednotka odpojena od napájení. Prostřednictvím pokročilého nástroje AVIX Connect 

je možné sledovat provozní hodiny systému pomocí připojení Bluetooth. To umožňuje zkontrolovat, 

zda laser pracuje tak, jak by měl, aniž by navštívil místo zákazníka. Tímto způsobem jsou chyby rychle 

sledovány z jakéhokoli místa, čímž se snižují prostoje na minimum. 

Připojte se bezdrátově - Bluetooth lze vytvořit mezi aplikací AVIX Connect a AVIX Autonomic. 

Uživatel může konfigurovat AVIX Autonomic, měnit nastavení, aktualizovat systém a kontrolovat stav 

systému pomocí aplikace AVIX Connect. Aplikace je k dispozici pro takové operační systémy 

mobilních zařízení, jako jsou Android a iOS. 

Získejte vynikající zákaznický servis - Schopnosti odpuzovat ptáky systémů AVIX a obecných služeb 

jsou neustále vylepšovány. AVIX Autonomic je navržen tak, aby byl přizpůsobitelný, což mu umožňuje 

přizpůsobit se potřebám zákazníka. Je také připraven k tomu, aby byl připraven na budoucí 

aktualizace a aktualizace prostřednictvím aplikace AVIX Connect. Smlouva o úrovni služeb (SLA) 

umožňuje prodlouženou záruku a zaručuje, že zákazníci budou mít vždy nejlepší kvalitu. 

Modulární design - Součásti AVIX Autonomic lze snadno vyměnit, čímž se minimalizují prostoje. 

O společnosti AVIX - Technologie kontroly ptáků na další úroveň: AVIX poskytuje dlouhodobá řešení 

problémů ptáků ve velkém měřítku v různých kontextech pomocí jedinečné kombinace technologií a 

podpůrných služeb. 

AVIX dominuje na trhu s kontrolou ptáků pomocí nejmodernějších systémů a podpůrných služeb a 

přináší řešení pro rozsáhlé aplikace za mnohem nižší náklady než stávající metody, aniž by 

způsobovala obtěžování jiných zvířat nebo lidí. 

Řešení AVIX přinášejí okamžité pozitivní výsledky s rychlou návratností investic. Po investici 

spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom dosáhli jejich žádoucích výsledků. Po vyřešení problému 

s ptáky pokračujeme v optimalizaci systému pro maximální účinnost při nižších ročních nákladech. 

AVIX Connect - Vzhledem k mnoha proměnným, které ovlivňují úspěšnou implementaci systému a 

bezpečnostní složitosti, vyvinula AVIX technologii pro optimalizaci interakce mezi odborníky AVIX, 

systémy, základními informacemi o zákaznících a údaji o taktickém řízení ptáků. K zajištění úspěšných 

výsledků odpuzování ptáků je nutné použít AVIX Connect s AVIX Autonomic. 

 



AVIX Academy - AVIX poskytuje variace online a místní školení. Hlavní důraz je kladen na bezpečné a 

efektivní využívání našich řešení. Ať už je osoba zapojena do prodeje, instalace nebo provozu 

laserového systému, každý musí absolvovat specifické kurzy, aby se ujistil, že má znalosti a 

schopnosti zaručující vysoký výkon a bezpečné rozmístění laserů odstraňujících ptáky. 

 



 

Cena - 7.997 € bez DPH 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aplikační příslušenství - S AVIX Autonomic poskytujeme flexibilní řešení. Systém lze přizpůsobit 

jakémukoli druhu prostředí. Může být nainstalován na tyč, (prodloužený) rám, nebo může být 

připevněn ke zdi. Toto je jen několik příkladů mnoha způsobů, jak lze nainstalovat AVIX Autonomic. 

 

 

 

 

 

 



 

Laserový jas - Výstupní výkon laseru je nastavitelný a lze jej přizpůsobit prostředí. Pro použití za 

jasných světelných podmínek se doporučuje vyšší výkon laseru. 

Vzdálenost a úhel paprsku - Autonomní laser AVIX je účinný na velké vzdálenosti; skutečná 

povrchová plocha pokrytá laserem však závisí na konkrétních situacích a překážkách v poli. 

 

 

 


