
Aeroport
Controlul păsărilor
Sistemul Volacom
Vă prezentăm cu mândrie BCAS Air – cea mai 
avansată soluție de pe piață, din punct de vedere
tehnologic, privind controlul păsărilor pe aeroport, 
prin păstrarea liberă a pistei de decolare/aterizare
într-un mod prietenos cu natura.   

Oferă protecție completă
Noi cream in jurul pistei, o zona de protecție împotriva păsărilor, 
pentru o decolare/aterizare sigură.

Total autonom
Sistemul nostru patentat, detectează, înregistrează și
îndepartează pasările, automat, fără asistența vreunui
operator/angajat.

Descurajare
Sistemul nostru patentat, induce păsărilor un Reflex Acustic de 
Tresărire (ASR – acoustic startle reflex) – un reflex dovedit
științific ca fiind eficient, involuntar dar nedăunător, care obligă
păsările să reacționeze într-un mod protector pentru aeroport și
zborurile în desfășurare. 



Volacom este o companie europeană de inginerie de înaltă tehnologie, 
care oferă soluții complexe pentru controlul păsărilor și faunei sălbatice 
pentru o mare varietate de industrii. Gândiți-vă la noi ca la un inovator în 
toate domeniile, având grijă atât de nevoile întreprinderilor, cât și de 
nevoile naturii. 

Sistemul nostru de control al păsărilor s-a născut din experiența comună 
dintre Volacom și companiile noastre surori ACOM și Milara - lideri 
mondiali pe piața de amplificatoare HF, echipamente de radiocomunicații, 
mecanică de precizie, acustică și electronică. În ultimii 30 de ani produsele 
grupului nostru au servit cu mândrie aspirațiile oamenilor și afacerilor din 
peste 110 de țări prin intermediul unei rețele de 80 de dealeri din întreaga 
lume.

Despre Volacom

Investiția în propriile noastre facilități de producție de clasă mondială de 
peste 20.000m², ne oferă un control mai bun în timp, cost și calitate în 
producție - de la unitatea dedicată de cercetare și dezvoltare, la centrul 
nostru de producție, terenurile de testare și centrul de instruire - le avem 
pe toate sub același acoperiș. 

Cu o echipă dedicată de ingineri informaticieni, mecanici și electroniști, 
experți în inteligență artificială, ecologiști și profesioniști din industrie, 
Volacom operează cu succes la nivel internațional din 2012. Soluțiile 
noastre protejează păsările și întreprinderile de pe tot globul printr-o 
rețea în creștere de parteneri comerciali și tehnologici.



Magnitudinea problemei

Pericolul reprezentat de viața sălbatică. Coliziuni ale avioanelor cu specii de păsări și animale.

Date din cel mai recent raport oficial al US FAA și USDA 1990
AVISURE 1905-2021 (2)

243,064
Total pentru 1990-2020
Nr. coliziuni cu fauna 
sălbatică (1)

USD 6.1 billion total

USD 196 million / an

Pagube cauzate de ciocniri cu 
fauna sălbatică (1)

62%
Dintre coliziuni se petrec pe
timpul zilei (1)

31,596 total
1,019 / an
Nr. coliziuni din care au rezultat daune
materiale sau efecte financiare
negative asupra zborurilor (NEOF) (1)

618 total
206 civile / 412 militare
Avioane distruse sau
anulate (2)

534 total
341 civile / 193 militare
Decese umane cauzate de 
coliziuni cu fauna sălbatică (2)

Magnitudinea problemei

Pericolul reprezentat de viața sălbatică. Coliziuni ale avioanelor cu specii de păsări și animale.

Date din cel mai recent raport oficial al US FAA și USDA 1990-2020 (1) și baza de date incidente 

daune

(NEOF) (1)

Nr. de coliziuni / an cu fauna sălbatică: creșterea traficului aerian la nivel global
are ca rezultat o mărire alarmantă a numarului de coliziuni / accidente cauzate
de fauna sălbatică, aducând riscuri mai mari privind decesele umane dar și o
explozie de pierderi financiare.

Tendință

Mamifere terestre, lilieci, reptile
Păsări
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Coliziuni cauzate
în anumite

Zona adiacentă aeroportului

Urcare inițială / 
abordare finală

Alt it udine

150m
500ft

460m
1500ft

cauzate de fauna sălbatică
anumite faze ale zborului

83% dintre coliziuni au loc:

Pista

Rulare Decolare/Rulare Aterizare

- În timpul rulării pe pistă în vederea decolării sau
aterizării

- În timpul urcării inițiale sau a abordării finale în 
vederea aterizării către / de la 460m (1.500ft) 

altitudine

20m  
60ft

0m  
0 ft



Daune cauzatecauzate de coliziuni cu păsările



Sistemul de evitare a coliziunilor cu păsări (Bird 
Collision Avoidance System) creat de Volacom, 
funcționează în totalitate automat în vederea
controlului păsărilor și a securității privind fauna 
sălbatică de la sol.
Asigură securitatea aeroportului cu ajutorul detecției
recunoașterii, urmăririi și descurajării păsărilor și a 
altor specii din zona de protecție, nonstop (24 / 7), în
toate condițiile atmosferice.

Prezentare
BCAS Air

detecției, 

în

BCAS Air folosește o tehnologie de detectare a păsărilor bazată pe cameră
cu termoviziune și soft special adaptat interpretării datelor înregistrate.
Senzorul cu termoviziune permite funcționarea în orice fel de condiții
atmosferice, operare 24/7, depășind neajunsurile camerelor de
monitorizare de zi. Softul recunoaște păsările de la distanță și comandă
declanșarea sistemului acustic de descurajare.

Descurajare / Îndepărtare
Modulul nostru acustic emite un signal acustic care induce păsărilor un 
reflex involuntar de tresărire acustică (ASR – acoustic startle reflex), 
obligându-le să-și schimbe direcția de zbor si să părăsească zona de 
disconfort creată de signal.

Reflexul Acustic de Tresărire nu cauzează frică sau stres și este complet
inofensiv pentru fauna sălbatică. În urma numeroaselor experimente
efectuate cu suportul WWF (World Wide Fund for Nature – Fundația
Mondială a Naturii), al Academiei Bulgare de Stiință și al Universității de 
Medicină Veterinară din Viena (Austria), am obținut dovada științifică, că
păsările nu se obișnuiesc cu signalul emis de modul nostru.



BCAS Air - Tehnologie
Detecție

Date

Camera panoramică cu termoviziune
180° - câmp vizual panoramic pentru fiecare modul
+500 metri – distanță de detectare a unei păsări de dimensiune medie
Detecție, recunoaștere și urmărire a păsărilor pe orice tip de vreme, chiar
si pe vizibilitate zero
Detecții multiple ale păsărilor

Descurajare / Îndepărtare
Modulul acustic
Construit pentru a genera Reflexul Acustic de Tresărire
Difuzor acustic puternic de 145dB @ 1m
Eficient la distanță de 400m
Sunet unic ce nu permite adaptarea și nici hărțuirea
Distorsionare minimă a sunetului emis
Sunet direcționat către pasărea vizată
Funcție de eliberare a pistei – programată manual - permite emiterea
signalelor de catre toate modulele cu doar 1min. inainte de decolare
/aterizare.

Centrul de monitorizare și control
Aplicație modulară bazată pe web
Înregistrare video ale oricărei detecții
Comandă la distanță pentru toate funcțiile
Stocare și recuperare rapidă a datelor
Bază de date statistică cu jurnalele de detectare
Afișarea grafică a analizelor de date

Descurajare

Tehnologie
Date

Detecție

Descurajare / Îndepărtare



BCAS Air 

BCAS Air folosește
camere cu termoviziune
extrem de fiabile pentru
a detecta păsări, 24/7, 
în toate condițiile
meteorologice, pe o 
distanță mare. 
Detectăm păsări de 
dimensiuni medii la mai
mult de 500 metri și
specii de dimensiuni
mari la mai mult de 
1.000 metri.

Odată ce un obiect
este detectat, datele
primite sunt analizate
de către softul nostru. 
Algoritmii logici și
matematicii stabilesc
dacă este vorba
despre o pasăre sau
despre un alt tip de 
obiect ce nu trezește
interesul. 

Atunci când sistemul
recunoaște un 
obiect zburător ca 
fiind o pasăre, 
îndreaptă modulul
acustic spre ea, 
emițând signalul
nostru acustic.

Detecție Analiză Identificare

BCAS Air – Pas cu pas

sistemul

ca 

modulul

Reflexul Acustic de 
Tresărire este indus de 
către signalul acustic
emis iar pasărea își
schimbă direcția de 
zbor, îndepărtându-se 
în afara zonei
protejate.

BCAS Air operează autonom, furnizând, 
în timp real, datele utile de monitorizare
colectate.
Softul Volacom este o aplicație
modulară bazată pe web, ce permite
accesul la toate funcțiile sistemului. 
Permite o colectare rapidă a datelor
înregistrate pentru mii de înregistrări
stocate.
Sistemul reține o bază de date detaliată
a înregistrărilor video pentru fiecare
detecție realizată. O reprezentare grafică
facilă a statisticilor, ajută utilizatorii să
tragă o concluzie rapidă asupra faptelor. 

Descurajare / 
Îndepărtare

Monitorizare și date



De ce BCAS Air?

Peste 150 de sisteme prezente pe 4 continente

Design personalizat pentru a satisface nevoile ornitologice și
operaționale distincte fiecărui aeroport.

Soluție total automată, cu eficiență remarcabilă, prin intermediul
tehnicilor de control al păsărilor

Operațional 24/7 în toate condițiile meteorologice

Neadaptarea păsărilor de orice fel, este demonstrată științific
și dovedită prin testarea din teren

Fabricat din materiale de înaltă calitate, costuri scăzute de 
mentenanță și o durată de viață de peste 15 ani

Tehnologie inovativă de ultimă oră cu un control al 
calității de 100%

Nu daunează faunei sălbatice

Efect de sensibilizare al păsărilor în vecinătatea ariilor protejate

Conformitate deplină cu ICAO, FAA, ECAC cât și a altor
standarde și protocoale de siguranță și non-interferență
aplicabile pe aeroporturi

Metodă și tehnologie patentată în SUA (US 8.598.998.B2 / 2013)

BCAS Air versus metode

Detecție pe timp de 

Detecție pe timp de 

Total automat

Capabilitați Descurajare

Sunet direcționat

Inducere Reflex Acustic

Neadaptare

Efect de sensibilizare

Urmărire obiect în timp

Înregistrare video

Nu dăunează/nu induce 

Date statistice/istoric

Detecție in vizibilitate

metode alternative BCAS Air
Aparat 
acoustic

Control păsări 
operator/echipă

Camera HD
cu sistem
detecție

Sistem laser Sistem radar

de zi

de noapte

Descurajare / Îndepărtare

Acustic de Tresărire

sensibilizare

timp real

/nu induce stres

istoric

vizibilitate scazută/zero

Tun gaz



Studii Științifice 1/2
Eficiența Reflexului Acustic de Tresărire

Signalul ce generează Reflexul Acustic de Tresărire (ASR - Acoustic Startle Reflex) nu 
tipuri de sunete, incluzând aici și pe cele care imită sunetele prădătorilor
se manifestă atât asupra speciilor aviare cât și a mamiferelor. 

Experimente:

Găina (Gallus gallus): 3 păsări separate, au fost expuse unui total de 12.975 signale
generează Reflexul Acustic de Tresărire, timp de 5 zile. S-a observat că nu se pot 
păsările reacționând fizic la signale de fiecare dată (procentaj de 100%). Pe parcursul
experimentului, găinile au continuat să ouă, ceea ce confirmă faptul că nu au fost
Reflexul Acustic de Tresărire, chiar dacă signalul a fost repetat de foarte multe

Lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus): 19 păsări separate au fost expuse la 2 
acustice diferite (sunetul de prădător și signalul Volacom) în vederea analizării
la 1 la 5, a comportamentului și răspunsului din punct de vedere morfologic. Păsările
avut o reacție fizică la fiecare signal Volacom ce generează Reflexul Acustic de 
un puternic răspuns comportamental, comparativ cu alte sunete testate în 8 din 19 
ciuda reacțiilor puternice la signalele Volacom (semnalizând vigilența ridicată), o 
ratei respirației nu a fost observată.

Foca cenușie (Halichoerus grypus): 5 foci au fost expuse la 20 signale ce generează
Acustic de Tresărire. Toate au reacționat la semnale (100%), evitând aria în care se 
signalul, chiar dacă acolo se afla o sursă de hrană. Utilizarea unui semnal ce generează
Reflexul Acustic de Tresărire duce la sensibilizare și la un comportament de evitare extremă 
prin inducerea unui răspuns susținut de zbor (Götz și Janik: Elicitarea repetată a reflexului de 
tresărire acustică duce la sensibilizare în comportamentul de evitare ulterioară și induce 
condiționarea fricii. BMC Neuroscience 2011 12:30.)

Tresărire

Acoustic Startle Reflex) nu permite adaptarea, așa cum se întâmplă cu alte
prădătorilor. Potrivit cercetărilor științifice, Reflexul Acustic de Tresărire

Rezultate

Reacție fizică de 100%

Neadaptare de 100%

Reacție fizică de 100%

Neadaptare de 100%

Sensibilizare de 100%

signale ce
nu se pot obișnui, 

parcursul
fost stresate de 
ori.

la 2 signale
pe o scară de 

Păsările au 
de Tresărire și
8 din 19 teste. În

), o creștere a 

generează Reflexul
n care se auzea

generează
duce la sensibilizare și la un comportament de evitare extremă 

prin inducerea unui răspuns susținut de zbor (Götz și Janik: Elicitarea repetată a reflexului de 
tresărire acustică duce la sensibilizare în comportamentul de evitare ulterioară și induce 

Reacție fizică de 100%

Efect superior cu 42% comparativ cu alte sunete



Studii și teste, măsurarea stresului provocat
Reflexul Acustic de Tresărire

WWF (World Wide Fund for Nature – Fundația Mondială a Naturii), 
Academia Bulgară de Știință și Universitatea de Medicină Veterinară din 
Viena (Austria)

Studiu: Cauzează signalul Volacom ce induce Reflexul Acustic de 
Tresărire, stres la păsări comparativ cu sunetul prădătorilor sau a lipsei
oricarui tip de sunet?
Probă: 12 găini
Metodă: Măsurători ale nivelului hormonului de stres al corticosteronului
Rezultate: Nu s-au constatat creșteri ale nivelului de stres

Academia Bulgară de Științe – Institutul de Cercetare pentru 
Biodiversitate și Ecosisteme, Stația de Cercetare Kalimok

Studiu: Experiment în mediu controlat privind măsurarea stresului cauzat 
de semnalul Volacom care induce Reflexul Acustic de Tresărire
Probă: 19 adulți de Lăcar mare
Metodă: Valori ale ratei respirației
Rezultate: Nivelul de stres nu crește

Studii Științifice 2/2 
Reflexul Acustic de Tresărire și stres

provocat de expunere la signalul ce generează
Tresărire la păsări și mamifere.
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Sensibilizarea este eficacitatea crescută a unui stimul declanșator ca o funcție a prezentării sale repetate (Dicționar APA).
În ceea ce privește controlul faunei sălbatice, este opusul obișnuirii – în loc să se obișnuiască cu un stimul, speciile se sens
sensibile și mai puțin tolerante la acesta.

Înregistrările statistice și observațiile în timp real, dezvăluie sensibilizarea păsărilor față de zone specifice protejate d
Reflexul Acustic de Tresărire al BCAS Air după introducerea sistemului, pentru diferite perioade de timp, specii și locații geografice. 
Operatorii de la fața locului raportează fie o scădere generală vizibilă a numărului mediu de păsări (în cazul aeroporturilor
rutei întregului stol (ocolind parcurile industriale în loc să zboare direct peste acestea).
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BCAS Air Numărul de detecții
Parc/Depozit industrial 

Perioada: 10 luni

Studii de caz – Sensibilizare

Sensibilizarea este eficacitatea crescută a unui stimul declanșator ca o funcție a prezentării sale repetate (Dicționar APA).
în loc să se obișnuiască cu un stimul, speciile se sensibilizează, devenind mai 

Înregistrările statistice și observațiile în timp real, dezvăluie sensibilizarea păsărilor față de zone specifice protejate de emisiile de semnal care induc 
al BCAS Air după introducerea sistemului, pentru diferite perioade de timp, specii și locații geografice. 

Operatorii de la fața locului raportează fie o scădere generală vizibilă a numărului mediu de păsări (în cazul aeroporturilor), fie schimbarea standard a 
rutei întregului stol (ocolind parcurile industriale în loc să zboare direct peste acestea).

Numărul zilnic de detecții la o instalație 
industrială din Bulgaria pe parcursul a 10luni.

Două gropi de gunoi în apropiere, oferind o 
sursă de hrană.

Principalele specii: Pescăruși cu picioare 
galbene, porumbei, vrăbii, grauri. 

Scădere cu 94% a numărului mediu zilnic de 
păsări în zona acoperită de BCAS Air.07- 2016 08- 2016

Sensibilizare



Numărul zilnic de detecții la o instalație industrială din Bulgaria pe 
parcursul a 13 luni.

Depozit ecologic/Groapa gunoi în apropiere, oferind o sursă de hrană. 

Principalele specii: Pescăruși cu picioare galbene, porumbei, vrăbii, 
grauri. 

Scăderea cu 97% a numărului mediu zilnic de păsări în zona acoperită 
de BCAS Air.

Numărul zilnic de detecții la un aeroport internațional din Rwanda pe parcursul a 
1,5 luni. 

Fabrica de procesare a cărnii și o groapă de gunoi în apropiere, oferind o sursă 
bogată de hrană. Principala specie: Gaie neagră. 

Scăderea cu 61% a numărului mediu zilnic de păsări din zona cu acoperire BCAS 
Air.
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Perioada: 13 luni

Studii de caz – Sensibilizare

Numărul zilnic de detecții la un aeroport internațional din Rwanda pe parcursul a 
1,5 luni. 

Fabrica de procesare a cărnii și o groapă de gunoi în apropiere, oferind o sursă 
bogată de hrană. Principala specie: Gaie neagră. 

Scăderea cu 61% a numărului mediu zilnic de păsări din zona cu acoperire BCAS 
Air.
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Perioada: 1,5 luni



Configurare standard pentru o pistă

Unitatea BCAS Air

Configurare standard pentru o pistă

Zonă detecție și descurajare



Caracteristici tehnice 

Specificații ale camerei
Tip detector Termocameră LWIR fără răcire

Rezoluție 640px x 4096px

Mărime pixel 17 m

Bandă spectrală 7.5 - 13.5 m

Performanță <50 mK @ f/1.0

Lungime focală 19/25/35/50 mm

Câmp de vedere vertical (VFOV) 26°/20°/14°/9.9°

Câmp de vedere orizontal (HFOV) 32°/25°/18°/12.4°

Câmpul de vedere spațial (IFOV) 20° x 205°

Rază de detectare a păsărilor (100cm –
anvergura aripilor)

max. 1300m @ 50mm lungime focală

Unghiul orizontal maxim de rotație 180°

Rată scanare - 180° 12s @ 25mm lungime focală

Unghi minim de scanare (orizontal) 1°

Sursă de alimentare 24VDC / 2A

Specificații acustice

Sensibilitate 2x1W/1m 123 dB

Nivel de presiune acustică (vârf) 145 dB

Lungime fascicul ± 15° @ 2kHz/-3dB

Semnal de descurajare Signal inducere ASR

Putere maximă 600W

Impedanță nominală 2x4 ohm

Sursă de alimentare 24VDC / 2A

Specificații modul de control

Dimensiuni H/W/D 900/700/500 mm

Greutate 70 kg

Sursă de alimentare 85-264 VАC / 50-60Hz / 5.9A

Specificații privind conexiunea și comunicația

Interfață de comunicare Ethernet

Tip Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45

Protocoale TCP/IP, HTTPS, FTP, SNMP

Ethernet standard IEEE 802.3

Ethernet interfața cu utilizatorul Web-bazat pe interfață utilizator

Condiții ale mediului înconjurător

Temperatura de operare -20°C ÷ +55°C

Temperatura de stocare -20°C ÷ +60°C

Umiditatea relativă de operare 100%

Standerde de protecție la intrare Camera 
/ Modul acustic / Modul de control IP65 / IP54 / IP54

Specificații fizice

Dimensiunile totale (cu excepția șuruburilor de 
montare și a accesoriilor) H/W/D 1040/705/1222 mm

Greutate cameră / modul acustic (cu excepția 
cadrului de montare) 

14 / 15 kg

Material (module) AL5754-H111, AL6082-T6, anodizat

Material (cadru de montare) AL5754-H111, AL6060-T6, acoperit chimic

Greutate (cadru de montare) 18.5 kg



Dimensiuni (mm)



Alte metode de control ale păsărilor 
fabricate de Volacom

BCAS Mobil
●

●

●

Module acustice 
montate pe mașină 
Operare manuală din 
cabina mașinii
Utilizat pe aeroport de 
către unitățile mobile

BCAS Laser
●

●
●
●

Laser de descurajare automat 
sau de mână
Clasă de siguranță 3B
Emite fascicul laser de culoare verde
Modul fix sau mobil – de mână 
(dedicate unităților mobile)

Drona 
LZ73
●Descurajarea păsărilor cu drona

●
minute

●

●

Alte metode de control ale păsărilor 

Drona Volacopter 
LZ73-PRO

Descurajarea păsărilor cu drona

Echipată cu un puternic emițător
acustic 
Operare manuală radiocomandată
Timp de zbor de până la 60 de 

minute

TCS Air
● Montat la sol sau montat pe un cadru mobil 

(numai sistemul de detectare) 

● Senzor cu termoviziune care permite detectarea 
obiectelor aeriene 24/7, în toate condițiile meteo

●
●

Soft propriu de detectare 
Bază de date cu înregistrări video și statistice ale 
fiecărei detecții 

● Recomandat pentru detectarea și urmărirea 
dronelor / speciilor aviare



Give us a challenge!
Așteptăm detalii despre problemele Dvs. în legătură cu păsările. 

Sperăm să deveniți partenerul nostru în procesul de protejare al păsărilor și al afacerilor.

Ne puteți contacta prin email: 
office@sperietori.ro

sau la nr. telefon
0769.670.447

Vizitați: www.sperietori.ro
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