
Всички продукти на PestWest имат CE маркировка и разполагат с всички необходими европейски сертификати. Всички модели имат 3 годишна гаранция (с 
изключение на консумативите). Всеки професионален уред е снабден с щадящи околната среда PestWest Quantum® нечупливи осветителни пури.

Професионални електронни инсектицидни лампи с  
лепливи плоскости

Новата серия енергоспестяващи модели предлага иновативен дизайн и високоефективен, но дискретен контрол на 
насекомите. Всички модели разполагат с електронен дросел и уникални 14 W T5 осветителни пури, които са най-модерната 
технология в областта на енергоспестяващите осветителни тела. Летящите насекоми се улавят дискретно от стандартните 
лепливи плоскости на серия Chameleon, поставени зад декоративни предни панели.

РАЗМЕРИ
OTP: В: 59cm Ш: 59cm Д: 15cm
OTP2: В: 59cm Ш: 59cm Д: 7cm
ТЕГЛО
6kg
ПЛОЩ НА ПОКРИТИЕ
Вграден таванен монтаж: 50m2

ПОКРИТИЕ

    Zintec стоманен корпус с лакиран в 
бяло алуминиев преден панел

 

    Zintec стоманен корпус с преден 
панел от неръждаема стомана

ОСВЕТИТЕЛНИ ПУРИ
•  2  x 14-W T5 PestWest Quantum® 

осветителни пури
• Нечупливо покритие с FEP фолио
• Електронен дросел

Иновативни, дискретни и стилни инсектицидни лампи. Тези уникални модели за 
вграждане в нови или съществуващи окачени тавани са идеално решение за 
супермаркети, магазини и обекти с лимитирано пространство, което не позволява 
монтиране на конвенционални инсектицидни лампи. Патентованият дизайн 
елиминира опасността от изпадане на насекоми и ефективно контролира летящите 
насекоми в публични простанства. 

РАЗМЕРИ
В: 30cm Ш: 57cm Д: 4cm
ТЕГЛО
3.2kg
ПЛОЩ НА ПОКРИТИЕ
Стенен монтаж: 150m2

ПОКРИТИЕ

   Бял лак      Неръждаема стомана
ОСВЕТИТЕЛНИ ПУРИ
•  3 x 14W Т5 PestWest Quantum® 

осветителни пури
• Нечупливо покритие с FEP фолио
• Reflectobakt® технология
• Електронен дросел

Стилна, мощна и икономична инсектицидна лампа с елегантен и ултратънък дизайн. 
Версиите от неръждаема стомана и металната версия с бял лак са подходящи за 
всякакви условия и интериор. Моделът разполага с енергоспестяващи UVA 
осветителни пури с Reflectobakt® технология и модерен електронен дросел за 
ефективен контрол на летящите насекоми при ниски експлоатационни разходи. 

РАЗМЕРИ
В: 19cm Ш: 58cm Д: 12cm
ТЕГЛО
2.7kg
ПЛОЩ НА ПОКРИТИЕ
Стенен монтаж: 60m2

ПОКРИТИЕ

   Бял лак      Неръждаема стомана  
    Антрацит
ОСВЕТИТЕЛНИ ПУРИ
•  2 x 14W Т5 PestWest Quantum® 

осветителни пури
• Нечупливо покритие с FEP фолио
• Електронен дросел

Chameleon Sirius е изискан модел, създаден за употреба в публични помещения. 
Изчистените му линии и избора на материал и разцветка, както и възможностите за 
хоризонтален и вертикален монтаж, го правят подходящ за всеки ресторант, бар или 
хотел. Разполага с уникални осветителни пури и електронен дросел, които го правят 
професионално и енергоспестяващо решение за контрол на летящите насекоми. 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГ
ИИ

Доверие  
в качеството



Електронни инсектицидни лампи с високоволтова решетка
Инсектицидните лампи с високоволтова решетка са снабдени с мощни PestWest Quantum® осветителни пури, привличайки и 
унищожавайки летящите насекоми с високоволтовата си решетка. Унищожените насекоми падат в събирателния съд. 

РАЗМЕРИ В: 30.5cm Ш: 35cm Д:15cm

ТЕГЛО 4kg

ПЛОЩ НА ПОКРИТИЕ
Стенен монтаж: 80m2   
Висящ и свободно стоящ монтаж: 160m2

ПОКРИТИЕ   Бял лак

ОСВЕТИТЕЛНИ ПУРИ
•  2 x 15W PestWest Quantum® 30 см 

светителни пури

Мощен, икономичен и компактен модел с две осветителни пури 15W Quantum® T5.  
Titan Alpha e идеален за магазини, вериги за бързо хранене и малки търговски обекти. 

Инсектицидни лампи за специални приложения

РАЗМЕРИ В: 47cm Ш: 30cm Д: 30cm

ТЕГЛО 5kg

ПЛОЩ НА ПОКРИТИЕ
Окачен монтаж / Свободно стояща: 160m2 

ПОКРИТИЕ   Черно  

ОСВЕТИТЕЛНИ ПУРИ
• 1 x 20W BL компактна осветителна пура
• Вграден електронен дросел

Лесен за монтаж и с ниски експлоатационни разходи, този устойчив на атмосферни 
влияния модел е идеален избор за селскостопански обекти като обори. Titan® 200 IP е 
здрав и мощен модел, с метален корпус и висококачествен промишлен трансформатор, 
който ефективно и дълговременно ще елиминира летящите насекоми. Поддръжката му се 
осъществява бързо с лесен достъп до събирателния съд и до мощната 20 W 
ултравиолетова лампа. Разполага със защита от водни пръски IPX4 и е подходящ за 
условията на селскостопанските ферми. Всеобхватно и екологично привличане на летящи 
насекоми без използване на пестициди и създаване на резистенции. 

 •
 3

 г
о

д и н и  га ра н ц
и

я
 • 3

 го

дини гаранц
и

я 3 

2

Декоративни инсектицидни лампи с лепливи плоскости
Декоративната серия инсектицидни лампи с лепливи плоскости е конструирана специално за обекти, където контролът на 
летящите насекоми трябва да бъде скрит от очите на посетителите. С помощта на декоративни предни панели уловените 
летящи насекоми остават дискретно скрити. 

РАЗМЕРИ В: 31cm Ш: 23cm Д: 10cm

ТЕГЛО 2.5kg

ПЛОЩ НА ПОКРИТИЕ
Стенен монтаж / Свободно стояща: 35m2

ПОКРИТИЕ   Бял лак    
  Сребристо-сив лак     Черен лак

ОСВЕТИТЕЛНИ ПУРИ
• 1 x 20W BL осветителна пура
• Вграден електронен дросел

РАЗМЕРИ В: 32.5cm Ш: 25.5cm Д: 11.5cm

ТЕГЛО 2kg

ПЛОЩ НА ПОКРИТИЕ
Стенен монтаж / Свободно стояща: 35m2

ПОКРИТИЕ    Бамбук

ОСВЕТИТЕЛНИ ПУРИ
•    1 x 20W BL компактна осветителна 

пура
•  Вграден електронен дросел

Създаден за употреба в публични обекти, където уловените насекоми трябва да бъдат 
скрити от погледа на посетителите. Елегантният дизайн на предния панел скрива 
лепливата плоскост и уловените насекоми. Дискретен, стилен и екологичен, чудесен 
избор за хотели, ресторанти, барове и магазини. Тази изцяло метална инсектицидна 
лампа може да бъде поставена върху маса или барплот, както и монтирана на стена. 

Уникална декоративна и дискретна инсектицидна лампа с леплива плоскост. Изработена 
от бамбук с елегантна и естествена визия, правеща я подходяща за всякакви 
приложения в публични обекти. Дискретният преден панел прикрива лепливата плоскост 
и уловените насекоми. Естествените материали и енергийно ефективната технология 
позволяват контрол на летящите насекоми в хармония с околната среда. Sunburst 
Naturale може да бъде стенно монтиран или свободно стоящ и е идеален за хотели, 
ресторанти, барове и магазини. 
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