UV-fælder

Effektiv overvågning af din virksomhed
mod flyvende insekter

UV-lysfælder et effektivt våben mod insekter, der
tiltrækkes af UV-lyset og fanges i fælden, hvor de
nemt og effektivt bekæmpes uden brug af gift.
UV-lysfælder med limplade
Fælder med limplade indfanger og fastholder insekterne
ved hjælp af en eller to limplader og er således egnet til
anvendelse i områder, hvor en høj hygiejne prioriteres.
UV-fælder med limplader er velegnet til fødevare-, medicinal- og emballageindustrien og andre følsomme virksomheder. Limpladerne fanger og fastholder insekterne i fælden.
Risiko for forurening af virksomhedens produkter kan
dermed minimeres. En limplade giver desuden mulighed
for mere sikker identifikation samt for optælling.
UV-lysfælder med højspændingsgrill
UV-fælder med højspændingsgrill egner sig til mindre følsomme områder, da fældernes effektivitet kan medføre at
insektdele spredes i produktionen.

Insekter i områder med gæster,
kunder og personale kan være
et irriterende element og
ødelægge oplevelsen af
besøget eller arbejdsdagen.
Insekter kan forårsage forurening
af varer og produkter.

Optimal fordeling af UV-lysfælder
Den optimale placering sikrer effektiv bekæmpelse
og/eller overvågning. Vi hjælper gerne med at finde den
bedst egnede placering af hver enkelt UV-lysfælde.
Tendensanalysen er et effektivt supplement
Du kan analysere på data ved hjælp af tendensanalyser i
henhold til dine audit-krav. Du kan opsætte grænseværdier i forbindelse med egenkontrol og aftale med os, hvilke
handlinger fra vores side, overskridelser skal medføre.
Vælger du en løsning, der indeholder identifikation af
insekter, er det nemmere at identificere oprindelse og
omfang af problemet. Vi kan proaktivt og i samarbejde med
dig udarbejde planer til adfærdsændringer i produktionen,
gennemgå arbejdsrutiner samt se på rengøringsadfærd i
den berørte afdeling af virksomheden og produktionen.
Vores salgskonsulenter er bekendt med forskellige
standarder og typiske audit-krav, og vores serviceteknikere
har gennemgået flere og grundige kurser i insektgenkendelse, så de sikkert og effektivt kan råde dig.
Proaktiv overvågning af din virksomhed
Vælger du at tegne en insektserviceaftale, kommer vi det
aftalte antal gange, tilpasset din virksomheds behov.
Vi tilser dine UV-fælder, skifter limplader, optæller samt
gennemfører identifikation, hvis du har tilkøbt denne
ydelse, og skifter lysstofrørene.
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En insektserviceaftale er en proaktiv indsats i arbejdet med
til stadighed at have et rent produktionsmiljø og i at have
rene og tiltalende miljøer, der hvor dine kunder, gæster og
medarbejder færdes, så deres ophold og arbejdsdag i din
virksomhed er behagelig - og du har rene varer.
En insektserviceaftale er en udvidelse af din
gnaverserviceaftale.

UV-lysfælder med limplade
Velegnet til områder, der kræver høj diskretion
Disse UV-fælder er udstyret med limplader. Deres design
giver mulighed for at placere fælderne i områder, hvor
gæster og kunder færdes. Insekterne fanges diskret og
uden gener for dine gæster og kunder.

Velegnet til områder tæt på og i produktion
Disse UV-fælder er udstyret med limplader, så de kan
placeres tæt på eller i produktion. Fælderne er effektive i
både tiltrækning og bekæmpelse, og kan reducere
forurening.

Chameleon® Sirius

Chameleon® Vega

Udstyret med T5 UVA rør for at levere
professionel og miljømæssigt ansvarlig
kontrol af flyvende insekter.

En elegant og ultratynd væghængt UV-lysfælde, som
både er kompakt og diskret. Fælden er velegnet til brug
i fødevare-, farmaceutisk- og anden følsom industri.

HxBxD: 19x58x12 cm
Vægt: 2,7 kg

HxBxD: 30x57,5x4 cm
Vægt: 3,2 kg

Dækning: 60 m2
Montage: Væg

Dækning: 150 m2
Montage: Væg

Chameleon® Uplight

Chameleon® 1x2

En diskret, væghængt fælde, som er velegnet til
områder, hvor insekter og deres indfangning ikke
skal skabe opmærksomhed, f.eks. restauranters og
kantiners spiseområder.

En smal fælde, der egner sig til montering på væg og
som fritstående (stativ hertil kan leveres). Fælden egner
sig til områder, hvor der tilberedes fødevarer.

HxBxD: 21x47x17 cm
Vægt: 3,7kg

Dækning: 40 m2
Montage: Væg

En dekorativ og diskret fælde lavet af bambus med et
design, der er både elegant og naturligt, hvilket gør
enheden velegnet til private hjem og områder med
offentlig adgang.
HxBxD: 32,5x25,5x11,5 cm Dækning: 35 m2
Vægt: 2 kg
Montage: Væg/fritstående

Sunburst®
Den elegante og dekorative Sunburst® er designet til
områder, hvor kontrol af flyvende insekter skal foregå
diskret. Fælden skjuler både limplade og insektfangst og
er samtidig energieffektiv og miljømæssigt ansvarlig.
Dækning: 35 m2
Montage: Loft/fritstående

On-Top Pro & On-Top Pro2
Innovativ, diskret og stilfuld UV-fælde. Fældens unikke
design passer diskret og nemt i nye eller eksisterende
nedhængte lofter og installationslofter. Ideel til butikker
og supermarkeder.
HxBxD: 19x15x13 cm
Vægt: 6 kg

Dækning: 90 m2
Montage: Væg/fritstående

Chameleon® 1x2 Discretion

Naturale

HxBxD: 21x23x10 cm
Vægt: 2,5 kg

HxBxD: 31,5x48,5x6,5 cm
Vægt: 4,3 kg

Dækning: 50 m2
Montage: Loft

Chameleon 1x2 discretion har en diskret frontplade,
der skjuler selve limpladen, men alligevel tillader en høj
udstråling af UV-lys.
HxBxD: 31,5x48,5x6,5 cm
Vægt: 4,3 kg

Dækning: 70 m2
Montage: Væg/fritstående

Chameleon® 1x2 IP
Velegnet i fugtige omgivelser som findes
bl.a. i mejerier, slagterier og storkøkkener.
IP66-certificeret.
HxBxD: 31x50x10 cm
Vægt: 6,1 kg

Dækning: 90 m2
Montage: Væg

Chameleon® 2x2
Velegnet i fugtige omgivelser som findes
bl.a. i mejerier, slagterier og storkøkkener.
HxBxD: 31,5x48,5x12,5 cm Dækning: 180 m2
Vægt: 6 kg
Montage: Loft

Chameleon® 4x4
Kraftfuld UV-fælde med høj kapacitet, som er særligt
velegnet til store åbne områder i industrielle lokaler.
HxBxD: 61,5x63,5x16,5 cm Dækning: 440 m2
Vægt: 11,75 kg
Montage: Loft

UV-lysfælde med højspændingsgrill

ATEX-godkendt UV-lysfælde med limplade

Effektiv i produktionsområder
Denne fælde egner sig til områder, hvor der kræves
en effektiv og energibesparende bekæmpelse, og hvor
identifikation af insekter ikke er påkrævet.

ATEX-godkendt, velegnet til særlige produktionsforhold
Disse UV-fælder er godkendte til at kunne opsættes i
særlige miljøer med gasser og dampe, eller som har
eksplosionsfarlig atmosfære.

Nemesis® Quattro

Chameleon® 4x4 EX

Fælden kombinerer robusthed og effektivitet med
energibesparende og miljømæssigt forsvarlig teknologi,
hvilket gør den velegnet til lagerområder.
IP24-certificeret.

Godkendt til eksplosionsfarlig atmosfære i ATEX-zone
22 klassificerede områder. IP 65 giver mulighed for
installation i fugtige og/eller støvede omgivelser.
IP65-certificeret.

HxBxD: 42x65x18cm
Vægt: 12kg

HxBxD: 61,5x63,5x16,5 cm Dækning: 440 m2
Vægt: 15,5 kg
Montage: Loft
ATEX: Kan anvendes i ATEX-zone 22

Dækning: 240/480m2
Montage: Væg/loft

Chameleon® EXG
Denne specialdesignede model er udviklet til at
muliggøre insektindfangning i områder, hvor gasser
og dampe kan forekomme fx i den farmaceutiske og
petrokemiske industri.
HxBxD: 80x90x30 cm
Dækning: 120 m2
Vægt: 14,5 kg
Montage: Væg
ATEX: Kan anvendes i ATEX-zoner 1, 2, 21, 22

Om Mortalin
Mortalin har mere end 85 dygtige serviceteknikere fordelt
på alle regioner i hele Danmark, og som rykker ud med
kort varsel. Alle serviceteknikere har gennemgået en højt
kvalificeret specialuddannelse tilrettelagt af Mortalins egen
uddannelsesafdeling.
Mortalin servicerer private samt brancerne: Fødevare,
emballage, transport & logistik, medicinal, boligforening,
restaurant & café, hotel, hospital, institution og kommuner.

CEPA-certificeret siden 2015.
Første virksomhed i Norden.

skadedyrservice · fødevaresikkerhed
Tlf.: 8842 0000

www.mortalin.dk

