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INFORMAÇÃO TÉCNICA 
 
Com o seu design atractivo e discreto a Armadilha 15 é 
recomendada para PME e para uso doméstico.  
O modelo Armadilha 15 é projetado para ser autônomo ou 
encostado na parede. A folha adesiva é posicionada 
discretamente para não ver os insetos capturados. 
O modelo Armadilha 15 é simples e seguro de manusear. A 
Armadilha 15 foi projetada para uso interno. 
 
 
 
CARACTERISTICAS: 
 
 Posicionado de pé ou encostado na parede, o 

equipamento é confortável e agradável à vista 
 equipamento se presta a uma ampla variedade de 

aplicações 
 Discretamente posicionado e fácil de substituir a folha 

adesiva da parte superior 
 Caixa de plástico fornece resistência e durabilidade 
 Cobertura efetiva de até 15m² 
 Fácil de manter com acesso direto ao tubo, placa e 

primer 
 Com ISO 9001 / Atende aos regulamentos RoHS e 

HACCP e padrões CE. 
 design de emissão de luz com conservação de calor 

centralizado em 360 ° causa uma entrada rápida na 
armadilha de insetos voadores 

 Potente tubo emissor de luz ultravioleta (UV-A) 
 Garantia de 1 ano em peças mecânicas 
 As moscas-das-frutas que entrarem na armadilha 

serão coletadas ou sobre a folha adesiva, colocada 
dentro da Armadilha 15. 

 
 
 

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

 
ÁREA DE COBERTURA: 15 m2 de cobertura efetiva 
FONTE DE LUZ: 8W PL-S UV-A – 9W PL-S UV-A 
TIPO DE TUBO: UV-A UV-A com certificação RoHS 
POSIÇÕES DE MONTAGE: Contra a parede ou de pé 
(mesa) 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 230 V ~ 50 Hz ou 120 V ~ 60 
Hz 
CAPTURE: especificações através de uma folha adesiva 
de qualidade 
CONSUMO DE ENERGIA: 10 Watt 
PESO: 1 Kg 
CARCAÇA: de material plástico 
GRAU DE PROTEÇÃO: IP20 
COR: Branco / Preto 
REGULAMENTOS INTERNACIONAIS DE FABRICAÇÃO: 
IEC 60.335-259 de acordo com os regulamentos padrão 
internacionais 
VIDA ÚTIL DO TUBO: UV-A - Vida útil da lâmpada 9.000 
horas (*) 
DIMENSÕES: (LxWxP) ∅140 x 280 mm 
APROVAÇÃO CE: Sim 
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