
ECHOLIGHT
 Insect Traping 

โคมดกัแมลง รุน่ ECHOLIGHT 360 

specification

บรษัิท ดีเอน็เอ เคมีคอล เฮาส ์(ประเทศไทย) จาํกดั  02-4446199   www.dkhthailand.com

* เหมาะสาํหรบั  หอ้งอาหาร , รา้นกาแฟ , รา้นเบเกอรร์ี�
ขนาดตวัเครื�อง  กวา้ง x ยาว x สงู                                                              54 ซม.x 17 ซม. x 20 ซม.
นํ�าหนกั                                                                                                                          1000 กรมั
กาํลงัไฟฟา้                                                                                                                        36 วตัต์
หลอดยวีูลอ่แมลง                                                                                OSRAM DULIX BLUE UVA
ขนาดแผน่กาว                                                                                                       36 ซม. x 42 ซม.
พื �นที�ดกัจบัแมลง                                                                                                            360 องศา
ครอบคลมุพื �นที�ใชง้าน                                                                                              80 ตารางเมตร
*ปอ้งกนัการมองเหน็เศษซากของแมลง

   Email: sale.vioteche@gmail.com    Line: @VIOTECHE    Hotline: 090-9591348



ECHOLIGHT
 Insect Traping 

โคมดกัแมลง รุน่ ECHOLIGHT 180 

specification

บรษัิท ดีเอน็เอ เคมีคอล เฮาส ์(ประเทศไทย) จาํกดั  02-4446199   www.dkhthailand.com

* เหมาะสาํหรบั  สาํหรบัศนูยอ์าหาร , รา้นอาหาร, Mini Mart , ไลนผ์ลติอาหาร
ขนาดตวัเครื�อง  กวา้ง x ยาว x สงู                                                              54 ซม.x 17 ซม. x 20 ซม.
นํ�าหนกั                                                                                                                          1000 กรมั
กาํลงัไฟฟา้                                                                                                                        36 วตัต์
หลอดยวีูลอ่แมลง                                                                                OSRAM DULIX BLUE UVA
ขนาดแผน่กาว 
พื �นที�ดกัจบัแมลง                                                                                                            180 องศา
ครอบคลมุพื �นที�ใชง้าน                                                                                            100 ตารางเมตร
*ปอ้งกนัการมองเหน็เศษซากของแมลง

   Email: sale.vioteche@gmail.com    Line: @VIOTECHE    Hotline: 090-9591348

                                                                                                                                                 18 ซม. x 42 ซม.



ECHOLIGHT
 Insect Traping 

โคมดกัแมลง รุน่ ECHOLIGHT BLACK TRAP

specification

บรษัิท ดีเอน็เอ เคมีคอล เฮาส ์(ประเทศไทย) จาํกดั  02-4446199   www.dkhthailand.com

* เหมาะสาํหรบั  สาํหรบัศนูยอ์าหาร , Mini Mart , ไลนผ์ลติอาหาร , หอ้งอาหาร , รา้นกาแฟ
ขนาดตวัเครื�อง  กวา้ง x ยาว x สงู                                                              54 ซม.x 15 ซม. x 20 ซม.
นํ�าหนกั                                                                                                                          1000 กรมั
กาํลงัไฟฟา้                                                                                                                        36 วตัต์
หลอดยวีูลอ่แมลง                                                                                OSRAM DULIX BLUE UVA
ขนาดแผน่กาว                                                                                                       47 ซม. x 19 ซม.
พื �นที�ดกัจบัแมลง                                                                                                            180 องศา
ครอบคลมุพื �นที�ใชง้าน                                                                                            100 ตารางเมตร
*ปอ้งกนัการมองเหน็เศษซากของแมลง

   Email: sale.vioteche@gmail.com    Line: @VIOTECHE    Hotline: 090-9591348
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Blue UVA/78 
Low Pressure Lamp 
 
Dulux L Blue UVA 18W/78 
 
EAN 4008321198990 
 
 
Electrical Data 
 
lamp power   18 W  
 
lamp voltage   61 V 
 
lamp current   0.32 A 
 
 
Spectral Data 
 
radiation flux (315-400nm)  3.9 W  
 
  
useful  lifetime   5000 hrs 
 
 
Operation conditions 
 
burning position   any 
 
electronic ballast   ECG 18W 
(compact fluorescent lamp) 
 
Conventional ballast  CCG 18W 
starter     
 
 
on-of cycle during lifetime:  50000 on ECG 
     
 
 
 
Environmental 
 
ROHS compliant 
 
Lead free 
 
Mercury content:   1.75 mg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Geometric Data 
 
overall length l  225  mm 
 
radiation length a  195 mm 
 
radiation width b  40 mm 
 
tube diameter d  18 mm  
 
base    2G11 
 
Applications 
 
Insect traps; Curing; Polymerization; Fluorescence; 
Material testing 
 
Spectral radiation distribution 
 

 
Notice: 
 
The technical data given are nominal values. 
Variations up to 10% with single lamps are possible. 
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