
 
 
 
 

Armadilha 15R (insektu ķeršanas ierīce) 
 
 
 

 

15 m2 platību aptveroša brīvi 
stāvoša vai pie sienas 
piestiprināma ierīce 
Ar neuzkrītošu un pievilcīgu dizainu apveltītā ierīce Armadilha 
15R tiek ieteikta lietošanai gan mājas, gan profesionālajām 
vidēm. 

www.insective.com 

http://www.insective.com/


 
 

 

Armadilha 15R 
Insektu ķeršanas ierīce 15 m2 

Aprīkota ar mūsdienīgu dizainu 
Armadilha 15R  tiek ieteikta lietošanai 
gan privātām vajadzībām, gan arī 
publiskām iestādēm. 

 
Armadilha 15R ir izstrādā, lai tā varētu tikt 
novietota neatkarīgi vai pieskrūvēta pie 
sienas.  Armadilha 15R izmanto jaudīgu 
ultravioleto lampu, kura pievelk lidojošus 
insektus. 

Iekārtas iekšienē ir materiāls pie kura insekti pieķeras. 
Insektu uztveršanas plāksne no ārpuses nav redzama.  
Armadilha 15R ir viegli uzstādāma, viegli apkalpojama un 
droša lietošanai. 
Ierīce ir paredzēta tikai iekštelpu lietošanai.  

 

10 noteikumi, lai lietotu  Armadilha 15R: 
• Ierīce var stāvēt neatkarīgi vai arī var tik piestiprināta pie sienas 
• Ierīci var lietot dažādās lietojumprogrammās 
• Insektu pielipšanas dēlis nav redzams skatam un to var viegli nomainīt no virspuses 
• Plastmasas korpuss piešķir tam izturīgumu. 
• Aptver 15 m² teritoriju. 
• Viegli nomainīt lampu un līmes dēli. 
• Atbilst ISO 9001 / RoHS &  CE standartam. Iekārta atbilst HACCP. 
• Siltuma vilināšana nozīmē, ka insekti tiek noķerti ātrāk. 
• Jaudīga UV-A lampa. 
• 1 gadu garantija mehāniskajiem aspektiem. 

 
 

Augļu mušas  OPTIMĀLI  Tehniskā specifikācija 
Iekārtas augšējā daļa satur smaržu pievilinošu 
šķidrumu, kas pievilina augļu mušiņas.  

Aptveramā zona : 

Gaismas avots : 

Lampas tips : 

Stāvoklis : 

Elektroapgāde : 

Insektu ķeršana             : 

Jauda                              : 

Svars : 

Materiāls : 

Aizsardzības pakāpe  

Krāsa : 

Normatīvais akts : 

Garantija : 

Spuldzes resurss : 

Izmēri (LxDxH) :  

CE-atzinums : 

15 m2  

1 x 9 Watt Philips UV-A PL-S 

UV-A  RoHS sertificēta  

Brīvi stāvošs vai piestiprināts pie sienas   

230 V ~ 50 Hz 

Temperatūras optimizētā līmplate 

12 Vati 

1 kg 

Plastmasas korpuss 

IP 20 

Balts/Melns 

IEC 60.335-259  

1 gads 

9000 h 

Ø140 x 280 mm  

Jā 

 
 Vairāk informācijas skatīt: Alcochem Hygiene •   
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