
De discrete 40 m2 
short circuit insectenval

I-TRAP 40 HT



I-TRAP 40 HT

Met zijn innovatieve ontwerp wordt de i-trap 
40 HT aanbevolen voor gebruik in kantoor, 
non-food winkels en/of non-food warenhuizen. 

De i-trap is zo geconstrueerd dat het UV-A 
licht 360 graden om de val zichtbaar is. 
De i-trap 40 HT heeft een metalen behuizing 

en maakt gebruik van een krachtige UV-A 
lamp om de insecten naar de val te lokken. 
De insecten worden vervolgens effectief 
gevangen door het high tension grid.

Gemakkelijk in onderhoud, modern en effectief: 
de i-trap 40 HT heeft het allemaal.

10 redenen om de i-trap 40 HT te gebruiken:

1.    Meerdere montage mogelijkheden, plafond, muur of als tafelmodel. 
2.    Te gebruiken op diverse lokatie, zoals kantoren en non-food winkels.
3.    TUV gecertificeerd. Hoge kwaliteits normering.
4.   Metalen behuizing voor duurzaam gebruik.
5.    Effectief bereik voor ruimtes tot 40 m².
6.    Eenvoudig onderhoud m.b.t. lamp en high tension grid.
7.    Voldoet aan de ISO 9001 / RoHS en CE standaard.
8.     30% betere prestaties ten opzichte van de conventionele insectenvallen.
 Door de unieke vormgeving van het rooster hebben de vliegende
 insecten een betere aantrekkingskracht tot de unit.
9.    Zeer krachtige en effectieve UV-A lamp.
10.  2 jaar volledige garantie op mechanische onderdelen.

Technische specificaties

Oppervlakte dekking : 40 m² effectieve dekking
Licht bron : 1 x 22 Watt UV-A lamp
Type UV lamp : UV-A Lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening : 110V ~ 60Hz / 220-240V ~ 50-60 Hz
Vangmedium : Hoogspanningsrooster 
Vermogen : 38 Watt 
Gewicht : 5 Kg
Materiaal : Metalen frame
Bescherming klasse : IP 20
Garantie : 2 jaar return to base
Int. standaard normering : acc. IEC 60.335-259 int. std voor insecten doders
Levensduur lamp : 9000 uur
Afmetingen (LxBxH) : 370 x 370 x 140 mm
CE gekeurd : Ja
Montage mogelijkheden : Wand- of plafondmontage
Handleiding : Engels
Onderhoud : geen speciaal gereedschap nodig

i-trap 40 HT short circuit proof system.

Meer info:  Alcochem Hygiene • Tel.: +31 33 299 4139 • www.insect-trap.net • hygiene@alcochem.nl


