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Lampa owadobójcza lepowa Flytrap Commercial
FTC30 S/S Insect O Cutor
kod produktu: ZF021
kategoria: Kategorie produktów > Lampy owadobójcze > Lampy lepowe

Producent: Insect-o-cutor
Cena netto: 671,49 zł
Cena brutto: 825,93 zł
Kod QR:

Lampa na muchy lepowa
materiał: stal nierdzewna
wymiary: 470 x 185 x 355 mm
obszar działania: 80 m2
ilość świetlówek w lampie: 2
moc pojedynczej świetlówki: 15 W
waga: 4 kg
gwarancja: 3 lata (nie obejmuje świetlówek)
stopień ochrony: IP65
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Lampa Flytrap Commercial wypełnia zapotrzebowanie na urządzenia owadobójcze, które można
stosować w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu bądź zwiększonej wilgotności Przydają
się w szczególności w zakładach przemysłu spożywczego (młyny, pakownie, cukrownie,
ciastkarnie, piekarnie, pieczarkarnie, mleczarnie, zakłady mięsne). Dlatego też produkt ten
posiada międzynarodowe zabezpieczenia IP65 (International Protection), gdzie pierwsza cyfra
oznacza całkowite zabezpieczenie przed kurzem, druga zaś zabezpieczenie przed strumieniem
wody o niskim ciśnieniu. Lampa w obudowie ze stali nierdzewnej jest jednym z
najskuteczniejszych urządzeń dostępnych obecnie na rynku, a wszystko dzięki specjalnej
konstrukcji umożliwiającej efektywne połączenie promieniowania bezpośredniego z odbitym
(skuteczność zwiększona o 30%). Wyposażono ją w odpowiednio wyprofilowaną formę klejową o
zwiększonej powierzchni, 2 aktyniczne świetlówki UV 15 watowe, które należy wymieniać średnio
raz w roku (optymalna wymiana wkładów lepowych – co 4-5 tygodni). Konstrukcja umożliwia
swobodną wymianę świetlówek, a co za tym idzie prostą eksploatację i serwisowanie (bez użycia
narzędzi). Brak rusztu sprawia, że urządzenie pracuje cicho i niezawodnie. Elastyczność pod
względem sposobu montażu sprawia, że lampę można przymocować do ściany lub też podpiąć
pod sufit. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania z oryginalnymi, specjalnie
impregnowanymi feromonem formami klejowymi GLUPAC w kolorze czarnym lub formami
żółtymi. Produkt wykonany został zgodnie z wszelkimi dyrektywami i standardami europejskimi,
w tym z dyrektywą unijną RoHS.

Zobacz wskazówki dotyczące instalacji lampy owadobójczej
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