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Intelligent overvågning

•Øjeblikkelig advisering om 
fangst.

•Nemt Click-On system - kræver 
ingen installation

•24-7-365 overvågning af 
skadedyrsfælder

•Effektiv tilrettelæggelse af 
skadedyrsbekæmperens 
dag/arbejdsgang

•Hurtig indsats ved fangst

•Overblik over forøgelse af 
skadedyr i et område

•Færre tilsyn af fælder uden 
fangst (og hermed minimere 
afsætning af fært)

•Fælder serviceres efter behov

•Dokumentation af 
skadedyrsindsatsen

•Lave driftomkostinger

•Lever op til lovkrav om tilsyn af 
fælder for levende fangst

APP / WEB

•Automatisk registrering af 
fældeaktivering (med tæller)

•Notifikation ved aktivering af fælde 
(I APP kan også tilvælges e-mail 
notifikation)

•Notifikation ved manglende signal 
fra fælde (I APP kan også tilvælges 
e-mail notifikation)

•Notifikationer bekræftes af 
skadedyrsbekæmperen

•Alle notifikationer samles i en log 
(og kan senere anvendes i 
rapporter)

•Alle fælder kan ses på satellitkort

•Finde og finjustere den enkelte 
fældes position på satellitkort

•Registrere servicebesøg hos 
kunden/fælden

•Registrere udskiftning af 
madding/gaspatron/batterier

•Tilføje/skrive noter til servicebesøg 
hos kunden

•Alle registreringer og noter samles 
og gemmes i en log

Specifikationer

•Farve : Sort

•Materiale: Plastik

•Kommunikation: GSM, 2G mobilnet

•Status: Systemet indmelder status 1-4 
gange dagligt for at tilsikre driftsikker-
hed. Bruger modtager notifikation ved 
manglende indmelding

•Notifikationer: Aktivering, manglende 
GSM signal, lavt batteri. Modtages i 
APP og E-mail

•Tæthed: IP63

•Dimensioner: 68x82x35mm

•Vægt: 126g (Incl. Batterier)

•Temperaturområde:  -20°C - +50°C

•Strømkilde: 2 X Energizer Ultimate 
Lithium AA 1,5 V

•Batterilevetid: 6 måneder ved 4 
daglige indmeldinger og op til 24 
måneder ved 1 daglig indmelding. 
(Levetid afhænger af brugsscenarie)

•Placering: Alle steder med 2G netværk. 
Ude og inde, i depot/safebox, direkte 
på fælde

•Mobildækning: Norden og Europa

•Antenne: Enheden har monteret stærk 
mobilantenne. Der kan eftermonteres 
ekstern antenne i områder med svagt 
GSM signal

•APP: iOS og Google Play

CatchAliveOne 

CatchAliveOne er en intelligent kommunikationsenhed, som muliggør overvågning af skadedyrsfælder via en 

tilhørende APP og WEB. CatchAliveOne er en generisk enhed, som kan bruges på mange forskellige 

fældetyper lige fra klapfælder, muldvarpefælder og trådfælder, men også fuldautomatiske fælder som 

Goodnature A24. 

CatchAliveOne - One Box For All - er den eneste intelligente kommunikationsenhed, der kan bruges på 

mange forskellige fældetyper og nemt flyttes mellem fældetyper.

Systemet er nemt at bruge og monteres via et Click-On system eller beslag. 


