
Nowoczesna kontrola nad insektami

Ta dyskretna lampa owadobójcza znajduje zastosowanie w szeregu aplikacji dzięki swej 
efektywonści oraz estetycznemu wyglądzie. 
Halo jest dostępna w 30W, 45W lub 60W oraz może być montowana na cztery sposoby; 
zawieszona na ścianie, postawiona na stole, montowana  lub podwieszana na suficie.  
Halo charakteryzuje się prostotą obsługi dzięki otwieranym do dołu bocznym klapom, 
prostą wymianą wkładów lepnych oraz wyjątkową skutecznością 15W UV świetlówek. 

By zwiększyć wydajność lampy zastosowane zostały tutaj elementy z aluminium na 
przednich klapach i tacy, które odbijają promienie UV. Co więcej, lampa wyposażona jest w 
regulowane boczne otwory, które zwiększają powierzchnię dostępu promieni, a tym samym, 
efektywność lampy.

W lampie Halo zastosowany został  GLUPAC™ wkład klejowy z dodatkowymi 
substancjami wabiącymi owady. 

Zalety

Patentowany design z regulowanymi bocznymi otworami
  Regulowane boczne otwory chronią przed zmianą koloru oteczenia
Komercyjny produkt aczkolwiek efektowny
  Wysoka suteczność lampy mimo bardzo dyskretnej obudowie
Łatwy dostęp do wkładu oraz świtlówek
  Serwis lampy odbywa się bez pomocy narzędzi
Wysoka wydajność świetlówek UV
  Aktoniczne świtlówki jako standard
Zaprojektówane do użytku z wkładami GLUEPAC 
  Glupac wkład klejowy z substancjami wabiącmi owady i odpornymi na promienie UV
Certyfikacja wykonana przez niezależne agencje
  Certyfikaty zgodne z wymogami europejskimi oraz RoSH
Spokój umysłu 
  Trzy lata gwaranji
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Halo 45

Halo 60

GLUPAC™
nowoczesna technologia wkładu klejowego zawiera w sobie wabiące 
owady feromony oraz odporne na promieniowanie UV substancje klejące. 
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Numer części     Model       Wymiary(mm)      Zasięg         Świetlówki     Waga
    ZF100          Halo30        620x350x85        80m2           2x8W           4.5 kg
    ZF101          Halo45    620x350x85    120m2          3x15W     4,5 kg
    ZF102          Halo60    620x550x85    160m2          4x15W     6 kg
    ZF103          Halo2x30    620x350x170    160m2          4x15W     9 kg

 

Informacje, które trzymacie Państwo w dłoni są modyfikowane 
w miarę naszych możliwości dlatego nie powinni Państwo 
całkowicie na nich polegać i nie powinniny one być podstawą 
do formułowania kontraktu. Wyżej wymienione informacje są 
spowodowane stałym udoskonalaniem naszych produktów. 


