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I-TRAP 120E
Com o seu design robusto, o i-trap 120E é 
recomendado para áreas profissionais ou 
industriais. 

O i-trap 120E pode ser colocado de 
duas formas, modo mural (tipo bandeira - 
suporte incluído) ou suspenso. 

A estrutura do i-trap 120E é em alumínio, 
tornando esta unidade leve e robusta. 
Quando os insetos entram na unidade, são 
facilmente capturados pela tela adesiva. 

Manutenção simples, robusto, elegante e 
efetivo. O i-trap 120E oferece tudo isto.

Especificações técnicas
Área de cobertura : 100 a 150m2 de cobertura efetiva
Fonte de luz : 4 x 15 Watt lâmpada UV-A anti-estilhaço Philips Longlife
Tipo de lâmpada : Lâmpada UV-A certificada RoHS
Fornecimento elétrico : 220-240V ~ 50-60 Hz
Modo de captura : Tela adesiva de dupla face
Consumo de energia : 65 Watt
Peso : 6 Kg
Material : Alumínio
Grau de proteção IP : IP 20
Garantia : 2 anos (peças mecânicas)
Norma de fabrico internacional :  De acordo com as normas de padrão internacional para unidades de 

exterminação de insetos IEC 60.335-259
Duração da lâmpada : 17,500 horas (*)
Dimensões : 580 x 360 x 150 mm
Aprovado CE : Sim
Posições de montagem : Mural (tipo bandeira – suporte incluído) ou suspenso
Cabo elétrico e ficha : Incluído
Embalagem : Caixa da cartão
Manual : Inglês
Serviço : Serviço de manutenção sem necessidade de ferramentas especiais.

(*) Após 17.500 horas de uso, a lâmpada de longa duração oferece 75% do valor inicial de UV-A.

i-trap 120E mural (tipo bandeira) ou suspenso

10 razões para usar o i-trap 120E:
1.   A unidade pode ser colocada em modo mural (tipo bandeira – suporte incluído)  

ou pode ser suspensa.
2.  A estrutura em alumínio oferece robustez e torna leve a unidade.
3.  Tela adesiva discreta por trás das lâmpadas.
4.  No “coração” da unidade estão 4 poderosas lâmpadas Philips de longa duração:
   Em exclusivo para a Alcochem as lâmpadas Philips Longlife oferecem 2 anos de duração 

efetiva. Esta lâmpada foi especificamente concebida para juntar os espectros de UV-A  
entre a visão do inseto e a luz UV-A, conseguindo obter uma atração ideal.

5.  Cobertura efetiva para áreas até 150m2.
6.  Acesso simples e direto às lâmpadas e tela adesiva.
7.  Cumpre os requisitos ISO 9001 / RoHS & CE. Compatível com os requisitos do HACCP.
8.  Durabilidade e qualidade dos componentes. Design industrial.
9.   Balastro eletrónico, que oferece um menor custo operacional deixando de ser  

necessário a utilização de arrancadores. O balastro eletrónico também oferece uma  
luz pulsada de alta frequência o que significa que o inseto não consegue distinguir a  
luz natural da lâmpada UV-A o que proporciona uma maior atração.

10. 2 anos de garantia total para as peças mecânicas.
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