180 GRADEN AANTREKKING VAN
VLIEGENDE INSECTEN MET UNIEKE
ONDERHOUDSKENMERKEN
De Genus® Optica 180™ is ontwikkeld om
een optimale 180™ UVa aantrekkingskracht te garanderen. Dankzij de gepatenteerde Translucent Technology™ worden
zelfs de kleinste vliegen gevangen.
•

Verhoogde UVa uitstraling en werking tegen een
grotere verscheidenheid aan insecten dankzij
gepatenteerde Translucent Technology™

•

Feromoonhouder zorgt voor een betere vangst

•

Volledig te openen zijdelings scharnierend front
spaart onderhoudstijd en –kosten

•

Optioneel IP65 uitvoering voor gebruik op locaties
met spuitwater

Edialux erkend verdeler Brandenburg

World leading manufacturer of insect light traps
29 Navigation Drive, Hurst Business Park, Brierley Hill, West Midlands, DY5 1UT, UK
+44 (0) 1384 472900 - sales@b-one.com - www.b-one.com

Genus® Optica 180™ combineert de laatste ontwikkelingen op het gebied van transparante materialen
en productvormgeving om een optimale 180 graden UVa uitstraling en een zekere vangst van vliegende
insecten te waarborgen. Een individueel wand gemonteerd toestel werkt met 3 x 15 Watt lampen. Twee
toestellen “back-to-back” plaatsen garandeert de breedste werking.
Genus® Optica 180™ kenmerkt zich door een stille
werking en discrete vangst op publieke plaatsen.
Verder levert hij de degelijke prestaties die nodig zijn
voor intensief gebruikte productieruimtes, met een
IP65 optie voor natte werkomstandigheden. Hij werkt
volledig zonder insecticiden en is zelfs doeltreffend
tegen kleinere, moeilijk te vangen soorten, zoals
fruitvliegen.

Het is de ideale oplossing voor elke locatie, van hotels
en restaurants tot detailhandel en voedselverwerkende
industrie, waar de aanwezigheid van vliegende insecten
een risico vormt voor de gezondheid van de aanwezige
personen, de productkwaliteit of de reputatie van de
klant.
Genus® Optica 180™ heeft een productgarantie van
een jaar.
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INNOVATION IN ACTION

•

De Translucent Technology™ en de unieke positie van de lampen verhogen het vangstpercentage

•

Slank profiel en afwasbaar voor een verzorgd, hygiënisch uitzicht

•

HACCP-conform systeem met groot lijmoppervlak (1300 cm²)

•

Gemakkelijk toegankelijk voor lampvervanging en gereedschapsvrij onderhoud dankzij eenvoudig te openen
frontpaneel

•

Wereldwijd geldig veiligheidscertificaat
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Keukens

Voedselverwerking

Magazijnen

Model

Beschrijving

Afmetingen mm (H x B x D)

Gewicht

Lampen

Optica

Optica 180™

435 x 523 x 104

4 kg

3 x 15 W

Optica IP

Optica 180™ IP65

435 x 523 x 104

4 kg

3 x 15 W

