
NIEUW GAMMA VAN PROFESSIONELE
INSECTENVERDELGERS IN INOX

TECHNISCHE KENMERKEN
INSECTENVERDELGERS IN INOX INSECTENVERDELGERS MET LIJM

• Hoge kwaliteit voor de industrie – uitvoering in inox
• Spaarlampen met lange levensduur
• Conform aan de norm HACCP – CE gekeurd
• Insectenverdelgers zonder insecticide

Spaarlampen :
• Levensduur 15000 uren
• Lamptype E27
• Betere aantrekkingskracht
• Grotere betrouwbaarheid

WERKINGSPRINCIPE
Het licht trekt aan, het rooster ‘bliksemt’. De lichtbron is
afkomstig van speciale fl  uorescerende ( actinische) 
lampen. Ze trekken gemakkelijk insecten aan volgens het 
principe van fototropisme (welgekend verschijnsel bij de 
entomologen). De aangetrokken insecten worden gedood 
door aanraking met het kortsluitingsrooster. Dit rooster 
wordt gevoed door een trafo met hoogspanning en een 
lage intensiteit.(3700V/9mA). Eenmaal de insecten ‘dood-
gebliksemt’ zijn vallen deze in een vergaarbak(verwijder-
baar) onderaan het toestel.

DOELTREFFENDHEID EN NETHEID
Een belangrijk gamma die een bescherming biedt in ver-
schillende milieus.(handel, industrie, enz…) 
Niet vervuilend, reukloos

INSTALLATIE
De insectenverdelgers worden 
opgehangen (of bevestigd) op 
ongeveer 2 m hoogte, uit het 
zonlicht. Ervoor zorgen dat het 
toestel geplaatst wordt tussen de 
plaats waar de insecten binnen-
dringen (ingangsdeur) en de te 
beschermen oppervlakte.
 

INSECTEN
Muggen, fruitvliegen, vliegen, 
nachtvlinders, wespen, motten, 
paardenvliegen, enz.
 

TOEPASSINGEN
Restaurants, hotels, cafés, hospi-
talen, voedingswinkels, kantines, 
laboratoria, opslagplaatsen, voe-
dings- en landbouwindustrieën, 
dierenwinkels, burelen, kamers, 
enz…

WERKINGSPRINCIPE
He licht trekt de insecten aan en neutraliseert deze door-
dat ze vliegen op de speciale kleefplaat aangebracht in het
toestel.

VOORDELEN
Geen explosie van insecten, geruisloos, geen reukhinder. 
Neutraliseert de kleinste insecten. De kleefplaat kan een-
voudig verwijderd worden.

INOP200

1 x 20 W
60 m2

20 W max.
3700 v / 9 mA
3.2 kg
240 V / 50/60 Hz

GLOP400

2 x 20 W
100 m2

40 W max.

3.2 kg
240 V / 50 Hz

INOP600

3 x 20 W
240 m2

60 W max.
3700 v / 9 mA
5.6 kg
240 V / 50/60 Hz

GLOP800

4 x 20 W
200 m2

60/100 W max.

5.6 kg
240 V / 50 Hz
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30cm

51cm 63,5cm16cm

16cm

30cm

30cm

www.codume.eu

GLOP - INOP



•  Hoge kwaliteit voor de industrie – uitvoering 
in inox

• Conform aan de norm HACCP – CE gekeurd
• Insectenverdelgers zonder insecticide
• Model op te hangen of te bevestigen
• Anti versplinteringsbuizen
• Geruisloos – reukloos
• Hulzen IP65 waterbestendig
• Uitvoering geheel in inox
• Kleefplaat horizontaal geplaatst.

WERKINGSPRINCIPE
He licht trekt de insecten aan en neu-
traliseert deze doordat ze vliegen op de
speciale kleefplaat aangebracht in het 
toestel.

VOORDELEN
Geen explosie van insecten, geruisloos,
geen reukhinder. Neutraliseert de 
kleinste insecten. De kleefplaat kan 
eenvoudig verwijderd worden.

INSTALLATIE
De insectenverdelgers worden opge-
hangen (of bevestigd) op ongeveer 2 m
hoogte, uit het zonlicht. Ervoor zorgen
dat het toestel geplaatst wordt tussen
de plaats waar de insecten binnendrin-
gen (ingangsdeur) en de te bescher-
men oppervlakte.

INSECTEN
Muggen, fruitvliegen, vliegen, nacht-
vlinders, wespen, motten, paardenvlie-
gen, enz.

TOEPASSINGEN
Restaurants, hotels, cafés, hospitalen,
voedingswinkels, kantines, laboratoria,
opslagplaatsen, voedings- en landbou-
windustrieën, dierenwinkels, burelen,
kamers, enz.

INTR2x18

2 x 18 W
120 m2

60 W max.
3700 v / 9 mA
3.9 kg
240 V / 50/60 Hz

INTR2x40

2 x 40 W
240 m2

100 W max.
3700 v / 9 mA
3.9 kg
240 V / 50/60 Hz

  Hoge kwaliteit voor de industrie – uitvoering 

 Conform aan de norm HACCP – CE gekeurd

28cm

65cm

17cm

      

T +32 2 511 20 10

F +32 2 511 23 59

I info@codume.eu
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