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معرفی شرکت

شرکت ایران پراتیکس با درك ضرورت  مبارزه با حشــــــــرات و حیوانات موذي  و 

جلوگیري از آلودگی و انتشــــــار انواع بیماري هاي منتقل شونده از این طریق و لزوم 

پاکسازي اماکنی از جمله منازل مسکونی ، بیمارستان ها و مراکز درمانی ، رستوران ها ، 

هتل ها و مراکز اقامتی ، فروشگاه ها و دفاتر اداري و تجاري و ... با اتکا به توان علمی  و 

تجربی مدیران و کارشناسان خود و با کیفیتی فراتر از انتظار مشتریان ، با بهره گیري از 

آخرین دستاورد هاي علمی روز جهان ، اقدام به طراحی و تولید دستگاه هاي دفع کننده 

حشرات و حیوانات موذي و تصفیه هوا نموده است .

دسـتاوردها و تالشـهاي شـرکت در کوتاه مدت منجر به دسـتیابی به کارنامه اي قابل 

قبول در صنعت کشور شده است .

عمده توجه شرکت از بدو تاسیس، معطوف به ارائه  اقتصــادي ترین و موثر ترین روش 

دفع حشرات و حیوانات موذي و با دغدغه حفاظت از محیط زیسـت و زمین سبز  و ارایه 

با کیفیت ترین سطح از خدمات رسانی به مشـــــتریان بوده است  . دراین راستا، حوزه 

فعالیت شرکت در پیشـبرد اهداف خود، معطوف به استفاده از راهکارهاي تخصـصـی و 

حرفه اي دربخش طراحی ، تولید و عرضه محصول بوده است .
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آشنایی با روش التراسونیک یا فراصوت :

هر جانداري سیسـتم شنوایی منحصـر به فرد مخصــوص خود را داراست . این 

دستگاه امواج بسیار موثري را به وجود می آورد که انسان و حیوانات خانگی قادر 

به شنیدن آن نیستند 

دستگاه دفع حشـرات موذي ، پالس هاي نامنظمی را منتشــر می کند که براي 

حشـرات و موجودات موذي به صورت صداهاي بســیار بلند و آزاردهنده شنیده 

شـده و درون منزل و محیط کار شــما را به محیطی پر ســرو صــدا براي این 

موجودات تبدیل می کند و آنها را ترسانده و وادار به ترك محل می نماید . 

قدرت امواج فراصوت در طول انتشــــــار کاهش می یابد ، این امواج از سطح 

دیوارها ، سطوح سخت و مبل منعکس می شوند . توصیه می شود دسـتگاه را در 

مکانی نصب کنید که قبال موجودات موذي را در آنجا مشاهده کرده اید . 

آشنایی با روش الکترومغناطیس : 

همانطور که می دانیم در هر محیطی که سیم کشــی و جریان برق وجود داشته 

باشد ، میدان الکترومغناطیسـی نیز اطراف سیم وجود دارد . در این دستگاه ها از 

این ویژگی جهت جلوگیري از ورود حشـرات و موش به داخل مکان ها و راندن 

آنها ازمنافذ دیوار و ... استفاده می شود . سیگنالهاي فرکانس ارسالی از سیم برق 

به خانه شما توسط حشـــرات و حیوانات موذي قابل شناسایی می باشند وتغییر 

فرکانس بر سیســتم عصـــبی موجودات جونده مانند موش تآثیر گذاشته و در 

همین حین گیرنده هاي حسی حشرات را نیز از کار می اندازد . 

از آنجایی که سیگنالهاي الکترومغناطیس در فواصل زمانی تصـادفی خاموش و 

روشـن می شـوند ، جانوران نمی توانند یک آســتانه تحمل در مقابل آن ایجاد 

کنند.
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All In One Function Pest Control
PS-11 PS-11 دستگاه عمومی دفع حشرات و جانوران موذي

سیســـــــــــــتم عملکرد : این دستگاه به صورت التراسونیک و 

الکترومغناطیس جهت دفع دایمی حشـــــــرات و حیوانات موذي ( 

سوسک ، موش ، مار ، عقرب ، سـاس ، کک ، کنه ، مورچه ، موریانه ، 

عنکبوت ، مارمولک ، هزارپا ، شته ، شپش و ... ) می باشد .

سیستم التراسونیک این دستگاه که در آستانه شنوایی انسان نیسـت ، 

محیط را براي حشـرات و حیوانات موذي ، آزاردهنده می کند و آنها را 

مجبور به ترك مکان شما می نماید. 

سیستم الکترومغناطیس با استفاده ازسیم کشی  برق ساختمان شما ، 

دیوارها را مکان نامناسبی براي حشرات موذي قرار می دهد . 

فرکانس ارسالی توسط این دستگاه به صورت متغیر و نامنظم بوده 

و به همین دلیل هیچ موجودي به نوسانات الکترومغناطیس و 

التراسونیک این دستگاه عادت نمی کند و از اثرات آن مصون 

نخواهد ماند. 
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مشخصات فنی دستگاه :

Ultrasonic & electromagne�c

SPECIFICATION :
MATERIAL : ABS
VOLTAGE : 220 – 230V 50HZ
COVER RANGE : 50 -  60 m²
POWER CONSUMPTION:3W 
Pest type : cockroach , spiders , mice ,  bugs , ant , �ck , lizard , ... 
 
PACKING DETAIL :
UNIT ITEM SIZE : 15.3 cm ˣ 9.0 cm ˣ 9.8 cm
UNIT BOX SIZE : 16.0 cm ˣ 12.0 cm ˣ 10.2 cm



PS-21
PS-21 دستگاه تخصصی دفع موش ، ساس ، کک و کنه

که به صورت التراسونیک ( 3D ) عمل می کند . 

سیستم التراسونیک این دستگاه که در آستانه شنوایی انسان نیسـت ، 

محیط را براي حشـرات و حیوانات موذي ، آزاردهنده می کند و آنها را 

مجبور به ترك مکان شما می نماید.

فرکانس این دستگاه بین  20 کیلو هرتز الی  60 کیلوهرتز می باشد . 

این دستگاه از 4  اسپیکر قوي تشـــــکیل شده است که در محدوده 

فرکانســــی گفته شده نوسان داشته و این نوسان باعث جلوگیري از 

عادت در موجودات میشود. 

ULTRASONIC MOUSE & BUGS REPELLER (PROFESSIONAL)
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No Mouse

مشخصات فنی دستگاه :

Ultrasonic

SPECIFICATION :

MATERIAL : ABS

VOLTAGE : 220 – 230V 50HZ

COVER RANGE : 50 -  60 m²

POWER CONSUMPTION:2W 

Pest type : mice , bugs , �ck , flea  (professional device)

PACKING DETAIL :

UNIT ITEM SIZE : 15.3 cm ˣ 9.0 cm ˣ 9.8 cm

UNIT BOX SIZE : 16.0 cm ˣ 12.0 cm ˣ 10.2 cm



PS-31

ULTRASONIC HOUSEFLY & MOSQUITOS REPELLER (PROFESSONAL)

PS-31 دستگاه تخصصی دفع پشه و مگس

این دسـتگاه به روش التراسـونیک و با ایجاد محیطی به شــدت آزاردهنده ، بر 

روي سیستم عصـبی پشـه و مگس اثر گذاشته و مانع نیش زدن ، تغذیه و تولید 

مثل شده و آنها را از محیط فراري می دهد. ازاین دستگاه حتی در سـفر هم می 

توان استفاده کرد . 

مشخصات فنی دستگاه :

Ultrasonic

SPECIFICATION :

MATERIAL : ABS

VOLTAGE : 220 – 230V 50HZ

COVER RANGE : 50 -  60 m²

POWER CONSUMPTION:2W 

Pest type: MOSQUITOES , HOUSEFLY(professional device)

PACKING DETAIL :

UNIT ITEM SIZE : 15.3 cm ˣ 9.0 cm ˣ 9.8 cm

UNIT BOX SIZE : 16.0 cm ˣ 12.0 cm ˣ 10.2 cm
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PS-41

مشخصات فنی دستگاه :

electromagne�c

SPECIFICATION :

MATERIAL : ABS

VOLTAGE : 220 – 230V 50HZ

COVER RANGE : 50 -  60 m²

POWER CONSUMPTION: 3W

Pest type : beetle , ants , termite (professional device)

PACKING DETAIL :

UNIT ITEM SIZE : 15.3 cm ˣ 9.0 cm ˣ 9.8 cm

UNIT BOX SIZE : 16.0 cm ˣ 12.0 cm ˣ 10.2 cm

PS-41 دستگاه تخصصی دفع مورچه و موریانه و سوسک ریز

این دستگاه با سیسـتم الکترومغناطیس و با ایجاد نوسانات در جریان موجود اطراف 

سیم کشی ساختمان بدون هیچ گونه تاثیري بر انسـان ، باعث ویران شدن آشیانه و 

دفع موجودات فوق می گردد و بهترین عملکرد را به شـما ارایه  می دهد . از آنجایی 

که سیگنالهاي الکترومغناطیس در فواصل زمانی تصــــادفی خاموش و روشن می 

شـوند ، جانوران نمی توانند یک آســتانه تحمل در مقابل آن ایجاد کنند و در نتیجه 

دفع آنها دایمی خواهد بود .

ELECTROMAGNETIC COCKROACH & ANTS & TERMITE REPELLER ( PROFESSIONAL )
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PS-32

مشخصات فنی دستگاه :

Ultrasonic
SPECIFICATION :
MATERIAL : ABS
VOLTAGE : 220 – 230V 50HZ
COVER RANGE : 50 -  60 m²
POWER CONSUMPTION:3W 
Pest type: MOSQUITOES , HOUSEFLY(professional 
device)

PACKING DETAIL :
UNIT ITEM SIZE : 15.3 cm ˣ 9.0 cm ˣ 9.8 cm
UNIT BOX SIZE : 16.0 cm ˣ 12.0 cm ˣ 10.2 cm

PS-32 دستگاه تخصصی دفع پشه مخصوص کودکان 

این دستگاه به روش التراسونیک و با پالس هاي متغیر ، فرزند دلبند شما را از گزند 

پشـه ها در امان نگه می دارد و خوابی آرام و ایمن به ارمغان می آورد . این دستگاه 

مخصوص اتاق کودك طراحی شده و اثربخشی آن در محیط کودك شما و ایمنی 

آن  افتخار ماست 

MOSQUITO REPELLER USED FOR BABY
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PA-11

مشخصات فنی دستگاه :
تصفیه هوا با تولید یون منفی 

SPECIFICATION :

MATERIAL : ABS

VOLTAGE : 220 – 230V 50HZ

COVER RANGE : 50 - 60 m²

POWER CONSUMPTION:1W 

PACKING DETAIL :

UNIT ITEM SIZE : 15.3 cm ˣ 9.0 cm ˣ 9.8 cm

UNIT BOX SIZE : 16.0 cm ˣ 12.0 cm ˣ 10.2 cm

PA-11 دستگاه تصفیه هواي ایران پراتیکس

دستگاه تصـــــــــفیه هواي ایران پراتیکس با استفاده از تکنولوژي روز دنیا یعنی 

یونیزاســیون ، بدون نیاز به فیلتر و با تولید یون منفی و با باردار کردن ذرات معلق در 

هوا و میکروارگانیسم هاي موجود در فضا و نشست دادن آنها ، مانع معلق ماندن آنها 

در محیط شده و از ورود آنها به داخل ریه ها جلوگیري می کند . در نتیجه پس از این 

فرایند ، میزان اکسیژن وارده به ریه ها  افزایش یافته و هوایی کوهستانی و سرشار از 

اکسیژن تجربه را خواهید کرد 

AIR PURIFIER 
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PS-71
PB-00005

مشخصات فنی دستگاه :

SPECIFICATION :

VOLTAGE : 220 – 230V 50HZ

COVER RANGE : 50 -  60 m²

POWER CONSUMPTION: 

PACKING DETAIL :

UNIT ITEM SIZE :

UNIT BOX SIZE:

این دستگاه باعث ایجاد ارتعاشـی با فرکانس کم ، در خاك می شـود که در منطقه 

تحت پوشش دستگاه ، گسترش می یابد . چنین ارتعاشاتی تقلیدي از صداي ایجاد 

شده توسط حیوانات دیگرحفر کننده زمین ( مانند یک موش کورمهاجم ) هسـتند . 

موش هاي کور معموال حیواناتی منزوي و داراي زندگی فردي و قلمرو خاص خود 

هستند .

دفع کننده هاي موش کور راهی مهربانانه و انسانی براي پاك سازي مزارع شما از 

وجود موش هاي کور می باشد . فقط کافی است دسـتگاه را داخل زمین چمن خود 

فرو کرده و به کار خود برسید .به همین آسانی!!! 

هنگامی که دستگاه در حال کار است، شما یک لرزش یا ارتعاشی احساس خواهید 

کرد و هر 30 ثانیه یا بیشـتر صدایی کوتاه و تیز مانند صداي بوق بسـیار کوتاه یک 

3 روز در خاك بماند تا  ماشین ، را خواهید شنید. لطفا اجازه دهید دستگاه بیشتر از 0

کار خود را انجام دهد 

SOLAR MOLE & SNAKE REPELLER
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PS-81
HR-134

مشخصات فنی دستگاه :

A/C Adapter

Input : A/C 110-240V,OUTPUT: D/C 9V/500mAˣ1

Ultrasonic Frequency

15 KHZ TO 25 KHZ (Adjustable)

Output Sound Pressure

0 to 110db

Power Consump�on

0.18W to 1.5W when powered by AC Adapter

0.07W to 0.8W when powered by ba�eries

Ultrasonic Outdoor Pest Repeller

از این دستگاه در گاراژ خود، سایبان یا فضـاهاي  کم نور استفاده کنید تا ازورود 

حیوانات ناخواسته جلوگیري کنید. نور فالش و سایه هاي ترسـناك با فرکانس 

اولتراسونیک پر سر و صدا و صداي عقاب درنده  ، باعث فراري دادن موجودات 

مزاحم از منطقه تحت پوشش دستگاه می شود .

 چراغ  با سنسور تشخیص تاریکی هوا ، چشمک هاي مخرب دایمی ایجاد 

می کند که باعث گیجی و ترساندن و راندن موجودات مزاحم می شود .
 

غیر قابل شنیده شدن براي انسان ،  صداي اولتراسونیک با شدت زیاد، داراي 

یک صفحه عقربه دار قابل تنظیم براي هدف قرار دادن انواع مختلف 

موجودات مزاحم می باشد .
 

صداي آالرم قابل شنیدن دستگاه مانند یک پرنده شکاري به نظر می رسدوبه 

خصوص دردفع پرندگان و جوندگان بسیار موثر است .
 

آالرم دستگاه  را می توان خاموش کرد و یا روي صداي کم تنظیم کرد تابراي 

همسایگان در مناطق مسکونی ، آزاردهنده نباشد. 
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PS-91
PV-75B

مشخصات فنی دستگاه :

SPECIFICATION :

MATERIAL :

POWER : 220 volts A.C., 60 hz., .5 amps

 CONSUMPTION: 22 Watt Ultraviolet 

Circular Bulb

PACKING DETAIL :

UNIT ITEM SIZE : 27.9 cm ˣ 34.9 cm

UNIT BOX SIZE: 28.4 cm ˣ 47 cm

 NO propane gas required

 NO costly nets to replace

 Operates for pennies a day

از زندگی در فضاي باز دوباره لذت ببرید! آرامش در حیاط  یا فضاي باز  بدون 

تحریک - و خطر - توسط پشه ها و دیگر حشرات گزنده در امان هستید

در محیط بیرون و داخل جذب کننده حشـــرات است و با ایجاد خالء قدرتمند  

بسیار آسان و کاربردي با حشرات مقابله میکند.

عملکرد خال : جریان مکش قوي که حشرات را به یک دریچه پنهان می 

کشاند و در آنجا از بین می روند

نصب و راه اندازي آسان:  پایه در خارج از منزل بر روي براکت و در هنگام 

استفاده در داخل خانه به حالت ایستاده می باشد

Mosquito Indoor/Outdoor
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