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FJERNBETJENT
ROTTEFÆLDE

FÆLDE: 
KR 400,-

DATA, 1 ÅR: 
KR 180,-

Nem opsætning
• Forbundet med mobilt netværk
• SIM og abonnement dækker over 

grænserne i mere end 30 lande
• Batteridrevet - 3 års levetid

BYGGET  
TIL PROFESSIONELLE

• Til ude- og indendørs brug
• Optimeret til hårdt miljø  

(hård regn, sne og sol)
• Designet til konventionelle  

rottestationer

Smart
• Patenteret fangst registrering
• Administrations web portal 

inkluderet
• Modtag alamer ved fangst
• Spar tid hver dag

Bæredygtighed

• Giftfri
• Genbrugelig
• Spar unødig kørsel



FÆLDEN

Systemet sparer jer for unødig kørsel og hjælper til at optime-
re planlægningen og arbejds flowet.

TrapMe er bygget til professionelle - Plug & play - easy setup 
- no tools - simply just place it.

Nem online portal som kan benyttes fra PC, table eller smart-
phone. Portalen giver jer fuld kontrol uanset om det er 1 eller 
tusindevis af fælder ved hjælp af grafik, et udvalg af rapporter 
og alarmer.

TrapMe roamer efter det bedste signal i alle lande i vores IOT 
connectivity plan.

Vi bruger Wisesim - ingen SIM kort, det er indbygget.

TrapMe er batteridrevet - 3 års batterilevetid ved normalt 
brug og derefter kan batterierne udskiftes.

TrapMe kan placeres i de fleste konventionelle rottestationer.

TrapMe arbejder  
med et patenteret system 

der måler/registrerer  
om der er fangst. 

• Åben og aktiveret:  
TrapMe registrerer og 
sender signal til TrapMe 
Portalen. 

• Fangst:  
TrapMe registrerer og 
sender signal til TrapMe 
Portalen. 

• Lukket - Falsk alarm: 
TrapMe registrerer og 
sender signal til TrapMe 
Portalen.



PORTALEN

TrapMe’s brugere får adgang til en let og overskuelig Portal 
som tilbyder værktøjer til styring og observation af fælder og 
data. Portalen opdateres i det øjeblik fælden sender ny data 
og brugeren adviseres øjeblikkeligt via portalen.

Portalens opsætning gør at hver bruger kan bruge produkt 
og Portalen efter eget ønske. Portalen er opbygget således at 
styring af et stort antal fælder er let overskueligt. Via sidens 
virtuelle oversigtskort kan fælder placeres og observeres 
uden at man mister overskueligheden. Al relevant informa-
tion såsom billeder, placeringsbeskrivelser, fælde ID osv. 
kan tilføjes den enkelte fælde. Datarapporter vedrørende en 
enkelt eller flere fælder kan udskrives og alt data gemmes.

Til større erhverv giver hjemmesiden mulighed for flere bru-
gerniveauer med henblik på ledelse af flere teknikker og med 
fuld rådighed over virksomhedens fælder. Der er også mulig-
hed for integration andre systemer.



Kim Lauridsen Hansen, Branch Manager
Direct:  (+45) 5357 2523 
E-mail: klh@trapme.dk
Web: www.trapme.dk 

Kirke Værløsevej 22 · 3500 Værløse · Denmark · (+45)53572523 · contact@trapme.dk


