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I-TRAP 150EX II

ATEX 95 gecertificeerde insectenval voor wandmontage.
Met zijn robuste ontwerp wordt de i-trap
150EX II aanbevolen voor gebruik in
omgevingen waar potentieel gevaar bestaat
voor een gas- of stof ontploffing.

aantrekkings-kracht heeft voor de insectenval.
De unit is voorzien van een centraal geplaatste
kleefplaat. De behuizing is gemaakt van
roestvrij staal.

De i-trap 150EX II heeft een speciaal
ontworpen voorzijde welke een betere

Gemakkelijk in onderhoud, modern en effectief:
de i-trap 150EX II heeft het allemaal.

10 redenen om de i-trap 150EX II te gebruiken:
1. Functioneel en industrieel ontwerp.
2.	Het hart van deze unit is de meest krachtige UV-A lamp die verkrijgbaar is. Deze exclusief
voor Alcochem ontwikkelde Philips Longlife UV-A lamp heeft een effectieve levensduur
	van 2 jaar. Het lichtspectrum wat de Longlife lamp uitstraalt is precies dat licht wat vliegende
insecten kunnen waarnemen.
3.	30% betere prestaties t.o.v. de conventionele units. Door de unieke vormgeving van het rooster
hebben de vliegende insecten een betere aantrekkingskracht tot de kleefplaat.
4. Duurzaam kwalitatief materiaal en uitgevoerd in speciale een spatwater IP68 uitvoering.
5. Effectief bereik voor ruimtes van 150 m²
6. Eenvoudig onderhoud m.b.t. lamp en kleefplaat
7. De unit is ISO 9001 / RoHS en CE standaard.
8. De val heeft een wand en plafond montage mogelijkheid
9. Gecertificeerd voor gebruik in gas en stof explosieve omgevingen (ATEX95).
10.	De i-trap 150EX II is uitgevoerd met een hoog frequente ballast, welke een starter overbodig
maakt en zorgt voor lage operationele kosten. De elektronische ballast geeft ook een hoog
frequente licht impuls waardoor het insect de UV-A lamp niet kan onderscheiden van 		
natuurlijk UV-A licht.

Technische specificaties
Oppervlakte dekking
Licht bron
Type UV lamp
Elektrische voorziening
Vangmedium
Vermogen
Gewicht
Materiaal
Bescherming klasse
Garantie
Levensduur lamp
Afmetingen (LxBxH)
CE gekeurd
Montage mogelijkheden
Kabel en stekkers
Int. standaard normering
Handleiding
Codering
Certificaatnummer
Zone classificatie
ATEX-classificatie
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100-150 m2 effectieve dekking
2 x 18 Watt Philips UV-A Longlife lamp
UV-A Lamp RoHS gecertificeerd
220-240V ~ 50-60 Hz, andere specificaties op verzoek
Effectieve kleefplaat
45 Watt
8 Kg
Metalen frame
IP 68 (druipwaterdicht)
2 jaar return to base
17.500 uur
565 x 770 x 165 mm
Ja
Wandmontage
Niet meegeleverd
acc. IEC 60.335-259 int. standaard voor insectendoders
Nederlands
Ex II 2 GD Ex e mb q IIC T4 T_amb 55°C
EC Type Examination Certificate Baseefa 04 ATEX 0220
Zone 1 and 21 areas to EN60079-10-1 & EN60079-10-2 installation EN60079-14
Group II Category 2 GD

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