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Problemet 
Fåglar kan vara trevliga att titta på, men i ett antal situationer kan de vara ett 
besvär. Några av dessa beror på deras aptit, spillning och deras oljud.
De kan orsaka stora skador om de befinner sig på fel plats, vilket kan leda till 
ekonomiska förluster. Därför kan det vara en stor vinst att skrämma bort fåglarna
från ett visst område. 

 

 
 
Traditionella produkter 
De befintliga metoderna för fågelskrämma har ofta har en begränsad effekt, 
eftersom fåglarna gradvis vänjer sig till den använda utrustningen. Mekaniska 
enheter som ofta används för traditionell fågelkontroll aktiverar skrämsel‐
verktygen genom en timer. Fåglarna vänjer sig ofta inom en till två veckor 
vilket gör att skrämselverktygen förlorar effekt. Traditionella skrämselverktyg 
som högtalare och gaskanoner måste regelbundet flyttas för att få effekt

  
 
 
BirdAlert® är lösningen 
Den bästa lösningen på fågelproblem är förebyggande åtgärder. Det behöver inte
vara tidskrävande eller problematiskt. BirdAlert är en intelligent fågelskrämma 
som fåglar har svårt att anpassa sig till. Genom ett avancerat mikrofonsystem 
lyssnar BirdAlert på fågeljud. När fåglar upptäcks aktiveras BirdAlert för att 
skrämma bort fåglarna. Denna metod utvidgar effekten eftersom systemet
endast aktiveras när det behövs vilket undviker att de bygger bon. BirdAlert
kommer med ett inbyggt ljudbibliotek med nödanrop från de olika fågelarterna.
Denna metod har visat sig vara mycket effektiv. 

Den stora utmaningen
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Hur BirdAlert® fungerar

1 2 3
Fåglarna flyger runt 
området med sina
karakteristiska 
samtal, som är 
deras unika 
akustiska 
fingeravtryck.

BirdAlert®
identifierar fåglarna 
innan de ens landar. 
Genom de olika 
ljuden får BirdAlert 
dem att undvika 
området

BirdAlert® 
analyserar om den 
eftersträvade 
effekten uppnås och 
om inte så aktiveras
BirdAlert på nytt. 

Radie
Upp till 250 meter = 20 ha.



Vardagligt bruk 
BirdAlert placeras i det önskade området och ställs in via webbappen. Därefter 
kommer BirdAlert att upptäcka när de valda fåglarna ligger inom en radie på upp 
till 250 meter. Efter att ha upptäckt vilka fågelarter som finns i närheten kommer 
BirdAlert att använda skrämselljuden för att skrämma bort fåglarna. Om BirdAlert 
kontinuerligt registrerar aktivitet kommer den att aktivera ljuden pånytt.   
 
Om lådan 
Lådan är tätad och bör av hänsyn till fukt, försäkring och livstid aldrig öppnas. 
BirdAlert uppdateras kontinuerligt med ny programvara för att förbättra systemets 
effekt. På baksidan av lådan finns 5 ingångsportar där upp till 5 olika tillbehör 
kan anslutas ‐ till exempel högtalare, gaskanoner etc. 

  
 
Webbapp 
I webbappen kan du ställa in BirdAlert, hålla koll på batterinivån och mycket
mer. Du kan se hur många gånger BirdAlert har upptäckt fåglar ‐ och vilka
arter. Appen är ditt verktyg för att se vad som händer när du inte är i närheten.
Att BirdAlert kan ställas in via appen, finns inget behov av manuell justering. 
När boxen ställts in kan allt göras via appen..  

Om BirdAlert®
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TekniskÁ specifikationer

Produkt namn BirdAlert®

Producent              Daugaard Elektronik ApS
!ÎÖßÎÄÎÉÎÇ            "ÉrdAlert ÌÅÖÅÒÅÒÁÓ ÍÅÄ ÅÔÔ ÉÎÂÙÇÇÔ ÂÌÙȤÓÙÒÁ έέ!È ÂÁÔÔÅÒÉȟ ÓÏÍ
                                 Ðâ ÅÇÅÎ ÈÁÎÄ ËÁÎ ÄÒÉÖÁ ÓÙÓÔÅÍÅÔ É ÕÐÐ ÔÉÌÌ ÅÎ ÖÅÃËÁ. $ÅÔ  

ÆÉÎÎÓ ÅÎ ÍĘÊÌÉÇÈÅÔ ÁÔÔ ËĘÐÁ ÅÎ ÓÏÌÐÁÎÅÌ, ÅÎ 230V ÌÁÄÄÁÒÅ ÏÃÈ 
ÅÎ ËÁÂÅÌ ÆĘÒ ÌÁÄÄÎÉÎÇ ÆÒâÎ ÅÔÔ ÅØÔÅÒÎÔ ÂÁÔÔÅÒÉ.

MateriaÌ BirdAlert ßÒ ÔÉÌÌÖÅÒËÁÄ É (08ȤÐÌÁÓÔ ÏÃÈ ÍÉËÒÏÆÏÎÅÎ ßÒ ÔÉÌÌÖÅÒËÁÄ 
                                ÁÖ ÒÏÓÔÆÒÉÔÔ ÓÔâÌ. "âÄÁ ßÒ ÂÙÇÇÄÁ ÆĘÒ ÕÔÏÍÈÕÓÂÒÕË âÒÅÔ ÒÕÎÔȢ  

&ÕÎËÔÉÏÎ               -ÉËÒÏÆÏÎÅÎÓ ÒßÃËÖÉÄÄ ßÒ ÕÐÐ ÔÉÌÌ άίΪ ÍÅÔÅÒ ÂÅÒÏÅÎÄÅ Ðâ 
                                ÆâÇÅÌÁÒÔÅÒ ÏÃÈ ÏÍÇÉÖÎÉÎÇȢ 

 
"ÏØÅÎ ßÒ ÔÉÌÌ ÅØÅÍÐÅÌ ÌßÍÐÌÉÇ ÆĘÒ ÁÎÖßÎÄÎÉÎÇ Ðâ ÓÖâÒÁ ÐÌÁÔÓÅÒ  
ÓÏÍ ÔÁË ÅÆÔÅÒÓÏÍ ÄÅÎ ËÁÎ ÓÔÙÒÁÓ ÁÖ ÆÊßÒÒËÏÎÔÒÏÌÌ.
+ÏÍÍÕÎÉËÁÔÉÏÎ ÍÅÄ ÂÏØÅÎ ÓËÅÒ ÖÉÁ ÍÏÂÉÌÁ ÔÅÌÅÎßÔÅÔ.

  
BirdAlert ÕÐÐÄÁÔÅÒÁÓ ËÏÎÔÉÎÕÅÒÌÉÇÔ ÆĘÒ ÁÔÔ ÓßËÅÒÓÔßÌÌÁ ÂßÓÔÁ 
ÍĘÊÌÉÇÁ ÒÅÓÕÌÔÁÔȢ 

 
6ÉËt      15 kg.

-âÔÔ               30cm. x 25cm. x 60cm.



6ÁÒ ÄÕ ÓËÁ ÁÎÖßÎÄÁ BirdAlert®
BirdAlert ßÒ ÕÔÖÅÃËÌÁÄ ÆĘÒ ÁÔÔ ÕÐÐÔßÃËÁ ÏÃÈ ÓËÒßÍÍÁ ÇßÓÓȟ ÓÖÁÒÔÆâÇÌÁÒȟ ÍâÓÁÒ ÏÃÈ 
ÓÔÁÒÁÒ ÍÅÎ ÅÒÆÁÒÅÎÈÅÔ ÖÉÓÁÒ ÁÔÔ ßÖÅÎ ÁÎÄÒÁ ÆâÇÅÌÁÒÔÅÒ  ËÁÎ ÕÐÐÔßÃËÁÓȢ
$ÅÎÎÁ ËÏÍÂÉÎÁÔÉÏÎ ÁÖ ÆâÇÅÌÁÒÔÅÒ ÈÁÒ ÒÅÓÕÌÔÅÒÁÔ É ÅÔÔ ÖÁÒÉÅÒÁÎÄÅ ÁÎÔÁÌ 
ÓÉÔÕÁÔÉÏÎÅÒ ÄßÒ "ÉÒÄ!ÌÅÒÔ ËÁÎ ÁÎÖßÎÄÁÓȢ 4ÉÌÌ ÅØÅÍÐÅÌ:

IÎÏÍ ÌÁÎÔÂÒÕË                                  &ĘÒ ÁÔÔ ÓËÙÄÄÁ ÇÒĘÄÏÒ Ðâ âËÒÁÒ ÅÌÌÅÒ ÆÏÄÅÒȢ

Trädplanteringar                             För att skydda de utsatta toppskotten.
Industrier                                           Som ett skydd mot kolonier av måsar.
Bilförsäljning                                    Undvika fågelspillning på bilarna.
I frukt och bär odlingar                 Skydd mot att hungriga fåglar äter upp frukten. 
Allmänna platser                             Att hjälpa frustrerade invånare.
Stora grönytor                                  Håller fåglarna borta.
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Fågelsorter som kan skrämmas bort 
Svartfåglar 
Svartfåglar finns ofta i stora grupper och kan vara väldigt högljuda, lämna mycket 
fågelspillning och ha stor aptit. 

Måsar 
Måsar är ofta väldigt högljuda och bygger ofta sina bon på olika typer av tak 
till besvär för många typer av företag, som ofta resulterar i förstörda byggnader m.m.

Gäss 
Gäss är ofta ett stort problem på åkermark för en stor grupp av fåglar kan äta 
massor av grödor. Utöver detta är gäss ett problem på golfbanor, kyrkogårdar, 
parker osv.      

Starar 
Starar kommer ofta i stora flockar och bosätter sig ofta i stall eller på åkrar 
och fruktplantager där de äter så mycket de vill.



(ĘÇÔÁÌÁÒÅ 
6âÒÔ ÐÏÐÕÌßÒÁ ÏÃÈ ÅÆÆÅËÔÉÖÁ ÓÔÁÎÄÁÒÄÖÁÌ! !ÎÖßÎÄÅÒ ÄÅÔ ÕÎÉËÁ ÌÊÕÄÂÉÂÌÉÏÔÅËÅÔ 
É ÌâÄÁÎ ÆĘÒ ÁÔÔ ÓËÒßÍÍÁ ÂÏÒÔ ÆâÇÌÁÒÎÁ ÍÅÄ ÓÉÎÁ ÅÇÎÁ ÎĘÄÌßÔÅ. (ĘÇÔÁÌÁÒÎÁ ËÁÎ 
sÔßÌÌÁÓ ÉÎ ÏÃÈ ÓÐÅÌÁÓ ÕÐÐ ÔÉÌÌ ΫάΪ Ä". $ÅÎ ÉÎÂÙÇÇÄÁ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅÎ ÓßËÅÒÓÔßÌÌÅÒ ÁÔÔ   
"ÉÒÄ!ÌÅÒÔ ÉÎÔÅ ÓÐÅÌÁÒ ÓÁÍÍÁ ÌÊÕÄ ËÏÎÔÉÎÕÅÒÌÉÇÔ ÕÔÁÎ ÉÓÔßÌÌÅÔ ÖÁÒÉÅÒÁÒ ÌÊÕÄÅÔ ÆĘÒ
ÁÔÔ ÕÎÄÖÉËÁ ÖÁÎÁ.  
 
GasËÁÎÏÎ 
BirdAlert ÆÕÎÇÅÒÁÒ ÍÅÄ ÏÌÉËÁ ÇÁÓËÁÎÏÎÅÒ ÏÃÈ BirdAlert ËÁÎ ËÏÎÔÒÏÌÌÅÒÁ ÎßÒ ÄÅÓÓÁ 
ÓËÁ ÁËÔÉÖÅÒÁÓÆĘÒ ÁÔÔ ÕÎÄÖÉËÁ ÖÁÎÁ. 
 
3ÔÙÒÎÉÎÇ ÔÉÌÌ ÄÒÁËÅ  
$Å ÏÆÔÁ ÁÎÖßÎÄÁ ÄÒÁËÁÒÎÁ ËÁÎ ÍÏÎÔÅÒÁÓ É en drakhållare som automatiskt reser 
och sänker sig när BirdAlert känner av fåglar. Detta säkerställer att fåglarna inte 
vänjer sig med draken som ofta annars händer. 
 
Eagle Eye 
Eagle Eye reflekterar solens strålar i olika riktningar.

Fågelskrämma 
Fågelskrämman är en uppblåsbar figur med inbyggt ljus.
 

!ÌÔÅÒÎÁÔÉÖÁ ÁÎÓÌÕÔÎÉÎÇÁÒȢ
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Tillbehör

Drakhållare

Eagle Eye

Gaskanon
Externt batteri

Fågelskrämma



Licens 
 

 

 

• Inbyggt SIM‐kort för data 
• Mjukvaruuppdateringar 
• Åtkomst och inlogg till hemsidan på www.birdalert.dk 
• Statistiska data i appen uppdateras en gång i timmen och kan ses 30 dagar 
tillbaka.
Priset är 850:‐ per år. I alla lådor ingår licensen de första 
12 månaderna i inköpspriset. 
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Hemsida/App  -  www.Birdalert.dk

www.BirdAlert.dk
Du kan hitta vår app på www.birdalert.dk. Här kan du skapa ett konto med  
din email och länka ihop din BirdAlert® till kontot. Du kan använda appen 
på alla enheter som har en webbläsare: smartphone, platta och dator.

Med BirdAlert® hemsida och app kan ni komma åt många alternativ:    
 

◊ Välj vilken fågelart som ska upptäckas och skrämmas.
◊ Justera volymen på högtalarna.
◊ Bestämma vilka tider Bird Alert ska vara aktiv.
◊ Ställa in timer på de olika tillbehören som är anslutna.
◊ Manuellt aktivera de olika tillbehören.
◊ Se fågelaktiviteten de senaste 30 dagarna. 



Detta säger kunderna!

”Jag rekommenderar det,
eftersom det sker på ett
humant sätt, Det stressar 
fåglarna och kan användas 

        under en lång säsong.
      Kombinationen har funkat 
           riktigt bra för oss.”

Peder J. Madsen, CEO Koldingfjord Hotel

  Vi 
startade med att köpa  

3 BirdAlerts® för att prova på 3 
av våra anläggningar. Vi älskar Bird‐

Alert® och den har bra effekt på att hålla 
bort måsar och svartfåglar. Därefter köpte
vi ytterligare BirdAlerts® till flera av våra 

                    anläggningar.

Morten Christensen, Qualitymanager
Ejner Hessel, Mercedes Danmark
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