
Ipari kivitelüknek köszönhetően használhatók a HACCP minősített zónák közvetlen környezetében lévő, 
nagy kiterjedésű területeken a rovarok eltávolítására.
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Működésük:
Az UV-A lámpa erősen vonzza a rovarokat és a belső nagyfeszültség elpusztítja őket. A fénycsövek és a 
nagyfeszültségű elektróda biztonságát védőrács szavatolja. A lámpatartók zártak, így a készülék kültéren is 
használható. A kihúzható tálca segítségével a készülékek könnyen tisztán tarthatók.

Forgalmazó:

Kiválóan alkalmazható farmokon, ipari létesít-
ményekben, mezőgazdasági- és élelmiszerüze-
mekben, és minden olyan helyen ahol a vegy-
szeres rovarirtók nem használhatók. Mennye-
zetre vagy falra szerelhető, rendkívül alacsony 
energiafogyasztás jellemzi. Bel- és kültéri hasz-
nálatra egyaránt alkalmas.
Biztonság: nem tűzveszélyes, nem okoz szeny-
nyezést, nem bocsát ki elektromágneses hullá-
mokat, amely zavarhatná az állatokat. 

Tejtermelő gazdaságban alkalmazva akár 25% 
tejhozam növekedés is elérhető, mivel a rova-
rok nem nyugtalanítják az állatokat!

Működés: A 2x40 W-os UV-A lámpák (18 m 
hatósugáron belül) erősen vonzzák a rovaro-
kat, melyeket egy ventilátor 4 m/s sebességgel 
beszív és a rovartárolóba gyűjt.



Minden élelmiszerrel kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozásnak biztosítania kell, hogy az élelmiszer 
előállítását és forgalmazását higiénikusan végzi. Ennek érdekében hatékony szabályozó és felügyelő rendszert 
kell kialakítani és üzemeltetni. Ez a rendszer a HACCP, melynek alkalmazását mind a magyar élelmiszertör-
vény, mind az Európai Únió Élelmiszerhigiéniai Direktívája előírja.
A fogyasztók védelme, a szükséges döntés meghozatala és a felesleges kockázat elkerülése a vállalatvezetőség 
felelőssége.
A rendszer hatékonysága a kritikus pontok meghatározásában és ellenőrzésében rejlik. Ilyen kritikus pont a 
rovarok nem kívánatos jelenléte, mivel azok az emberi egészségre ártalmas kórokozók – pl. Streptococcus, 

Campylobacter, Chlamys, Klebsiella stb. – hordozói. Erre a veszélyre 
az általunk forgalmazott rovarcsapdák nyújtanak megoldást, 

melyek alkalmazása növeli a vevők bizalmát a vállalat és 
termékei iránt, csökkenti a veszteségeket és elősegíti 

a hibák megelőzését. Hatékonyan használhatók 
legyek, muslincák, szúnyogok, darazsak, asza-

ló molyok, fátyolkák, molylepkék, valamint 
éjszakai és egyéb repülő rovarok eltávolí-
tására.

Az M-372-es rovarcsapdát speciálisan a 
HACCP rendszer követelményei szerinti fel-

használásra gyártották olyan helyekre, ahol vegy-
szeres rovarirtók nem használhatók.

Működése:
A külső UV-A lámpák erősen vonzzák a rovarokat, a kétfokozatú 
ventilátor beszívja és a beépített rovartárolóba gyűjti azokat.
A zárt rovartároló rekeszben egy speciális UV-C GERMICID lámpa 
található. Ez az UV-C lámpa fertőtleníti a rovarok bomlása során 
keletkező baktériumoktól a rovargyűjtő tálcát, és meggátolja a légúti 
és egyéb megbetegedések kialakulását.

Működési elve megegyezik az M-372-es rovarcsapda 
működésével.
A dekoratív készülék kompakt fénycsövének és öntapadós 
papírjának köszönhetően hatékonyan használható rovarok 
eltávolítására.

Az M-700-as rovarcsapdák megfelelnek a HACCP rend-
szer követelményeinek. Alkalmazhatók olyan helyeken, 
ahol a vegyszeres rovarirtók nem használhatók.
Működése: 
Az UV-A lámpa fénye vonzza és a ragadópapír – amely 
feromonnal (hormonális illatanyag) dúsított – megfogja 
a rovarokat.

Olyan helyre ajánljuk, ahol 
a higiénia mellett a készülék 

kinézete is fontos.

* Tűzveszély miatt külön tervezést igényel

  Élelmiszerüzlet
  Élelmiszer-ipari gyár
  Kórház
  Laboratórium
  Szociális otthon
  Iroda

  Étterem
  Húsbolt
  Húsüzem
  Sajtgyár
  Konyha
  Halfeldolgozó
  Cukrászüzem
  Italgyár
  Élelmiszerüzem
  Konzervgyár
  Tésztaraktár
  Cukorgyár*

Működése:
A 365 Nm-es hullámhosszon világító speciális UV-A lámpa fénye erősen vonzza a repülő rovarokat. Ezek 
rászállnak a ragasztós papírra és hozzátapadnak, majd elpusztulnak. A rovarokat szintén vonzó, ferromonnal 
(hormonális illatanyag) dúsított ragasztós papír sokáig használható, telítődése esetén cserélhető. A készülékhez 
külön ferromon tabletta rendelhető.
A rovarcsapda folyóvízzel mosható saválló lemezből készül. A speciális fénycső polykarbonát réteggel van 
beburkolva, ami törés esetén szilánkmentességet biztosít. Mivel a készülék víz ellen védett (IP65), így biz-
tonságosan használható minden olyan helyen, ahol víz érheti (pl. 
sajtgyár, húsüzem, ipari halfeldolgozó).
A készüléknek számos elhelyezési módja van (szerelhetjük falra, 
felfüggeszthetjük a mennyezetre, de sima stabil felületen is elhe-
lyezhetjük).






































