για τα RT-52/HACCP, RT-62/HACCP.
- A1056. Ειδικό προστατευτικό μεταλλικό
πλέγμα (1 για το RT-52/HACCP και 2 για
το RT-62/HACCP)

RT-52/HACCP
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΛΑΜΠΕΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΑΡΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

RT-62/HACCP

220-240V AC/50-60Hz
147VA
2x18W

167VA
2x36W

IP 20
EN 60335-1, EN 60335-2-59
0 έως 60 o C
μέχρι 95%
Αλουμίνιο,Αυτοσβενύμενο,ABS
68 x 40 x 10 mm
127 x 40 x 10 mm
5780kgr.
8360kgr.
2 χρόνια (1 χρόνο για την λάμπα)

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄΄

Βεβαίωση HACCP
Τα ανωτέρω προϊόντα είναι σχεδιασμένα
βάσει των αρχών του συστήματος HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control
Points),ώστε να είναι κατάλληλα για
τοποθέτηση σε χώρους αποθήκευσης,
επεξεργασίας και διανομής
τροφίμων.Διαθέτουν ειδική κολλητική
επιφάνεια η οποία εμποδίζει τον
διασκορπισμό των παγιδευμένων εντόμων,
καθώς και λάμπες επικαλυμμένες με ειδική
μεμβράνη που δεν εκτοξεύουν θραύσματα
σε περίπτωση πτώσης της εντομοπαγίδας.
ΓΕΝΙΚΑ
Tα ηλεκτρικά εντομοκτόνα
χρησιμοποιούνται για την εξουδετέρωση
διαφόρων ενοχλητικών εντόμων. Διαθέτουν
ειδικές λάμπες (Black Light) το φως των
οποίων έχει την ιδιότητα να προσελκύει
περισσότερο από τις κοινές λάμπες τα
έντομα από μακρινές αποστάσεις.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν πολλά
έντομα. Διαθέτουν εσωτερικά ειδική παγίδα
εντόμων με κόλλα. Σε περίπτωση που
πρέπει να τοποθετηθούν σε εξωτερικό
χώρο υπάρχει διαθέσιμο πρόσθετο
εξωτερικό μεταλλικό πλέγμα για την
προστασία πουλιών που είναι πιθανό να
πλησιάσουν. Μας προστατεύουν από όλα
τα είδη των εντόμων που προσελκύονται
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από το ειδικό φως (κουνούπια,
μύγες,σκνίπες κ.τ.λ.)χωρίς τη χρήση
χημικών. Τοποθετούνται αρκετά ψηλά, σε
κλειστούς ή ανοικτούς χώρους και σε
εμφανή σημεία ώστε να προσελκύονται
εύκολα όσο το δυνατόν περισσότερα
έντομα. Τα ηλεκτρικά εντομοκτόνα
RT-52/HACCP, RT-62/HACCP
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές HACCP. Μαζί με το
εντομοκτόνο στη συσκευασία υπάρχει και
μια παγίδα κόλλας.
RT-52/HACCP. Το μοντέλο αυτό
χρησιμοποιεί μια ειδική παγίδα με κόλλα για
έντομα και διαθέτει δύο ειδικές λάμπες
φθορισμού (blacklight)
2x18W μπροστά απο την παγίδα. Η
τροφοδοσία του είναι 220-240VAC.
RT-62/HACCP. Το μοντέλο αυτό
χρησιμοποιεί μια ειδική παγίδα με κόλλα για
έντομα και διαθέτει δύο ειδικές λάμπες
(blacklight) 2x36W μπροστά απο την
παγίδα. Η τροφοδοσία του είναι
220-240VAC.
Ανταλλακτικά εξαρτήματα
- Α1066. Πακέτο που περιλαμβάνει 6
ανταλλακτικά με κόλλα τύπου UV Resistant
για τα RT-52/HACCP, RT-62/HACCP.
- Α1068. Πακέτο που περιλαμβάνει 12
ανταλλακτικά με κόλλα τύπου UV Resistant
925062000_08_006

Αλλαγή λάμπας
Σε περίπτωση που απαιτηθεί
αντικατάσταση λάμπας, μπορεί να γίνει
από τον χρήστη, διακόπτοντας πρώτα την
παροχή από το δίκτυο.
Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται είναι
:Τ12 F18W/BL350S για το RT-52 και T8
F36W / BL368FEP για το RT-62 της
εταιρίας Sylvania.
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Åóùôåñéêü óðåßñùìá
ãéá âßäùìá ìå ôï êáðÜêé

Êñßêïò óõãêñÜôçóçò
ìå åóùôåñéêü óðåßñùìá

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καπάκι με εσωτερικό σπείρωμα

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ

Συντήρηση
Η κόλλα πρέπει να αντικαθίσται μία φορά
το μήνα για την μέγιστη απόδοση του
εντομοκτόνου.
Σε περιόδους όπου παρατηρείται μεγάλη
πυκνότητα εντόμων ή αν το εντομοκτόνο
έχει εγκατασταθεί σε χώρο με μεγάλη
πυκνότητα σκόνης πρέπει να γίνεται
τακτικός έλεγχος της κόλλας. Αν η
επιφάνεια της κόλλας καλύπτεται με σκόνη
ή έντομα, τότε αυτή πρέπει να
αντικαθίσταται.

ÏðÝò óôÞñéîçò

ÊñÝìáóìá áðü
ôçí ïñïöÞ

Óðåßñùìá

ÐÑÏÓÏ×Ç!!!
- Ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá åóùôåñéêïýò ÷þñïõò Þ
åîùôåñéêïýò ÷þñïõò óå óçìåßá ìå êÜëõøç.
- Ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá äéáôçñåßôáé ìáêñéÜ áðï ðáéäéÜ.
- Ç óõóêåõÞ äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé óå ÷þñïõò üðïõ
åßíáé ðéèáíü íá õðÜñ÷åé åýöëåêôïò áôìüò Þ åêñçêôéêÞ óêüíç.
- Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ôçò óõóêåõÞò
ðÜèåé êÜðïéá âëÜâç, ðñÝðåé íá áíôéêáôáóôáèåß áðό ôï SERVICE
ôçò åôáéñßáò ìáò.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η
περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο
τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής
δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την
Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε
επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics
έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να
επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η
περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να
αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την
αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το
κόστος μεταφοράς.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr
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για τα RT-52/HACCP, RT-62/HACCP.
- A1056. Ειδικό προστατευτικό μεταλλικό
πλέγμα (1 για το RT-52/HACCP και 2 για
το RT-62/HACCP)

RT-52/HACCP
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΛΑΜΠΕΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΑΡΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

RT-62/HACCP

220-240V AC/50-60Hz
147VA
2x18W

167VA
2x36W

IP 20
EN 60335-1, EN 60335-2-59
0 έως 60 o C
μέχρι 95%
Αλουμίνιο,Αυτοσβενύμενο,ABS
68 x 40 x 10 mm
127 x 40 x 10 mm
5780kgr.
8360kgr.
2 χρόνια (1 χρόνο για την λάμπα)

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄΄

Βεβαίωση HACCP
Τα ανωτέρω προϊόντα είναι σχεδιασμένα
βάσει των αρχών του συστήματος HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control
Points),ώστε να είναι κατάλληλα για
τοποθέτηση σε χώρους αποθήκευσης,
επεξεργασίας και διανομής
τροφίμων.Διαθέτουν ειδική κολλητική
επιφάνεια η οποία εμποδίζει τον
διασκορπισμό των παγιδευμένων εντόμων,
καθώς και λάμπες επικαλυμμένες με ειδική
μεμβράνη που δεν εκτοξεύουν θραύσματα
σε περίπτωση πτώσης της εντομοπαγίδας.
ΓΕΝΙΚΑ
Tα ηλεκτρικά εντομοκτόνα
χρησιμοποιούνται για την εξουδετέρωση
διαφόρων ενοχλητικών εντόμων. Διαθέτουν
ειδικές λάμπες (Black Light) το φως των
οποίων έχει την ιδιότητα να προσελκύει
περισσότερο από τις κοινές λάμπες τα
έντομα από μακρινές αποστάσεις.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν πολλά
έντομα. Διαθέτουν εσωτερικά ειδική παγίδα
εντόμων με κόλλα. Σε περίπτωση που
πρέπει να τοποθετηθούν σε εξωτερικό
χώρο υπάρχει διαθέσιμο πρόσθετο
εξωτερικό μεταλλικό πλέγμα για την
προστασία πουλιών που είναι πιθανό να
πλησιάσουν. Μας προστατεύουν από όλα
τα είδη των εντόμων που προσελκύονται
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μύγες,σκνίπες κ.τ.λ.)χωρίς τη χρήση
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κλειστούς ή ανοικτούς χώρους και σε
εμφανή σημεία ώστε να προσελκύονται
εύκολα όσο το δυνατόν περισσότερα
έντομα. Τα ηλεκτρικά εντομοκτόνα
RT-52/HACCP, RT-62/HACCP
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές HACCP. Μαζί με το
εντομοκτόνο στη συσκευασία υπάρχει και
μια παγίδα κόλλας.
RT-52/HACCP. Το μοντέλο αυτό
χρησιμοποιεί μια ειδική παγίδα με κόλλα για
έντομα και διαθέτει δύο ειδικές λάμπες
φθορισμού (blacklight)
2x18W μπροστά απο την παγίδα. Η
τροφοδοσία του είναι 220-240VAC.
RT-62/HACCP. Το μοντέλο αυτό
χρησιμοποιεί μια ειδική παγίδα με κόλλα για
έντομα και διαθέτει δύο ειδικές λάμπες
(blacklight) 2x36W μπροστά απο την
παγίδα. Η τροφοδοσία του είναι
220-240VAC.
Ανταλλακτικά εξαρτήματα
- Α1066. Πακέτο που περιλαμβάνει 6
ανταλλακτικά με κόλλα τύπου UV Resistant
για τα RT-52/HACCP, RT-62/HACCP.
- Α1068. Πακέτο που περιλαμβάνει 12
ανταλλακτικά με κόλλα τύπου UV Resistant
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Αλλαγή λάμπας
Σε περίπτωση που απαιτηθεί
αντικατάσταση λάμπας, μπορεί να γίνει
από τον χρήστη, διακόπτοντας πρώτα την
παροχή από το δίκτυο.
Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται είναι
:Τ12 F18W/BL350S για το RT-52 και T8
F36W / BL368FEP για το RT-62 της
εταιρίας Sylvania.
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Η κόλλα πρέπει να αντικαθίσται μία φορά
το μήνα για την μέγιστη απόδοση του
εντομοκτόνου.
Σε περιόδους όπου παρατηρείται μεγάλη
πυκνότητα εντόμων ή αν το εντομοκτόνο
έχει εγκατασταθεί σε χώρο με μεγάλη
πυκνότητα σκόνης πρέπει να γίνεται
τακτικός έλεγχος της κόλλας. Αν η
επιφάνεια της κόλλας καλύπτεται με σκόνη
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