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VVI HAR TESTET en rekke viltvarslere 
opp gjennom årene uten å finne den 
perfekte, men kanskje den er her nå? 
Vi samlet det som var å få tak i, og 
testet dem grundig. 
   Noen en bør være klar over er at 
rekkevidden dyr oppdages på, varierer 
sterkt med temperaturforskjellen 
mellom dyret og bakgrunnen, 
størrelsen på dyret og hastigheten det 
beveger seg med.  
   Sensoren bør dekke et vidt område, 
gjerne godt over 100 grader.  
   Rekkeviddetest er utført med ferske, 
nye batterier (Varta Longlife Power).

Er det noen 
DER UTE?

En god revevarsler kan være gull verd. Det å få varsel om 
at det skjer noe kan gi de sekundene og den årvåkenheten 

som trengs for å lykkes med jakta.
TEKST & FOTO: ARNE T. HAMARSLAND

STORTEST
: Revevarslere

DETTE HAR VI LAGT VEKT PÅ:
SENSOR: Tåler nedbør, støt og aktuelle temperaturer, vid deteksjonssone, justerbar følsomhet og 
lang deteksjonsavstand på maks følsomhet, ON/OFF-bryter, lett å se om den er ON, lett å bytte 
batterier, lang batterilevetid og mulighet for ekstern strømforsyning, gir ingen tegn når den utløses, 
godt kamuflert og lett å montere, lav vekt.
MOTTAKER: Tåler støt, flere valgbare varslingsmåter, hvorav minst en «lydløs», mulighet for flere 
sensorer, lang rekkevidde mellom sensor og mottaker, lett å skifte batteri, lang driftstid, mulig med 
ekstern strømforsyning, lett å se batteristatus, lav vekt, ikke utstikkende antenne.

GODE RÅD
•  Litiumbatterier anbefales i streng 

kulde
•  Plasser sensor høyt, minimum 120 

cm (gir bedre deteksjon og mindre 
vitring) og vinkle den litt nedover

•  Skjerm sensor mot nedbør og rim, ta 
den inn og la den tørke godt en gang 
i måneden

•  Ta ut batteriene ved lagring (mer enn 
30 dager)

•  Ved 9V røykvarslerbatterier kan 
batteriskoen sitte hardt, bruk en 
skrutrekker eller kniv for å vippe 
kontakten løs. 

•  Fest sensor på et solid tre, særlig vik-
tig i vind, unngå bevegelse som trig-
ger feilutløsning og ta vekk greiner/
buskas/planter i sensorområdet.
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CALIBER HUNTING
WWW.NORMA.AS

SENSOR MED BATTERI: 
Vekt: 177 gram 
Mål (bxhxd): 90x47x87 mm
MOTTAKER MED BATTERIER: 
Vekt: 93 gram 
Mål (bxhxd): 55x70x24 mm
PRIS MED TO SENSORER: 809 kroner (med en 
sensor 649 kroner) 
 
To utgaver, med en eller to sensorer. Vi testet den med 
to. I tillegg til mottaker og to sensorer følger det med 
øretelefon og to festereimer. Varsler med tre korte 
vibrasjoner. I tillegg kan du sette på et femsekunders 
lydsignal i øreplugg eller på høyttaler. Lå skruer for 
feste av belteklips til mottaker, men selve klipset 
manglet.Mottaker bruker 3 AAA-batterier. Batterirom 
med skyvelokk, polaritet godt merket.  Sensor bruker 
9V-batteri. Stjernetrekker for å åpne/lukke batterilokk er 
tungvint. AV/PÅ knapp på oversiden. Enheten gir ingen 
indikasjon på om den slås PÅ eller AV når du trykker 
på knappen, ppleves frustrerende. Sensorer er merket 
1 og 2. Mottaker lyser rødt når sensor 1 utløses og 
grønt når sensor 2 utløses. Testeksemplaret har ikke 
fungert stabilt. Sensor utløses tilfeldig ved bevegelser 
innenfor noen meter. Rekkeviddetest mellom sensor og 
mottaker var vanskelig å gjennomføre på grunn av dette. 
Leverandør opplyser at de ikke kjenner til tilsvarende 
problemer med dette produktet og at problemene 
sannsynligvis skyldes feil på testenheten. På batteri 
fungerer sensor mer enn 10 døgn mens mottaker takker 
for seg etter 3-4 døgn. Bruksanvisning på svensk og 
engelsk.

BILTEMA  
OVERVÅKINGSALARM
WWW.BILTEMA.NO
SENSOR MED BATTERI: 
Vekt: 126 gram 
Mål: (bxhxd) 69x111x47 mm
MOTTAKER MED BATTERIER: 
Vekt: 322 gram 
Mål: (bxhxd) 96x128x41 mm
PRIS: 199 kroner 
 
Sender om mottaker i hvit plast, praktisk når det er snø. Sensor oppgitt 
å være værbestandig. Batteribytte både på sensor og mottaker krever 
stjerneskrujern. Sensor bruker 9V-batteri. Mottaker drives av 3 x 
C-batterier, eventuelt en ekstern 6V strømforsyning via jackplugg. Begge 
enhetene fungerer i mer enn 10 døgn på batteri. 
Stor ulempe at sensor ikke har PÅ/AV-knapp. For å slå av sensor må 
batterilokk skrus av og batteriklemmene lirkes løs fra batteripolene. For 
å unngå plunder med dette ble sensor blindet med svart plast når den 
ikke var i bruk. Gir varsel ved lav batterispenning. Rekkevidde på sensor 
oppgis til 8 meter. I test fikk vi en gjennomsnittlig utløseravstand for større 
vilt på 15 meter. Utløsersektor er av de smaleste, kun ca 30 grader. 
Sensoren skiller seg fra de andre i testen ved at den skal henges på 
skrue eller spiker, ikke reimfeste. Mottaker varsler med lys eller lyd, ikke 
vibrasjon. Hvis du skal stoppe lysvarselet og er litt for rask på labben er 
det lett å skyve bryter ned på CHIME. Da kommer varsellyden, og det 
er det siste du ønsker når reven står på åtet. Alarm varer i ca 30 sek så 
nullstilles den. Rekkevidde mellom sensor og mottaker oppgis til 50 til 
80 meter. Vi fikk en gjennomsnittlig maks avstand med fri sikt på ca 42 
meter. Mulig å knytte flere sensorer til mottaker men du ser ikke hvem 
som er utløst.

+ Kort og grei varsling når den fungerer
-  Testenhet med ustabil funksjon, skrujern for å 

skifte batterier sensor
= Ustabil varsler, muligens pga feil på testenhet

5
+  God snøkamuflasje, fungerer stabilt, lang driftstid 

samt mottaker med ekstern strømforsyning
- Sensor uten AV/PÅ og reimfester, tungvint batteribytte
= Enkel og rimelig løsning for korte avstander
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STORTEST
: Revevarslere
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BUCK ALERT
BRUNST AS, WWW.BRUNST.NO
SENSOR MED BATTERI: 
Vekt: 214 g 
Mål (bxhxd): 100x64x98 mm
MOTTAKER MED BATTERIER  
VEKT: 90 gram 
Mål (bxhxd): 58x82x32 mm
PRIS: 899 kroner (ekstra sensor 449 kroner) 
 
Lys olivenfarget viltvarsler som kan bygges ut til tre sensorer 
per mottaker. Sensor har en «sleep»-modus som forlenger 
batterilevetiden. Standard batterilevetid oppgis til ca tre måneder. 
Levetiden reduseres ved mange alarmer og ved lave temperaturer. 
Ekstra sensorer kjøpes separat. I test holdt sensor koken i mer enn 
10 døgn før testen ble avsluttet. Sensor sitter godt beskyttet under 
en plastkappe. Når enheten skal slås PÅ/AV, følsomheten justeres 
eller batterier skiftes, vippes den bare ned i front slik at du kommer til 
på toppen. Drives av et 9 V-batteri. Bytte går greit uten verktøy, men 
batterirom er trangt. Deteksjonsavstand skal være 3–5 meter i en 10 
graders vertikal sone og 70 grader horisontal sone. Med følsomhet 
MAX utløste sensor ved større vilt på 3 til 3,5 meter. Dette oppleves 
som noe kort. Mottaker drives med tre AAA-batterier. Typisk driftstid 
oppgis til ca. 2 mnd. Ikke mulig med ekstern strømforsyning. 
Mottaker skal kunne henges rundt hals og i belte ved hjelp av klips. 
Dette fant vi ikke. I test holdt mottaker koken i ca. 6 døgn før det 
måtte skiftes batterier. Rekkevidde mellom sensor og mottaker 
oppgis til ca 110 meter avhengig av forholdene. Under test med klar 
sikt fikk vi kontakt på avstander mellom 91 og 125 meter. Gir alarm 
enten ved lys, vibrasjon eller lyd. Lydnivå kan settes til HØY, LAV eller 
MUTE. Når alarmen utløses står den på til RESET trykkes. Oppleves 
litt tungvint at den ikke stopper av seg selv etter for eksempel 5–10 
sek. Alle sensorer må synkroniseres mot mottaker. Prosessen er 
enkel og godt forklart i engelsk bruksanvisning. Tre lysdioder på 
mottaker (blå, gul, rød). Når du synkroniserer enhetene, velger du 
hvilke farge de ulike sensorene skal ha. Festebåndet er et bredt, sort 
nylonbånd med klikklås. Fungerer greit.

+ Enkelt batteribytte, praktisk og solid festebånd
-  Kort deteksjonsavstand, ikke ekstern strømforsyning, 

ikke AUTO-OFF på alarm
= Må ha viltet helt innpå for å løse ut

7

Egenannonse?
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BESTGUARDER  
SY-007 PLUS
MAGASINET AS, WWW.MAGASINET.NO
SENSOR MED BATTERI: 
Vekt: 185 gram 
Mål (bxhxd): 96x100x40 mm (78 mm)
MOTTAKER MED BATTERIER  
Vekt: 111 g 
Mål: (bxhxd) 57x41x40 mm (135 mm teleskopantenne)
PRIS: 1199 kroner med to sensorer 
 
Liten og hendig, kamomønster. Kan bygges ut til fem 
sensorer per mottaker. Sensor tåler vannsprut fra alle 
kanter og temperaturer fra – 20 til + 60 grader. Begge 
enhetene skal være støtsikre. Mottaker med belteklips 
og håndleddsnor samt teleskopantenne. Begge enheter 
drives av tre AAA-batterier. På sensor trengs mynt eller 
flattrekker for å åpne batterilokk, mens på mottaker 
skyves lokket til side. Varsler lav batterispenning. Ikke 
ekstern strømforsyning. Mottaker holdt ca. 2-3 døgn 
før den flatet ut, sensor holdt mer enn 10 døgn. Virker 
som batteriløsningen blir i svakeste laget. Sensor sitter 
hengslet på en bøyle slik at den kan vippes nedover. 
Den stikker drøye 10 cm ut fra stammen. Festet mot 
trestammen er kun knappe 4 cm høyt, burde vært 
forlenget noen cm nedover for å gi bedre stabilitet. 
Oppgis i bruksanvisning at sensorfølsomhet kan 
justeres, men dette stemte ikke på testenhet. Oppgis 
deteksjonsavstand på inntil 12 meter. På stort vilt løste 
den ut på avstander mellom 7 og 9 meter. Ved utløsning 
vibrerer mottaker i 15 sekunder, i tillegg kan høyttaler/
øretelefon gi lydsignal. På esken angir produsent 
rekkevidde til 300-600 meter. Med fri sikt fikk vi kontakt 
på 240 til 250 meter. Grei engelsk bruksanvisning. 

+  Lang rekkevidde, mulig med fem sensorer per 
mottaker, to sensorer følger med

-  Kort batterilevetid mottaker, ikke ekstern strøm-
forsyning, ustabilt feste mot stamme

=  God viltvarsler med svak batterikapasitet på 
mottaker
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STORTEST
: Revevarslere

SPYPOINT WRL
JAKTFALL, WWW.JAKTFALL.NO
SENSOR M BATTERI: 
Vekt: 215 gram 
Mål (bxhxd): 125x70x68 mm (antenne 105 mm)
MOTTAKER MED BATTERIER:  
Vekt: 174 gram 
Mål: (bxhxd): 91x80x46 mm (antenne 105 mm)
PRIS: 999,- (ekstra sensor kroner 599,-) 
 
Velprøvd, solid og oppgradert. Praktisk at både sensor og mottaker bruker 
9V-batteri og har mulighet for 12V ekstern strømforsyning via jackplugg. 
Plundrete at begge har knøttliten ON/OFF-bryter inne i batterirommet. 
Sensor og mottaker i olivenfarget kamomønster. Er «Water og Shock 
Resistant» og skal tåle temperaturer mellom minus 20 og pluss 60 grader. 
En mulig svakhet er den utstikkende, stive antenna. Batterilokk lett å åpne 
uten verktøy.  Standardpakka består av en sender og en mottaker, men 
kan bygges ut til totalt fire sensorer. I sensorens batterirom sitter brytere 
for valg av kanal. På mottaker er det fire blå dioder som lyser opp og viser 
hvilken sensor som er utløst, og mottaker vibrerer kraftig i 10 sekunder 
før den automatisk slår seg av. Er dere flere i samme område kan tre ulike 
frekvenser brukes. Oppgitt rekkevidde mellom sender og mottaker er inntil 
300 meter, med fri sikt fikk vi sikker kontakt på avstander opp til 230–240 
meter.  Følsomhet kan justeres. På maks oppgis den til ca 17 meter. Ved 
større vilt fikk vi maks utløsning på avstander mellom 17 og 20 meter. 
Sensor monteres med et olivenfarget nylonbånd med klemlås. Hvis du 
trenger en «lydløs» alarm slår du av vibrasjon og kobler på øreplugg. Da 
får du 10 sekunder med pipetone i øret pluss at de blå LED-lampene på 
fronten indikerer hvilke av sensorene som er utløst. Innstilling av kanaler 
osv gjøres med små brytere inne i batterirommet. Fordel med godt lys og 
små fingre/fyrstikk eller lignende. Hva som er hva er godt illustrert i både på 
batterilokk og i bruksanvisning. Batterilevetiden oppleves som lav med ca 
30 dager på detektor og kun ca fire dager på mottaker. Løses enkelt med 
et 12V eksternt batteri, da har du en suveren viltvarsler som fungerer over 
svært lang tid. Varsler lav batterispenning. Utførlig norsk bruksanvisning.

+  Lang deteksjonsavstand, lang rekkevidde, fungerer stabilt, 
fleksibel strømforsyning

- Relativt kort batterilevetid uten ekstern batteri
= God og driftssikker viltvarsler
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