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PRODUCT OF

అనైడర్స్

ANIDERS

(Animal Intrusion Detection and Repellent System)

మీ పొ లాల కాప్లాదారు

ఈ ఆవిష్కరణ ప్రయోజనాలు
➢
➢
➢
➢

మీ పంటను రక్షిసత ుంది
మీ పశువులని రక్షిస్తుంది
అడవి జుంతువులని హాని
కలగకుండా తరిమేస్తుంది
రాత్రి సమయంలో రైతులు కాపలా కాసే
పని లేదు
అరె పరిగెత్తండి
ఇక్క డ అనైడర్స్
ఉంది

Value Proposition of ANIDERS
➢ Protects your crop
➢ Protects your Life stock
➢ Repels wild animal away without
causing any harm to them
➢ Lets farmer sleep peacefully
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ఈ ప్రికరం యొకక ప్ని
WORKING OF DEVICE

అనైడర్స్ జంతువు చొరబాటల ను
గుర్తంచడానికి యాకిివ్ మర్యు
నిష్క్రియాతమక ఇన్ఫారారడ్ సెన్ఫాార్సా
కలయికను ఉపయోగ్ంచే ఒక యాంత్రిక
దిష్కి బ
్ ొ మమ
కనుగొనన జంతువును త్రప్్ికొటటి కాంత్ర
మర్యు ధ్వని అలారం వయవసథ ను
ప్ేిరేప్్సత ుంది
పర్కరం సౌర శకితతో పని చేసత ుంది ; అందువలల
ఎటువంటి ఖరచులు లేవు

ANIDERS (Animal Intrusion Detection
and Repellent System)
is a mechanized scarecrow that uses a
combination of Active and Passive
Infrared Sensors to detect animal
intrusion and then triggers a light and
sound alarm system that repels the
detected animal. Device is solar powered;
thus no running costs are involved.
It has features like multiple sound and
light patterns and real-time
communication via GSM.

జంతువులను అనుసర్ంచి పరీక్షించారచ
Tested on following Animals
✓ ఏనుగు

✓ Elephant

✓ బల
ల బుల్

✓ Wild Boar

✓ ముళ్ళపంది

✓ Porcupine

✓ చిరచత

✓ Leopard

✓ బల
ల బుల్

✓ Nilgai

✓ జంక

✓ Deer

✓ పులి

✓ Tiger

గత ఏడాదిలో పుంట దిగుబడులోో 60 శాతుం
పెరుగుదల
గత సుంవత్ రుంలో పో లాళ్ల లో
ప్పవేశుంచకుండా 86% జుంతువులని
నిలిప్్వేయడం జర్గ్ంది
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వైల్డ్ ల ైఫ్ సేవ్
Save Wildlife

Credit: Biplab Hazra

Credit: Conservation India

చటవి
ట రుదధ విద్యు త్ ఫెని్ ుంగ్
మానవులు, పశుసుంపద మరియు
అడవి జుంతువుల మరణానికి దారి
తీయవచ్చు . మరియు అడవి
జుంతువుల చుంపడుం
భారతదేశుంలో ఒక నేరుం.

జాగ్రత్!త
దయచేసి దృష్టి
పెట్ిండి
ప్ియమైన రైతులాలరా , మన దేశుం
యొకక వను ప్ాణుల చటుం
ట చాలా
కఠినమైనదని. అలాుంటి సమసు లు
నుండి మిమమ ల్ని రక్షిుంచడానికి మీ
స్ని హితుడు అనైడర్స్ ఇకక డ
ఉుంది.

Illegal electric fencing could lead to
death of Humans, livestock and wild
animal. And killing of wild animals is a
Non-bailable offence in Indian.

CAUTION !
ATTENTION PLEASE
Dear Farmers, please be informed
that our country’s wildlife act is very
strict. Your friend ANIDERS is here to
save you from such complications.

www. aniders .com

Scan to Visit our Website

www.aniders.com

abhay@aniders.com

