
 

 
 
 
 

IKG 215AL 
Dispozitiv cu grilă electrificată pentru capturarea  

insectelor zburătoare 
 
 
 

Tuburi: 2x15 W  
Dimensiuni:514 x 262 x 130 mm  

Greutate: 2.5 kg. 
Acoperire: 80 mp;  
Material: ALUMINIU SI PLASTIC  

Consum energie: redus  

Garanţie: 12 luni. 

 
 

CARACTERISTICI GENERALE  
Dispozitivul electric IKG 215AL este conceput pentru a captura rapid insectele zburătoare; foloseşte 

atracţia luminii UV emise pe o anumită lungime de undă de tuburile actinice puternice. 
Poziţionare tuburilor UV este unică astfel că, atunci când aparatul este pornit, insectele pot vedea 
ambele tuburi cu lumină UV. Din acest motiv această lampă are o rată de capturare foarte ridicată. 

IKG 215AL are o tăviţă de colectare adâncă, prevăzută cu sistem sigur de 

blocare/deblocare, ceea ce previne împrăştierea insectelor capturate în apropierea lămpii iar în 
momentul în care aceasta este scoasă, dispozitivul se opreşte pentru o curăţare uşoară şi sigură. 

Muştele şi alte insecte sensibile la lumină vor fi atrase de lumina ultravioletă, ceea ce 

înseamnă ca IKG 215AL nu foloseşte nici o substanţă chimică, nu poluează şi nu afectază oamenii 

sau animalele. 
INSTALARE  
IKG 215AL are o construcţie metalică puternică şi durabilă. Se poate poziţiona în trei feluri : pe 

perete, suspendată de tavan şi liber în picioare pe o suprafaţă orizontală. 

Pentru obţinerea rezultatelor optime, se vor respecta următoarele condiţii:  
a) instalaţi dispozitivul la o înălţime de aproximativ 2 m faţă de sol, ferit de lumina directă a 

soarelui; 

b) instalaţi în apropierea unei surse de alimentare electric 220 V curent alternativ; 
c) asiguraţi-vă că dispozitivul este situat între locul de intrare a insectelor si spaţiul pe care doriţi să 

îl protejaţi; 

d) evitaţi pe cât posibil prezenţa obstacolelor între dispozitiv si zona de protejat, verificând 

practic vizibilitatea luminii sale din toate punctele zonei de protejat; 
e) asiguraţi funcţionarea continuă (24 ore din 24).  
MONTARE  
Dispozitivul trebuie să fie conectat la o sursă electrică. Lumina sa va atrage insectele care vor fi 

omorâte pe loc la contactul cu grila electrificată alimentată la o tensiune de aproximativ 
3700 V si un curent de 9 mA. Insectele moarte vor cădea în tăviţa dispozitivului. 
ÎNTREŢINERE  
Practic nu necesită nici o intervenţie, totusi asiguraţi-vă că legătura electrică este corespunzătoare 

şi că tuburile funcţionează. Suprafeţele metalice se şterg periodic cu o cârpă usor umezită 

pentru a îndeparta eventualele impurităţi depuse si pentru a păstra aspectul plăcut al 

dispozitivului. Intervalele se stabilesc în funcţie de gradul de murdărie al zonei în care 

funcţionează dispozitivul. Tuburile actinice se înlocuiesc după 12 luni de funcţionare. 
Avantaj pentru întreţinere : Dimensiunea şi constructia aparatului permit înlocuirea tuburilor şi 

starterelor fara demontarea grilelor de protectie; Se demonteaza doar tavita colectoare si prin 
partea inferioara se creaza astfel acces la tuburi si startere – bineinteles ca aceasta operatiune se va 

efectua de personal calificat cu respectarea regulilor de securitate a muncii. 

  
ATENŢIE! Timpii pentru înlocuire se pot modifica în funcţie de condiţiile de funcţionare – cu 

cât expunerea la praf şi impurităţi este mai mare cu atât timpul de înlocuire este mai mic. 

 

 


