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Miksi kärpäsiä kannattaa torjua?
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (905/2007) elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta mukaan 
elintarvikkeita on käsiteltävä siten, että tartuntatautien leviäminen ja elintarvikkeiden laadun huononeminen 
ehkäistään. Elintarvikkeet on siten suojattava mikrobeilta, fysikaalisilta haitoilta ja haittaeläimiltä.

Lentävät hyönteiset, kuten kärpäset, ovat erittäin liikkuvia haittaeläimiä, jotka eivät erota elintarviketta muusta 
pinnasta, jolle voivat laskeutua, kävellä, syödä tai ulostaa. Kärpästen vastenmieliset elintavat luovatkin 
todellisen riskin elintarvikkeiden hygieenisyydelle. Kun muistat tuon, ymmärrät, että kärpästen torjunta on 
paljon muutakin kuin pelkkä näkyvä laite. Oikean UV-laitetyypin valinta ja sen oikea asennus vaikuttavat 
merkittävästi siihen, kuinka laadukkaan ja tehokkaan suojan kärpäsiä vastaan sinä ja asiakkaasi saatte.

Ammattilaisten 
liimalevyt
Kaikki Chameleon® UV-laitteet käyttävät liimalevyjä, jotka 
ovat erittäin keveitä, tyylikkäitä ja ennen kaikkea helppoja 
ylläpitää. Lisäksi, hyönteiset tarttuvat liimaan tiukasti.

Näin ollen, laitteet voidaan huoletta asentaa lähelle korkean 
hygieniatason alueita. UV-laitteet ovat lisäksi erittäin 
hiljaisia, huomaamattomia ja hygieenisiä, jotka houkuttelevat 
pienimpiäkin hyönteisiä esim. banaanikärpäsiä.

Kaikissa Chameleon®

laitteissa on seuraavat 
ominaisuudet:
• Taloudellinen: 2-vuoden takuu. HUOM! Takuu ei koske 

varaosia.

• Turvallinen: CE -merkitty ja RoHS -direktiivin mukainen tuote.

• Sopii teollisuuden tarpeisiin: Quantumin® keveät ja kestävät 
FEP -muovilla päällystetyt putket. Päällyste vähentää 
sirpaleiden leviämistä ympäristöön putken lasin rikkoutuessa.

• Helppo huoltaa: Helposti (ilman työkaluja) irrotettava 
keräysastia (saalisluukku), suojaritilä tai etulevy.

• Tehokas toiminta pidempään: Putkien Reflectobakt® suojus 
mahdollistaa niiden sijoituksen erittäin lähelle liimalevyä 
(nopeampi saalistus). Suojus myös vähentää liimalevyjen 
kuivumista, mahdollistaa liimalevyjen ohuuden ja pidentää 
myös niiden houkuttelevuutta. HUOM! Ei käytetä kuitenkaan 
mallissa Chameleon® Sirius.

• Tehokas varastointi: Sama liimalevytyyppi käy kaikkiin 
malleihin. 

UVA -valon houkuttavuuden väheneminen ajan funktiona
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*mitattuna (uW/cm3) 1 metrin etäisyydeltä verrattuna uuden Quantum putken arvoon (100%)

Tutkimus PestWestin Quantum putken UVA -valon houkuttelevuudesta 
 verraten muihin yleisiin BL368 UVA -putkimerkkeihin.



Kiinniottavat UV -laitteet ammattilaisille

Tämä tuote luottaa perinteiseen kärpästen torjuntamenetelmään eli sähköön. Laitteessa on sisäänrakennettu ritilä, joka torjuu UV 
-putkien houkuttamat kärpäset suurjännitteellä.

Sähköhilalla toimivat UV -laitteet ammattilaisille

Mitat:
K: 31.5cm      L: 48.5cm      S: 6.5cm

Paino
4.3kg

Kantama
Seinään kiinnitettynä  /  
Vapaasti jalustalla: 90m2

Pinta

   Valkoinen      Ruostumaton teräs

Putkien tiedot
• 2 x 15W PestWest Quantum putket
• Särkymisen estävä teollisuuteen 

sopiva FEP -suojaus
• Reflectobakt® suojus

Tyylikkään huomaamaton ja ohut pääosin seinään kiinnitettävä laite (myös jalusta 
saatavilla). Tuote on suunniteltu erityisesti ruoan valmistukseen liittyviin tiloihin.

Mitat:
K: 31.5cm  L: 48.5cm  S: 6.5cm
Paino
4.3kg
Kantama
Seinään kiinnitettynä  /  
Vapaasti jalustalla: 70m2

Pinta

   Valkoinen      Ruostumaton teräs
Putkien tiedot
• 2 x 15W PestWest Quantum putket
• Särkymisen estävä teollisuuteen 

sopiva FEP -suojaus
• Reflectobakt® suojus

Huomaamaton ja ohut seinään kiinnitettävä laite. Hyvännäköinen etusuoja kätkee 
liimalevyn taakseen ja mahdollistaa laitteen sopivuuden myös asiakastiloihin.

Mitat:
K: 31.5cm  L: 48.5cm  S: 12.5cm
Paino
6kg
Kantama
Kattoon kiinnitettynä  /  
Vapaasti jalustalla: 180m2

Pinta

   Valkoinen      Ruostumaton teräs
Putkien tiedot
• 4 x 15W PestWest Quantum putket
• Särkymisen estävä teollisuuteen 

sopiva FEP -suojaus
• Reflectobakt® suojus

Suunniteltu asennettavaksi ennen kaikkea kattoon, joten tämä malli mahdollistaa 
360° houkuttelevuuden. Näin tuote sopii erityisesti teollisuuden ja elintarvikkeita 
myyvien yritysten esim. ruokakauppojen tarpeisiin.

Mitat:
K: 33cm  L: 49.5cm  S: 13.5cm
Paino
7.5kg
Kantama
Seinään kiinnitettynä : 90m2 
Kattoon kiinnitettynä  /  
Vapaasti jalustalla: 180m2

Pinta

   Valkoinen      Ruostumaton teräs
Putkien tiedot
• 2 x 15W PestWest Quantum putket
• Särkymisen estävä teollisuuteen 

sopiva FEP -suojaus

Kromipäällysteisillä reunasuojilla varustettu kokometallinen laite mahdollistaa kattoon 
asennettuna 360° houkuttelevuuden. Laitteen suorituskyky on hintaansa nähden 
huippuluokkaa. Laite on suunniteltu erityisesti isompien keittiöiden, liikkeiden ja 
kahviloiden tarpeisiin.



Muitakin malleja saatavilla pyynnöstä. Näitä ovat mm. täydellisen suojan voimakkaalta 
vesisuihkulta ja pölyltä tarjoavat IP66- sekä räjähdysvaarallisiin tiloihin sopivat ATEX 

-luokitellut mallit. Laitteet sopivat erinomaisesti myös ympäristöihin, joissa sähkölaitteilta 
vaaditaan poikkeuksellisia ominaisuuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Nämä ympäristöystävälliset mallit tarjoavat innovatiivista designia, jotta kärpästen torjunta tapahtuisi mahdollisimman 
huomaamattomasti, mutta silti erittäin tehokkaasti. Kaikissa malleissa on integroitu sytytin ja ainutlaatuiset 14 W:n T5 putket. 
Huipputekniikkaa edustavat putket mahdollistavat energiatehokkaan valaistusteknologian.

Kiinniottavat ja ympäristöystävälliset UVA -laitteet ammattilaisille
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Mitat:
K 19cm  L: 58cm  S: 12cm
Paino
2.7kg
Kantama
Seinään kiinnitettynä : 90m2 
Kattoon kiinnitettynä  /  
Vapaasti jalustalla: 180m2

Pinta

   Valkoinen      Ruostumaton teräs 
    Musta
Putkien tiedot
• 2 x 14-Watt T5 PestWest Quantum 

putket
• Särkymisen estävä teollisuuteen sopiva 

FEP -suojaus
• Reflectobakt® suojus
• Integroitu sytytin

Chameleon Sirius® on hienostunut uusi laite, joka on suunniteltu erityisesti talojen edustoille. 
Laitteen tyylikkään pyöristetty ja viimeistelty ulkonäkö yhdessä kahdella erilaisella seinään 
kiinnitystavalla, laite sopii saumattomasti mihin tahansa ravintolaan, kahvilaan tai hotelliin. 
Laitteessa on ainutlaatuiset UVA -putket, jotka saavat käyttöjännitteensä ja -virtansa 
integroidusta sytyttimestä. Nämä kaikki yhdessä mahdollistavat ammattimaisen ja 
ympäristöystävällisen lentävien hyönteisten torjunnan.

Mitat:
K: 30cm  L: 57cm  S: 4cm
Paino
3.2kg
Kantama
Seinään kiinnitettynä : 150m2

Pinta

   Valkoinen      Ruostumaton teräs

Putkien tiedot
• 3 x 14-Watt T5 PestWest Quantum 

putke
• Särkymisen estävä teollisuuteen sopiva 

FEP -suojaus
• Reflectobakt® suojus
• Integroitu sytytin

Erittäin tyylikäs ja tehokas, mutta silti erittäin taloudellinen ja todella ohut laite, joka on 
valmistettu täysin ruostumattomasta teräksestä. Näin ollen se sopiikin lähes kaikkiin 
ympäristöihin. Laitteessa on jopa kolme 14 W energiatehokasta putkea, jotka yhdessä 
Reflectobakt® suojien kanssa mahdollistavat entistäkin suuremman tehon mutta silti 
pienemmillä kustannuksilla.

Mitat:
K: 42cm  L: 65cm  S: 18cm
Paino
12kg
Kantama
Seinään kiinnitettynä 240m2 /  
Vapaasti jalustalla: 70m2

Pinta

   Valkoinen      Ruostumaton teräs

Putkien tiedot
• 4 x 14-Watt T5 PestWest Quantum 

putke
• Särkymisen estävä teollisuuteen 

sopiva FEP -suojaus
• Integroitu sytytin

Tämä täysin kevytmetallista valmistettu laite yhdistää sekä kestävyyden että tehokkuuden 
yhdessä ympäristöystävällisen ja energiaa säästävän teknologian kanssa. Näin ollen laite 
soveltuukin parhaiten erityisesti isoihin ja avoimiin teollisuustiloihin. Laitteessa on peräti 
neljä 14 W energiatehokasta putkea, jotka tehokkaasti houkuttavat kärpäset laitteessa 
olevaan suurjänniteritilään. Optimoitua kärpästorjuntaa pienin operointikustannuksin.


