
 (صاعق الحشرات الطائرةهيرو )
 

 غير ضار بالبيئة,  سترخاء والنوم الهادئإليقضى على الحشرات الطائرة لتستمتع با

باالضافة الى  صالح لإلستخدام فى األماكن المغلقة و المفتوحة , أو بالصحة,

والمطاعم وأماكن التجمعات يمكن استخدامه بالمساجد و المقاهى  االستخدام المنزلى

رى.األخ  
 : سمات المنتج

 التصميم

ومزود  ،من الجهتينداخلية وخارجية معدنية  اتمحاط بشبك "هيرو"صاعق الحشرات  •
، جاذب للحشرات بالستيكية، مفتاح تشغيل، لمبات فلورسنت ذات ضوء خاص بإكسسوارات

 .هاتجميعودرج ل
علي تعليقه أو وضعه  إمكانيةسم، إضافة إلي  60سم و  30بعرض  طرازينيوجد منه  •

 .ألماكنكل الاألرض؛ مما يجعله مالئماً 

 
 الكفاءة

شدة ضوئه الجاذب لها، للصاعق القدرة علي اصطياد الحشرات من جميع االتجاهات بسبب  •

 .الجهتينالصاعقة ذات الجهد العالي والمتواجدة علي المعدنية  هاتشبكو

ت؛ فهي ليست تطلق اللمبات موجات ضوئية ذات طول محدد له القدرة علي جذب الحشرا •

 مجرد لمبات فلورسنت عادية.

 وقدرة فورية في القضاء علي الحشرات.  جهد عال   يعق الكتروني ذبنظام ص "هيرو"يتميز  •

 الشبكة المعدنية الخارجية مطلية الكتروستاتيك لمنع الصدأ ومقاومة العوامل الجوية. •

ل الصاعق عند االستخدام في لزيادة تحمكل األجزاء البالستيكية مصنعة من البالستيك المقوي  •

 األماكن المفتوحة وحمايته من الكسر.

 

 اتاالستخدام
مصمم لالستخدام بداخل المنزل وخارجه، فيمكن تركيبه في الشرفات، الحدائق،  "هيرو"ألن  •

 المحالت التجارية، المطاعم، قاعات استقبال الفنادق، المستشفيات، ودور العرض؛ وذلك

 لك األماكن.ت روادللحفاظ علي راحة 

عمالئهم عندما تختفي الحشرات التي قد تفسد يمكن للمقاهي والمطاعم توفير راحة أكثر ل •

 أوقاتهم أو تعرض أطعمتهم ألخطار صحية.

أمراضها الحشرات المؤلمة و لدغاألطفال في المنازل ومناطق األلعاب من  "هيرو"يحمي  •

 المتعددة.

في العيادات والمستشفيات، أنت تحافظ علي صحة  "هيرو"باستخدامك لصاعق الحشرات  •

 . المرضي والمظهر العام للمكان بمنع وجود الحشرات

 



 األمان
ولكن بدون للقضاء عليها الحشرات  يجذبفي اللمبات طول الموجات الضوئية المستخدم  •

 وجود أية مخاطر علي صحة اإلنسان.

 نسان أو البيئة.ضارة باإل هيرو انبعاث ألية موادال ينتج عن استخدام  •

 الصاعقةالشبكات الداخلية تحمي الشبكات المعدنية الخارجية يدي مستخدمي المكان من لمس  •

 .ذات الجهد العالى

 

 الصيانة
 بما أن هيرو مزود بدرج خاص لتجميع الحشرات، فهو يسهل تنظيفه وصيانته. •

للتركيب  كتيب إرشادات متكامل "هيرو"شهراً، يرفق مع  12إضافة إلي مدة ضمان  •

 كما أن قطع الغيار متوفرة دائماً لدي الشركة. والصيانة،

 

 مواصفات المنتج:
 صلب مطلي الكتروستاتيكالشبكة الخارجية: 

 مجلفن لبصالشبكة الداخلية: 

 بالستيك مقاوم للصدمات: اإلكسسوارات

 2 عدد اللمبات الفلورسنت:

 (60سم )هيرو  60 –( 30سم )هيرو  30اللمبة: \مقاس الصاعق

 (60فولت )هيرو  220\وات 45 –( 30فولت )هيرو  220\وات 25ة الكهربائية: القدر

 فولت 3000جهد الصعق: 

 شهر 12مدة الضمان: 

 دائماً متوفرةقطع الغيار: 

 

 ً داخلي\استخدام خارجي سهل التشغيل آمن تماما  عالي الكفاءة 

   
 

 
 في تغيير مواصفات المنتج أينما وجد احتياج لذلك كة الحقحيث أننا نقوم دائماً بتطوير منتجاتنا، فللشر* 

 


