
Dimo Systems, internationaal actief 
met het door ons ontwikkelde Xignal 
monitoring system. Dit eenvoudig te 
installeren systeem maakt gebruik van 
een unieke technologie waarbij je 24/7 
op de hoogte bent van de status van 
de sensoren. Onze Xignal muizen- en 
rattenvallen communiceren bijvoorbeeld 
of de val “gespannen”, “gesloten” of 
“gesloten met vangst” is. Zo ben je 
direct op de hoogte waar en wanneer een 
plaagdier is gevangen en is onnodige 
tussentijdse inspectie niet meer nodig en 
zo bespaar je op arbeidskosten.
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For optimal prevention, Xignal gives you instant insight in pest movement, using 
innovative sensors. This means keeping an eye on pests without having to be present. You can 

monitor pest activities remotely and in real-time on your PC, laptop, tablet or smartphone.
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Wat doet dit Xignal-monitoringsysteem precies? Voor optimale 
preventie geeft Xignal je met behulp van deze innovatieve 
sensoren direct inzicht in de verplaatsing van ongedierte. Dit 
betekent ongedierte in de gaten houden zonder aanwezig te 
hoeven zijn. U kunt ongedierte-activiteiten op afstand en in 
realtime volgen op uw pc, laptop, tablet of smartphone. Een 
druk op de knop en het rapport is inzichtelijk via app of portal. 
Oftewel; Detect – Send - Report 

Onze wereldwijde klanten: IT bedrijven, groothandels en 
talloze plaagdierbestrijders zijn buitengewoon tevreden met 
Xignal. Ze willen hun aandacht besteden aan het structureel 
voorkomen en oplossen van problemen met plaagdieren. De 
Xignal oplossing sluit daarom heel goed aan bij het Integrated 
Pest Management (IPM).

We werken op een duurzame manier en hebben oog voor mens 
en milieu. We denken aan de toekomst en realiseren ons dat we 
maar één aarde hebben, waar we zuinig op moeten zijn.

‘Wat ons kenmerkt is dat wij doen wat we zeggen en zelfs 
méér dan dat. Juist die stap verder, de oprechte betrokkenheid 
met onze klanten en onze persoonlijke manier van werken 
worden zo gewaardeerd. Dat maakt dat onze klanten tevreden 
zijn en dat is precies waar wij het voor doen! ‘

Benieuwd naar al onze mogelijkheden, een kennis making met 
ons enthousiaste team, vrijblijvende informatie ontvangen óf 

een afspraak. We ontmoeten je graag!

We zijn via mail of telefoon bereikbaar:

info@dimosystems.com of +3188 530 0400
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