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Vsi modeli PestWest luči imajo CE certifikat in druga ustrezna evropska dovoljenja. Vsi profesionalni modeli imajo okolju prijazne žarnice PestWest 
Quantum® z zaščito proti razbitju. Vsi modeli imajo triletno garancijo (ne velja za potrošni material).

Profesionalne luči z  
lepljivo ploščo

Visokokvalitetne profesionalne luči z lepljivo ploščo se odlikujejo po tehnologiji in privlačnem videzu. Vsi modeli imajo kakovostno 
lepilo in Quantum® žarnice z zaščito proti izpadu stekla v primeru razbitja.

Velikost
V: 31,5cm  Š: 48,5cm  G: 6,5cm
Teža
4,3kg
Domet
70 m2 (stenska ali prostostoječa 
namestitev)
 

Zunanjost

   Bela         Nerjaveče jeklo
Žarnice
•  Dve 15-vatni PestWest Quantum® žarnici
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Reflektobakt, ki zakriva lepljivo ploščo 

in podaljša obstojnost lepila

Velikost
V: 21cm  Š: 47cm  G: 17cm
Teža
3,7kg
Domet
40 m2 (stenska namestitev)

Zunanjost

   Bela      Srebrna     Magnolija
Žarnice
•  Ena 15-vatna PestWest Quantum® 

žarnica
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 

Diskreten in ozek stenski model je primeren za javne prostore, saj je sprednja stran 
oblikovana tako, da zakrije insekte, ki so se ujeli na lepljivo ploščo. Na voljo so tudi 
podstavki za prostostoječo namestitev.

Velikost
V: 31,5cm  Š: 48,5cm  G: 6,5cm
Teža
4,3kg
Domet
90 m2 (stenska ali prostostoječa 
namestitev) 
 

Zunanjost

   Bela         Nerjaveče jeklo
Žarnice
•  Dve 15-vatni PestWest Quantum® žarnici
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Reflektobakt, ki zakriva lepljivo ploščo 

in podaljša obstojnost lepila

Diskreten in ozek stenski model je primeren predvsem za prostore, v katerih se 
pripravljajo živila, saj se insekti ujamejo na lepljivo ploščo. Na voljo so tudi podstavki 
za prostostoječo namestitev.

Velikost
V: 31,5cm  Š: 48,5cm  G: 12,5cm
Teža
6kg
Domet
180 m2 (prostoviseča ali prostostoječa 
namestitev)
 

Zunanjost

   Bela         Nerjaveče jeklo
Žarnice
•  Štiri 15-vatne PestWest Quantum® 

žarnice
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Reflektobakt, ki zakriva lepljivo ploščo 

in podaljša obstojnost lepila

Prostoviseč model je primeren za velike prostore, saj oddaja svetlobo v vse smeri 
(360°) in lovi insekte na dve lepljivi plošči. Priporočamo ga za prostore proizvodnje 
živil in proizvodnje embalaže za živila.

Model je idealen za prostore, kjer je videz pomemben in moramo insekte zatirati na 
diskreten način (npr. restavracije, kavarne, hotele ipd.).
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Vsi modeli PestWest luči imajo CE certifikat in druga ustrezna evropska dovoljenja. Vsi profesionalni modeli imajo okolju prijazne žarnice PestWest 
Quantum® z zaščito proti razbitju. Vsi modeli imajo triletno garancijo (ne velja za potrošni material).

Okolju prijazni modeli na 
lepljive plošče

Nova serija ponuja okolju prijazne inovativne modele, ki so izjemno učinkoviti, vendar diskretni. Vsi modeli so opremljeni z elektronsko 
predstikalno napravo in edinstvenimi 14-vatnimi T5 žarnicami, ki so izdelane po najsodobnejši energetsko učinkoviti tehnologiji.
Leteči insekti se ujamejo na standardne lepljive plošče Chameleon, ki se nahajajo za diskretno sprednjo stranjo.

Velikost
OTP: V: 59cm  Š: 59cm  G: 15cm
OTP2: V: 59cm  Š: 59cm  G: 7cm
Teža
6kg
Domet
50 m2 (stropna)

Zunanjost

    bel pokrov   
 

      pokrov iz nerjavečega jekla
      žarnice

Žarnice
•  Dve 14-vatni T5 PestWest Quantum® 

žarnici
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Napajanje preko elektronske predstikalne 

naprave

Edinstvene stropne luči se diskretno in preprosto prilegajo novim ali obstoječim visečim 
stropom. Idealne so za priročne prodajalne, supermarkete in območja, kjer so prostorske 
omejitve onemogočale namestitev luči. Patentirana zasnova preprečuje možnost izpadanja 
letečih insektov in zagotavlja učinkovit nadzor nad infestacijami v javnih prostorih.

Velikost
V: 30cm  Š: 57cm  G: 4cm
Teža
3,2kg
Domet
150 m2 (stenska)

 

Zunanjost

   Bela         Nerjaveče jeklo
Žarnice
•  Tri 14-vatne T5 PestWest Quantum® žarnice
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Reflektobakt, ki zakriva lepljivo ploščo in 

podaljša obstojnost lepila
•  Napajanje preko elektronske  

predstikalne naprave

Ta model luči je estetski, zmogljiv in varčen. Njegova elegantna in izjemno tanka zasnova v 
kombinaciji z nerjavečo ali belo kovinsko konstrukcijo bo ustrezala večini okolij. Ima nove 
energetsko učinkovite UVA žarnice s tehnologijo Reflectobakt. Najsodobnejša elektronska 
predstikalna naprava zagotavlja učinkovit nadzor nad letečimi insekti z nizkimi 
obratovalnimi stroški.

Velikost
V: 19cm  Š: 58cm  G: 12cm
Teža
2,7kg
Domet
60 m2 (stenska)

 
 

Zunanjost

   Bela         Nerjaveče jeklo  
    Antracit
Žarnice
•  Dve 14-vatni T5 PestWest Quantum® 

žarnici
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Napajanje preko elektronske  

predstikalne naprave

Ta sofisticiran nov model s čistimi linijami je primeren za horizontalno in vertikalno 
namestitev. Priporočamo ga za hotele, restavracije in kavarne. Model je izredno učinkovit, 
ličen in okolju prijazen.

Okolju prijaznoObiščite
:
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Dekorativne in komercialne 
luči na lepljive  
plošče

Dekorativni modeli so oblikovani za prostore, kjer prikrito izvajamo nadzor nad letečimi insekti. Lična oblika luči povsem zakrije 
lepljivo ploščo in ujete insekte.

Velikost
V: 31cm  Š: 23cm  G: 10cm
Teža
2,5kg
Domet
35 m2 (stenska ali prostostoječa)

Zunanjost

   Bela         srebrnosiva       črna
Žarnice
• Ena 20-vatna žarnica s črno svetlobo
•  Napajanje preko elektronske predstikalne 

naprave

Velikost
V: 32,5cm  Š: 25,5cm  G: 11,5cm
Teža
2kg
Domet
35 m2 (stenska ali prostostoječa)

Zunanjost

   Bambus
Žarnice
• Ena 20-vatna žarnica s črno svetlobo
•  Napajanje preko elektronske predstikalne 

naprave

Velikost
V: 25,5cm  Š: 42,5cm  G: 10cm
Teža
1,2kg
Domet
50 m2 (stenska ali stropna)

Zunanjost

   Nerjaveče jeklo
Žarnice
• Ena 24-vatna žarnica 
•  Napajanje preko elektronske predstikalne 

naprave

Sunburst luči so diskretne, stilsko oblikovane in okolju prijazne. Idealne so za hotele, 
restavracije, bare in manjše trgovine in domove. Luč je povsem kovinska. Lahko jo 
postavimo na podlago ali pritrdimo na steno.

Unikatna, dekorativna in diskretna luč na lepljivo ploščo je narejena iz bambusa, kar ji daje 
eleganten in naraven videz. Sprednja plošča zakrije lepljivo ploščo in ujete insekte. Zaradi 
uporabe naravnih materialov in nizke porabe energije je luč okolju prijazna. Lahko se 
postavi na podlago ali obesi na steno. Primerna je za hotele, restavracije, bare, trgovine in 
domove. 

Sunburst® TAB je najnovejša luč v kolekciji Sunburst. Lahko se namesti horizontalno ali 
vertikalno in jo priporočam za hotele, restavracije in kavarne. Kvalitetne 24-vatne žarnice, 
predstikalna naprava in aluminijast reflektor omogočajo optimalen nadzor nad insekti, 
hkrati pa je luč energetsko učinkovita.

Vsi modeli PestWest luči imajo CE certifikat in druga ustrezna evropska dovoljenja. Vsi profesionalni modeli imajo okolju prijazne žarnice PestWest 
Quantum® z zaščito proti razbitju. Vsi modeli imajo triletno garancijo (ne velja za potrošni material).
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Luči na napetostno  
mrežo

Profesionalni modeli na napetostno mrežo nudijo najvišjo stopnjo nadzora letečih insektov, ki zadostuje najzahtevnejšim standardom. 
Odlične Quantum žarnice zvabijo insekte k mreži, kjer jih ubije visoka napetost. Mrtvi insekti oz. njihovi delci se ulovijo v pladenj pod 
lučjo.

Velikost
V: 42cm  Š: 65cm  G: 18cm
Teža
12kg
Domet
240 m2 (stenska),  
480 m2 (prostoviseča)
 

Zunanjost

   Bela         Nerjaveče jeklo
Žarnice
•  Tri 14-vatne T5 PestWest Quantum® 

žarnice
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Napajanje preko elektronske predstikalne 

naprave

Velikost
V: 33cm  Š: 49,5cm  G: 13,5cm
Teža
7,5kg
Domet
90 m2 (stenska),  
180 m² (prostoviseča)

Zunanjost

   Bela         Nerjaveče jeklo
Žarnice
• Dve 15-vatni PestWest Quantum® žarnici
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 

Velikost
V: 30,5cm  Š: 35cm  G: 15cm
Teža
4kg
Domet
80 m2 (stenska),  
160 m² (prostoviseča)

Zunanjost

   Bela   
Žarnice
•  Dve 15-vatni PestWest Quantum® žarnici 

(dolžina 30,5 cm)

Ta model luči proti letečim insektom je v celoti kovinski, zato je izredno vzdržljiv. Zaradi 
elektronske predstikalne naprave model porabi zelo malo energije, njegova izdelava pa je 
okolju prijazna, saj je za izdelavo potrebno veliko manj materiala (stekla in živega srebra). 
Idealen je za skladišča ter prostore proizvodnje (z izjemo živilske, kjer priporočamo modele 
na lepljive plošče). 

Titan 300 je kovinska enota, ki kljub cenovni dostopnosti nudi odlično zaščito in muhe 
privablja z vseh smeri (360°). Primerna je za skladišča, hodnike, lokale, druge komercialne 
prostore in hleve. Delci mrtvih insektov se ulovijo v pladenj.

Titan Alpha je močan in kompakten model, ki je primeren za trgovine, domove in manjše 
hleve. Kljub obliki, velikosti in ugodni ceni nudi odlično zaščito pred letečimi insekti.

Vsi modeli PestWest luči imajo CE certifikat in druga ustrezna evropska dovoljenja. Vsi profesionalni modeli imajo okolju prijazne žarnice PestWest 
Quantum® z zaščito proti razbitju. Vsi modeli imajo triletno garancijo (ne velja za potrošni material).

Obiščite
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Specialni modeli

Modeli iz te skupine so primerni za zahtevne in nevarne prostore, saj v tej skupini najdemo model, ki je zasnovan 
po ATEX predpisih, protiprašen model, vodoodporen model in model, ki je v celoti iz nerjavečega jekla.

Velikost
V: 80cm  Š: 90cm  G: 30cm
Teža
14,5kg
Domet
120 m² (stenska namestitev)
 

Zunanjost

   Nerjaveče jeklo & aluminijeva zlitina
Žarnice
• Dve 18-vatni PestWest Quantum® žarnici
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Napajanje preko elektronske predstikalne 

naprave

Velikost
V: 61,5cm  Š: 63,5cm  G: 16,5cm
Teža
15,5kg
Domet
440 m² (prostoviseča namestitev)

Zunanjost

   Nerjaveče jeklo
Žarnice
• Štiri 40-vatne PestWest Quantum® žarnici
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Reflektobakt, ki zakriva lepljivo ploščo in 

podaljša obstojnost lepila
•  Napajanje preko elektronske predstikalne 

naprave

Velikost
V: 61,5cm  Š: 63,5cm  G: 16,5cm
Teža
11,75kg 
Domet
440 m2 (prostoviseča namestitev)

 
 

Zunanjost

  Bela   
Žarnice
• Štiri 40-vatne PestWest Quantum® žarnici
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Reflektobakt, ki zakriva lepljivo ploščo in 

podaljša obstojnost lepila
•  Napajanje preko elektronske predstikalne 

naprave

Model je zasnovan za prostore, v katerih obstaja nevarnost eksplozije (npr.: sladkorne 
rafinerije, žganjarne, petrokemične obrate ter farmacevtsko industrijo). Primeren je za 
ATEX cone 1, 2, 21 in 22. Brušeno plemenito jeklo z oznako 304 in posebna aluminijeva 
zlitina s steklom zagotavljata učinkovito kontrolo nad letečimi insekti. Insekti se ujamejo 
na dve veliki lepljivi plošči ob straneh.

Model je zasnovan po ATEX standardih in je v celoti iz nerjavečega jekla. Primeren je za 
prostore z eksplozivno atmosfero in ATEX cone 22. Model 4x4 EX zadostuje tudi IP65 
zahtevam, torej se lahko namesti tudi v vlažne, prašne ali korozivne prostore. 

Model ima veliko in zelo izpostavljeno lepljivo ploščo in je primeren za velike proizvodnje 
živil. Zaradi predstikalne naprave so stroški obratovanja nižji. Model deluje brez starterjev 
in omogoča preprosto zamenjavo lepljive plošče.

 •
 3

 L
E T A  G A R A N C

I J E
 • 3

 LETA GARANC
IJ

E 3 

Vsi modeli PestWest luči imajo CE certifikat in druga ustrezna evropska dovoljenja. Vsi profesionalni modeli imajo okolju prijazne žarnice PestWest 
Quantum® z zaščito proti razbitju. Vsi modeli imajo triletno garancijo (ne velja za potrošni material).
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Specialni modeli

Velikost
V: 42cm  Š: 65cm  G: 18cm
Teža
12kg
Domet
240 m² (stenska namestitev),  
480 m² (prostoviseča namestitev)
 

Zunanjost

   Nerjaveče jeklo
Žarnice
•  Štiri 14-vatne T5 PestWest Quantum® 

žarnice
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Napajanje preko elektronske predstikalne 

naprave

Velikost
V: 47cm   Š: 30cm   G: 30cm
Teža
5kg
Domet
160 m² (prostoviseča ali prostostoječa 
namestitev)

Zunanjost

   črna  

Žarnice
• Ena 20-vatna žarnica s črno svetlobo
•  Napajanje preko elektronske predstikalne 

naprave

Velikost
V: 31cm  Š: 50cm  G: 10cm
Teža
6,1kg
Domet
90 m2 (stenska namestitev)
 

Zunanjost

   Nerjaveče jeklo
Žarnice
• Dve 15-vatni PestWest Quantum® žarnice
•  Zaščita proti razbitju iz industrijsko 

skladnega FEP 
•  Reflektobakt, ki zakriva lepljivo ploščo in 

podaljša obstojnost lepila

Luč Nemesis Quattro IP zadostuje standardu IP24. V celoti je izdelana iz nerjavečega jekla. 
Odporna je na vlago, škropljenje z vodo in je primerna za korozivno atmosfero. Zaradi 
žarnic je učinkovita in hkrati porabi malo energije.

Ta model je preprost za namestitev in ima nizke obratovalne stroške. Zaradi odpornosti na 
vremenske vplive je idealen za kmetije, predvsem za farme. Robustno kovinsko ohišje in 
kvaliteten industrijski transformator omogočata učinkovit nadzor nad letečimi insekti. Dostop 
do lovilnega pladnja je preprost, zato je vzdrževanje hitro in enostavno. Model vsebuje zelo 
zmogljive kompaktne UV žarnice z močjo 20 W. Oznaka IPX4 pomeni, da je luč odporna na 
škropljenje vode z vseh smeri. Luč proti letečim insektom omogoča znižanje števila letečih 
insektov na kmetiji brez uporabe insekticidov, na katere se lahko razvije odpornost.

Ta model je v celoti izdelan iz nerjavečega jekla in zadostuje zahtevam standarda IP66. 
Primeren je za korozivna okolja (npr.: mlekarne, klavnice, industrijske kuhinje), saj se ga 
lahko čisti s paro ali curkom vode iz cevi.

White out here
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Vsi modeli PestWest luči imajo CE certifikat in druga ustrezna evropska dovoljenja. Vsi profesionalni modeli imajo okolju prijazne žarnice PestWest 
Quantum® z zaščito proti razbitju. Vsi modeli imajo triletno garancijo (ne velja za potrošni material).
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PestWest Electronics Limited,  
West Yorkshire, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1924 268500
 email: info@pestwest.com

www.pestwest.com

Magnetik d.o.o.
Ulica heroja Verdnika 38a
4270 Jesenice

04 583 55 00
magnetik@siol.net
www.magnetik.si

Zastopnik za Slovenijo:

Zanesljiv nadzor 
nad insekti


