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Milieuvriendelijke 
vliegenbeheersing



Verminder uw impact op het milieu en 
verlaag uw energiefactuur dankzij de 
laatste nieuwe professionele elektronische 
UV-vliegenvangers van PestWest.
Als betrouwbaar fabrikant van elektronische producten heeft PestWest ingespeeld op de vraag van de retail-, voedsel- en 
verpakkingsindustrie naar meer energiezuinige apparatuur. 

De nieuwe generatie elektronische UV-lijmplanktoestellen van PestWest is uitgerust met grensverleggende en energie-efficiënte 
technologie dankzij de introductie van elektronische ballasten en unieke 14 Watt T5 tubes. De units bieden een uiterst efficiënte en 
tegelijk discrete beheersing van vliegende insecten dankzij hun innovatieve ontwerp. Door bewust te kiezen voor robuuste metalen 
constructies met een lange levensduur zijn zij in staat om vliegende insecten op discrete wijze te vangen op de standaard Chameleon 
lijmplanken die achter de decoratieve voorzijde verscholen zitten.

ALLE PESTWEST UNITS DRAGEN HET CE-KEURMERK EN ZIJN ONAFHANKELIJK GETEST CONFORM DE EUROPESE REGELGEVING. 
VOOR ALLE TOESTELLEN GELDT EEN FABRIEKSGARANTIE VAN 3 JAAR (EXCLUSIEF LAMPBUIZEN EN LIJMPLANKEN).

HOGERE PRESTATIES    |    LAGER VERBRUIK    |    VERMINDERDE GLAS- EN KWIKINHOUD

TUBES LIJMPLANKENBALLASTEN

14 watt T5 PestWest Quantum® 
shatterproof tube
De unieke 14 Watt T5 PestWest Quantum tube heeft een 
kleinere diameter van slechts 16mm die, vergeleken met 
traditionele T8 tubes zoals de 15 Watt 18” tube, minder glas 
en kwikinhoud nodig heeft. De tube verbruikt minder maar 
biedt tegelijk dezelfde voordelen als de andere PestWest 
Quantum tubes:
• Hogere en duurzamere UV-aantrekkingskracht
• Shatterproof coating volgens industriestandaard FEP: 
maximaal 5% UVA-lichtverlies en glasretentie onder impact 
volgens EN 61549
• Getest en vertrouwd merk
• 100% Europese technologie

Chameleon® lijmplanken
De PestWest lijmplanken onderscheiden zich van de rest door 
zowel de bewezen doeltreffendheid als het gebruiksgemak. 
Dit is te danken aan het gebruik van hoogwaardige 
grondstoffen en een productieproces dat aangepast is aan de 
specifieke kenmerken van onze UV lijmplanktoestellen.
•  Een unieke hotmelt lijmlaag die de insectenvangst en UVA-

weerstand aanzienlijk verbetert 
•  Solventvrije lijm en gerecycleerd karton om het milieu zo 

min mogelijk schade te berokkenen
•  Geoptimaliseerde afmetingen waardoor de lijmplanken 

gebruikt kunnen worden in alle toestellen
• 100% Europese technologie

Elektronische ballasten
De tubes worden aangedreven door hoogwaardige, hoge 
frequentie elektronische ballasten die veel energie-efficiënter 
zijn dan de traditionele magnetische ballasten. Ze 
garanderen hogere prestaties van de lampbuis en werken 
zonder gebruik te maken van afzonderlijke starters.
• Zeer laag stroomverbruik
• Verbeterde UVA-afgifte
•  Lampbuis brandt onmiddellijk zonder geflikker - geen 

starters
• 100% Europese technologie



De ON-TOP PRO wordt groen!
Een innovatieve, discrete en stijlvolle vliegenlamp. Dit unieke plafondmodel is speciaal ontworpen voor discrete 
toepassing in nieuwe en bestaande verlaagde plafonds. Ideaal te gebruiken in zowel kleine als grote winkels, 
supermarkten, tankstations e.d. alsmede objecten waar door ruimtegebrek de toepassing van een standaard toestel 
moeilijk is. Het gepatenteerde ontwerp voorkomt de mogelijkheid dat vliegen uit de lamp vallen en controleert 
effectief de vliegenpopulatie in publieke ruimten.

Afmetingen H: 59cm      B: 59cm      D: 13cm

Gewicht 6kg

Vangbereik Plafondmodel: 50m2

Afwerking Zintec staal met wit gecoate aluminium beschermkap

Gegevens Tube • 2 x 14 Watt T5 PestWest Quantum tubes
• Shatterproof coating van industriestandaard FEP
• Gevoed door een elektronische ballast
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Een stijlvolle, krachtige en economische UV-vliegenvanger. Dit elegant en ultradun model wordt gecombineerd met 
een geheel roestvrij stalen of wit metalen constructie. De lamp is uitgerust met nieuwe energiezuinige T5 14 Watt 
lampen voorzien van een geïntegreerde Reflectobakt, ondersteund door een krachtige elektronische ballast voor een 
nog betere beheersing van een vliegenprobleem tegen lage gebruikskosten. Het slanke ontwerp van de Chameleon 
Vega is te danken aan de laatste generatie UVA-tubes die het voordeel van verbeterde UVA-prestaties en 
verminderde glasinhoud bieden. Deze volledig metalen units zijn snel en gemakkelijk te onderhouden, met name 
dankzij het zelfvergrendelend paneel aan de voorzijde en het feit dat ze elektronisch -zonder gebruik van starters- 
aangedreven worden.

Afmetingen H: 30cm      B: 57,5cm      D: 4cm

Gewicht 3,2kg

Vangbereik Wandmontage: 150m2

Afwerking Wit Roestvrij Staal

Gegevens Tube • 3 x 14 Watt T5 PestWest Quantum tubes
• Shatterproof coating van industriestandaard FEP
• Reflectobakt® technologie
• Gevoed door een elektronische ballast

Het Chameleon® gamma heeft een nieuwe ster! 
De Chameleon® Sirius is een nieuwe, elegante unit die speciaal ontworpen is voor gebruik in allerhande ruimten die 
toegankelijk zijn voor het grote publiek. Deze smaakvolle vliegenlamp, beschikbaar in verschillende kleuren en 
geschikt voor zowel horizontale als verticale ophanging is uiterst geschikt voor gebruik in restaurants, café’s of hotels 
en biedt een professionele en milieuvriendelijke vliegencontrole.

Afmetingen H: 19cm  B: 58cm  D: 12cm

Gewicht 2,7kg

Vangbereik Wandmontage: 60m2

Afwerking Roestvrij Staal Wit Antraciet

Gegevens Tube • 2 x 14 Watt T5 PestWest Quantum tubes
• Shatterproof coating van industriestandaard FEP
• Gevoed door een elektronische ballast
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Verlaag uw energiefactuur door de  
milieuvriendelijke UV-Vliegenvangers van  

PestWest te gebruiken! Voor meer informatie, contacteer:


