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10 redenen voor het gebruik van de i-trap 50B:
• De unit kan gebruikt worden wandmontage.
• Het transparante grid biedt een discrete en verbeterde werking.
• Kleefplaat wordt onopvallend geplaatst achter de lamp.
•  Het hart van deze unit bestaat uit een krachtige UV-A lamp.     

Deze UV-A lamp heeft een effectieve levensduur van 9000 uur 
• Effectief bereik voor ruimtes tot 50 m²
• De basis van de unit is een metalen frame met een duurzame ABS kap
• Eenvoudig onderhoud m.b.t. lamp, starter en kleefplaat.
• Voldoet aan de ISO 9001 / RoHS en CE standaard. De unit voldoet aan HACCP norm.
•  30% betere prestaties in vergelijking met de conventionele units. Door de unieke 

vormgeving van het rooster hebben de vliegende insecten een betere aantrekkings- 
kracht tot de kleefplaat.

• 2 jaar volledige garantie op mechanische onderdelen.

I-TRAP 50B
Met zijn discrete ontwerp wordt de i-trap 
50B aanbevolen voor gebruik in winkels, 
restaurant of industriële omgevingen. 
De val is door de aparte montage strip 
(voor wandmontage) makkelijk in onder-
houd en service. De i-trap 50B heeft een 
transparante voorzijde, de behuizing is 
gemaakt van duurzaam ABS plastic en wit 
gepoedercoat staal. 

De val maakt gebruik van een krachtige 
UV-A lamp om de insecten naar de val 
te lokken, vervolgens worden de insecten 
effectief gevangen op de aanwezige 
kleefplaat.
 
Gemakkelijk in onderhoud, modern en 
effectief: de i-trap 50B heeft het allemaal.

Technische specificaties

Oppervlakte dekking : 50-80 m² effectieve dekking
Licht bron : 2 x 15 Watt Philips UV-A lamp
Type UV lamp : UV-A Lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening : 220-240V ~ 50 Hz, andere specificaties op verzoek
Vangmedium : effectieve kleefplaat
Vermogen : 35 Watt 
Gewicht : 4 Kg
Materiaal : Metalen frame
Bescherming klasse : IP 20
Garantie : 2 jaar return to base
Int. standaard normering : acc. IEC 60.335-259 int. standaard
Levensduur lamp : 9000 uur
Afmetingen (L x B x D) : 470 x 325 x 100 mm
CE gekeurd : Ja
Montage mogelijkheden : Wandmontage
Handleiding : Nederlands
Onderhoud : geen speciaal gereedschap nodig

De discrete 50-80 m² insectenval voor wandmontage
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