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I-TRAP 50B
Com o seu design discreto o i-trap 50 é 
recomendado para restaurantes, cafés e salas 
industriais com ambiente seco.
O i-trap 50 deve ser montado na parede, 
o seu suporte de montagem permite uma fácil 
e rápida manutenção. O i-trap 50 têm uma 
grelha frontal azul transparente, 

a sua estrutura é em plástico ABS e metal 
revestido de branco. Assim que os insectos 
entram na armadilha, são facilmente capturados 
pela placa colante. 

Manutenção fácil, eficiente e elegante, 
o i-trap 50 oferece tudo isso.

Especificações técnicas:
Área de cobertura
Fonte de luz
Tipo de lâmpada UV
Fornecimento eléctrico
Especificações de captura
Consumo de energia
Peso
Material
Grau de proteção
Norma de fabrico 
internacional
Duração da lâmpada
Dimensões (AxLxP)
Aprovação CE
Posição de montagem
Cabo eléctrico e ficha
Embalagem
Manual de instruções
Serviço
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50 - 80 m2 de cobertura efectiva
2 x 15 Watt Lâmpada anti estilhaço UV-A - Philips
Lâmpada UV-A certificada RoHS
110-240V ~ 50-60 Hz (outras voltagens sob pedido)
Tela adesiva
35 Watt
4 Kg
Estrutura em metal e plástico ABS
IP20
De acordo com as normas de padrão internacional para unidades de 
exterminação de insectos IEC 60.335-259
9.000 horas (1 ano)
470 x 325 x 100 mm
Sim
Mural
Incluído
Caixa de cartão resistente
Inglês
Fácil e rápida manutenção sem necessidade de ferramentas especiais.

Powered by Philips
Longlife UV-A

I-trap 50. Para montagem em parede (mural).

10 razões para utilizar o i-trap 50:
1. A unidade pode ser colocada na parede.
2. A grelha azul transparente oferece um elevado desempenho.
3. A placa colante está colocada por trás das lâmpadas de forma discreta.
4.  No “coração” da unidade está a lâmpada UV-A Philips.   

  
  

  

5. Cobertura de captura efectiva 50 - 80 m2.
6. Fácil e rápida manutenção com acesso direto à lâmpada e tela adesiva. 
7. Em conformidade com ISO 9001 / RoHS e normas de fabrico CE.
8.  Maior capacidade de atração (+ 30%) em comparação com outras unidades convencionais, 

devido à sua grelha atractiva que reflete a luz UV-A em pontos de poiso, estimulando o 
comportamento de atração dos insectos.

9.
    

O balastro   oferece uma luz pulsada de alta frequência o que significa que o insecto não 
 consegue distinguir a luz natural da lâmpada UV-A o que proporciona uma maior atração.

10. 2 anos de garantia para as peças mecânicas.

Mais informações: Agurys – Tel.: +351 961 370 561 / +351 216 033 561 / www.agurys.com / geral@agurys.com 


