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Eco-trap 2

•  Tot 70m2 effectieve dekking.

•  Voorzien van Philips Longlife UV-A shatterproof lampen.

• Energie besparing in de standaard setting is 30% 

•  Blueboard technologie, kan middels een scanner   
automatisch verwerkt worden.

Professionele insectenval 
met Eco ballast technologie



Meer info:  Alcochem Hygiene • Tel.: +31 33 299 4139 • www.insect-trap.net • hygiene@alcochem.nl
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ECO-trap 2

Product omschrijving :  Eco-trap 2 vliegenval 
Effectieve dekking :  50 - 70 m2 
Lichtbron :  2 x 15 watt Philips Longlife shatterproof
Type UV lamp :  UV-A Lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening :  220-240V ~ 50/60Hz  
Vangmedium :  effectieve kleefplaat
Vermogen :  32W (maximaal)
Gewicht :  5 kg 
Materiaal : Plastic kap / Metalen behuizing
Kleur :  Wit of  Verchroomd (LX uitvoering)
Bescherming klasse :  IP20 (geschikt voor een droge omgeving)
Garantie :  2 jaar garantie (excl. lampbreuk)
Levensduur lamp* :  tot 17.500 uur
Afmetingen (L x B x D)  :  480 x 340 x 100 mm
CE gekeurd :  Ja
Snoer :  Losse kabel met Europese stekker meegeleverd
Onderhoud :  Eenvoudig onderhoud zonder inzet van gereedschap

Met zijn robuuste ontwerp is de 
Eco-trap 2 zowel te gebruiken in een 
professionele als industriële omgeving. 
De Eco-trap 2 kan worden gebruikt 
als wand- of als tafelmodel. 
De Eco-trap 2 is uitgerust met een 
duurzame ABS kunststof kap en voorzien 
van een metalen behuizing. Als de 
vliegen eenmaal de Eco-trap 2 binnen 

vliegen worden ze effectief afgevangen 
door de centraal opgestelde kleefplaat. 
Door gebruik te maken van de ECO stand, 
wordt het energieverbruik in de nachtstand 
automatisch verminderd met 80 tot 90% 
t.o.v. de dagstand. 

Het ECO ballast regelpaneel is onopvallend 
weggewerkt aan de bovenzijde van de unit.

De Eco-trap 2 vliegenval, geschikt voor wandmontage.

10 redenen voor het gebruik van de Eco-trap 2 
• De Eco ballast technologie bespaart energie en optimaliseert de aantrekkingskracht 24/7
• De vliegenval kan in diverse toepassingsgebieden gebruikt worden.
• De kleefplaat is discreet geplaatst in de val en kan eenvoudig vervangen worden.
• De kleefplaat kan eenvoudig gescand worden met de glueboardscanner software.
• De Eco-trap 2 biedt een effectieve dekking van 50-70 m2

• Makkelijk te onderhouden door eenvoudige toegang tot de lampen en de kleefplaat. 
• Voldoet aan de ISO 9001 norm, de RoHS norm en CE standaard.
•  Door optimaal gebruik te maken van de warmte die vrijkomt, kan een snellere   

aantrekkingskracht van vliegende insecten verkregen worden.
• Voorzien van de meest krachtige UV-A lamp, de Philips Longlife lampen.
• 2 jaar garantie op mechanische en elektrische storingen.

U moet een QR scanner app 
installeren om onderstaande 
codes te kunnen scannen.

Technische specificaties

*Na 17.500 uur heeft de Longlife lamp nog steeds een vermogen van 75% van de originele UV-A sterkte.
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