Armadilha 15 (vliegenval)
voor het afvangen van:
• Huisvliegen
• Fruitvliegjes
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De 15 m2 functionele insectenval
als tafelmodel of voor wandmontage
Met zijn discreet en aantrekkelijk ontwerp wordt de Armadilha 15 aanbevolen
voor zowel thuisgebruik als in professionele omgevingen.

www.insective.com

Armadilha 15
Een discrete & functionele insectenval tot 15m2
Met zijn discreet en aantrekkelijk ontwerp
wordt de Armadilha 15 aanbevolen voor
zowel thuisgebruik als in professionele
omgevingen.
De Armadilha 15 is zo ontworpen dat hij is
te gebruiken als tafel- of wandmodel. De val
maakt gebruik van een krachtige UV-A lamp
welke vliegen aantrekt.

In de vliegenval is een kleefplaat gemonteerd
die ervoor zorgt dat de vliegen discreet en
effectief worden afgevangen. De Armadilha 15
is eenvoudig te monteren, eenvoudig en veilig
in gebruik.
De vliegenval is uitsluitend
binnenshuis te gebruiken.

10 redenen om de Armadilha 15 te gebruiken:
• Te gebruiken als tafel- of wandmodel.
•	Te gebruiken in de huiskamer, keuken, slaapkamer, winkel, kantoor, hal,
		 wachtruimte, lobby, hotel, ziekenhuis etc.
• De kleefplaat is discreet geplaatst buiten het gezichtveld en eenvoudig
		 van de bovenzijde te verwisselen.
• De duurzame kunststof behuizing.
• Effectieve dekking van gebieden tot 15 m².
• Eenvoudig te onderhouden met directe toegang tot de lamp, kleefplaat en starter.
• Voldoet aan ISO 9001 / RoHS en de CE-norm. Unit is HACCP compliant.
• Het ontwerp zorgt ervoor dat insecten sneller worden aangetrokken.
• Een zeer krachtige en effectieve UV-A lamp.
• 1 jaar volledige garantie op de mechanische onderdelen.

Fruitvliegjes

OPTIONEEL

In de afneembare deksel van de Armadilha kun je een kleine
dispenser plaatsen die een fruitvlieglokmiddel (vloeistof) kan
bevatten die gebruikt wordt om het vangen van fruitvliegen
te verbeteren.

Technische specificaties
Oppervlakte dekking
:
Licht bron
:
Type UV lamp
:
Montage
:
Elektrische voorziening
:
Vangmedium
:
Vermogen
:
Gewicht
:
Materiaal
:
Bescherming klasse
:
Kleur
:
Int. standaard normering
:
		
Garantie
:
Levensduur lamp
:
Afmetingen (L x B x H)
:
CE gekeurd
:

15 m2 effectieve dekking
1 x 9 Watt UV-A lamp
UV-A PL-S RoHS gecertificeerd
Tafelmodel of wandmontage
230 V ~ 50 Hz
effectieve kleefplaat
12 Watt
1 Kg
Kunststof behuizing
IP 20
Wit/Zwart
acc. IEC 60.335-259 int.std
voor insecten doders
1 jaar return to base
9000 uur
∅140 x 280 mm
Ja
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