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Kod Produktu Opis Wymiary (mm)
HxWxD

Powierzchnia 
Osłaniana

Zamocowana 
Na Scianie Świetlówki Waga

ZL055 Nectar™ 505 x 120 x 100
Osłaniana cala 

lada 30m2 1 x 15 watt 1.9 kg

Otwarta osłona dla maksymalnego  
przepustu promieni UV

Zamknięta osłona by  
zakryć widok złapanych insektów

Budowa Lampy umożliwia  
umieszczenie reklamy w ladzie

Nectar™ został zaprojektowany z myślą o ladach wystawowych często 
borykających się z latającymi insektami.

Nectar™ jest higienicznym rozwiązaniem do walki z owadami latającymi, 
a przede wszystkim z osami często spotykanymi w ladach wystawowych w 
cukierniach, sklepach spożywczych czy piekarniach. 

Dzięki przemyślanej budowie oraz sposobie montażu lampa jest niewidoczna 
oraz zapewnia rozwiązanie problemu z widokiem owadów oraz higieną w ladach 
wystawowych. Promienie UV-A wytwarzane przez Synergetic świetlówkę oraz 
dodatkowe feromony na osy sprawiają, że insekty szybko chwytane są przez 
pułapkę. Lampa zaprojektowana jest do użytku z wkładami lepnymi GLUPAC® 
dodatkowo nasącznymi substancjami wabiącymi insekty, odpornymi na promienie 
UV-A oraz łatwo i szybko serwisowanymi. 

Zalety
Monataż lampy
Możliwość zamocowania we wnątrz lady na wiele sposobów, nad ladą bądź 
do zawieszenia na ścianie

Najwyższej wydajności bezodpryskowe Synergetic UV świetlówki
Patentowana technologia promieni dwufazowych

Duża powierzchnia wkładu klejowego 
Wkład klejowy umieszczony blisko świetlówek UV-A by zwiększyć chwytanie 
insektów

Łatwe w serwisie 
Dwa wkłady lepne z miarą, która pozwala na szybką analizę schwytanych 
insektów 

Pojemniki zawierające substancje wabiące 
Wysuwane pojemniki zawierające substancje szczególnie skuteczną na osy

Opuszczany do dołu reflektor promieni UV
Reflektor promieni UV poza odbijaniem światła również zasłania widok wnętrza 
lampy

Kształt lampy doskonale pasuje do wnętrza lady wystawowej
Nowoczesny kształt z możliwością dołączenia klipsów na reklamę we wnętrz 
lady

Odporna na znieszczenia
Wykonana ze stali szlachetnej oraz plastiku odpornego na promienie UV 

Niezależna certyfikacja 
Testowana przez zewnętrzne agencje; certyfikat RoHS oraz inne zgodne z 
wymogami Europejskimi 

Całkowity spokój umysłu
Dwa lata gwarancji (nie wliczając świetlówek oraz zapłonu) 


