Insectron

Effectiviteit, kwaliteit en duurzaamheid
Speciaal voor de agrarische sector biedt
Rentokil de Insectron vliegenlampen aan. Deze
vliegenlampen komen het best tot hun recht in
ruimtes zoals stallen, gangen en fabriekshallen.
Effectiviteit
Met behulp van de UV-A lampen worden de vliegende insecten
aangetrokken. Vervolgens worden de insecten gedood door het
hoogspanningsrooster en opgevangen in de grote opvangbak.
De Insectron is standaard uit voorraad leverbaar in 2 vrijhangende
uitvoeringen. De Insectron 200 CE en de Insectron 400 CE.
Het verschil zit in het bereik van de lamp. De Insectron 200 vliegenvanger heeft een bereik van ongeveer 200 m2 en de Insectron
400 een bereik van 400 m2.
Beide Insectron modellen voldoen aan de hoogste standaarden op
het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Het vertrouwen van de
producent in Insectron wordt onder andere bevestigd met de garantieperiode van 8 jaar op constructie fouten.

Voordelen voor uw bedrijf
• Uiterst effectief – biedt een oplossing voor de negatieve
effecten van vliegende insecten.
• De lampen zijn uitermate geschikt voor de veehouderij. De
gedode vliegen worden opgevangen in de grote opvangbak.
• Biocidenvrij, dus zonder gif.
• Gebruiksklaar geleverd met 18W splintervrije UV-A lampen.
• Bevestiging aan het plafond.
• Om een optimale effectiviteit te garanderen moet de
vliegenlamp één keer per jaar onderhouden worden door
een service expert van Rentokil.
• Het onderhoud gebeurt zonder hinder voor uw bedrijfsvoering.
• 8 jaar fabrieksgarantie op constructiefouten.

Richtlijnen voor de locatie
- Niet te dicht bij tochtstromen.
- Niet vlakbij deuren of ramen.
- Tussen de 2-2.5 meter hoogte.

Technische specificatie
Insectron 200 CE

Insectron 200 CE			

Insectron 400 CE

Met het uitgebreide nationale en internationale netwerk van Rentokil
is er altijd één van onze 225 vakbekwame ongedierte-experts bij u
in de buurt.

Telefoon: 0800 4242 444
Website: www.rentokil.nl/agro

Afmetingen (in mm):
Gewicht:
Lamp:
Bereik:
Voeding:
Bevestiging:
Stroomverbruik:
IP Rating:
Garantie:

630 B x 200 D x 550 H
13 kg (zonder verpakking)
Splintervrij UV-A 2x 18W
200m2
230V/240V (50Hz)
Aan het plafond
95W maximaal
IP 54
8 jaar op constructiefouten

Insectron 400 CE
Afmetingen (in mm):
Gewicht:
Lamp:
Bereik:
Voeding:
Bevestiging:
Stroomverbruik:
IP Rating:
Garantie:

630 B x 200 D x 850 H
19 kg (zonder verpakking)
Splintervrij UV-A 4x 18W
400m2
230V/240V (50Hz)
Aan het plafond
180W maximaal
IP 54
8 jaar op constructiefouten
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