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Energiezuinige 
insectenvallen

De theorie achter een insectenval is relatief 

eenvoudig. Om een vliegend insect te van-

gen, moet het eerst worden aangetrokken 

door zogeheten UVA-licht met golflengtes 

van rond de 365 nanometer (nm). Vervol-

gens wordt het insect gedood via een hoog-

spanningsrooster of kleefplaat. De meeste 

vallen zijn voorzien van magnetische ballast 

die de stroom in de tl-lampen begrenst.  

Anders zou de de lamp worden vernietigd. 

Deze ballasten worden behoorlijk warm. 

Van de totale aangeleverde stroom gaat 15 

tot 25 procent daaraan op. 

100 jaar insectenvallen

De eerste gepubliceerde verwijzing naar 

wat later is uitgegroeid tot een elektroni-

sche insectenval kwam voor in het tijdschrift  

Popular Mechanic in oktober 1911. De val 

bevatte elementen die we vandaag de dag 

nog steeds gebruiken. Hij werd toen echter 

beoordeeld als te duur en te onpraktisch. 

De unit was ontworpen door twee niet  

nader genoemde mannen uit Denver en  

bestond uit vijf gloeilampen, een raster met 

draden op afstand van 3,17 mm, met een 

Traditionele insectenvallen verbruiken onnodig veel stroom. 
Veel elektriciteit wordt namelijk omgezet in warmte en
ongewenst licht. Ledverlichting voor deze vallen is echter  
nog toekomst muziek. Daarom ontwikkelde Alcochem  
een energiezuinig alternatief. Door ’s nachts minder licht  
te gebruiken, zijn forse energiebesparingen mogelijk. 

het gewenste UVA-licht. De andere 3 watt 

gaat op aan de vorming van ongewenst, 

zichtbaar blauw licht. 

Het stroomverbruik van zulke insecten- 

vallen, gebaseerd op een model met 4 x 15 

watt-lampen en 20 procent verlies voor de 

voeding van de ballast (12 watt), bedraagt 

72 watt per uur. Omgerekend naar een heel 

jaar verbruikt een unit 630 kW. Met de hui-

dige prijs van 25 eurocent per kWh voor 

stroom in Nederland zou een enkele unit 

op jaarbasis omgerekend rond de 158 euro 

aan stroom verbruiken. Vermenigvuldig  

dit bedrag met het werkelijk aantal geïnstal-

leerde apparaten en deze kosten worden al 

snel een significant aandachtspunt.

Lichtonderzoek 
Op lange termijn zullen meer energie- 

vriendelijke lichttechnieken in insecten- 

vallen worden toegepast, zoals UVA-leds. 

Energieverliezen
Tl-lampen verliezen niet alleen rendement 

bij de omzetting van elektriciteit in warmte. 

Ze verliezen ook veel energie aan de vor-

ming van ongewenst licht. De meest voor-

komende UVA-lamp is de 15 watt-lamp, die 

de onofficiële standaard vormt voor gebruik 

in insectenvallen. 

Van de stroom die deze lamp verbruikt, 

wordt 60 tot 67 procent omgezet in onge-

wenste warmte. De overige 5 watt wordt ge-

bruikt voor de productie van licht. Hiervan 

wordt net iets meer dan 2 watt omgezet in 
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spanning van 450 volt. In het interieur 

moest vlees worden geplaatst als lokaas.  

Het eerste commerciële ontwerp werd  

gepatenteerd in de Verenigde Staten in 

1934 door William F. Folmer en Harrison  

L. Chapin. Afzonderlijk van hen werkte  

dr. W.B. Herms, hoogleraar Parasitologie 

aan de Universiteit van Californië, meer  

dan twintig jaar aan grote commerciële  

insectenvallen voor de bescherming van  

de fruitindustrie, die in Californië zeer  

belangrijk is. In 1934 introduceerde hij  

de elektronische insectenval die model 

stond voor alle toekomstige insectenvallen.
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Met de Eco-ballast in de Eco-Trap wordt aanzienlijk op energie bespaard. door ’s nachts de lichtsterkte met 90 procent te verminderen. 

De komende vijf jaar zijn deze echter nog  

niet te verwachten. Vandaar dat Alcochem 

besloot om twee afzonderlijke variabelen 

van de huidige tl-units te onderzoeken.  

Bekeken werd hoeveel UVA-licht er over-

dag en ’s nachts minimaal nodig is om 

 insecten binnen een typische radius van  

10 tot 12 meter rond een unit aan te trek-

ken, te vangen en te doden. Daarnaast  

werd nagegaan of er op energie bespaard 

kan worden door het design van de ballast 

te optimaliseren. 

Uit het lichtonderzoek bleek dat vliegende 

nachtinsecten, zoals de Indische meelmot 

(Plodia interpunctella), veel gevoeliger zijn 

voor UVA-licht dan daginsecten. Nacht-

insecten hebben een veel kleinere lichtprik-

kel nodig om aangetrokken te worden tot 

de lampen. Onderzoek leerde dat tussen 

22.00 uur en 6.00 uur kan worden volstaan 

met 10 procent van de lichthoeveelheid  

die overdag nodig is. Het aantal gevangen 

meelmotten verschilde dan niet of nauwe-

lijks met lampen die op 100 procent brand-

den: respectievelijk gemiddeld 59 en 62 

meelmotten over vier sessies. 

Nachtinsecten zijn dus net zo effectief te 

vangen met UV- lampen die slechts op  

10 procent van hun nominale vermogen 

opereren.

Eco-ballast
De magnetische ballast van de insectenval 

werd vervangen door een tijdgestuurde,  

regelbare elektronische ballast, aangeduid 

door Alcochem als Eco-ballast. Daardoor  

is de traditionele starter voor het opstarten 

van de lampen niet langer nodig. Deze bal-

last genereert bovendien minder warmte 

(lees: 50 procent minder rendementsver-

lies). Het grootste voordeel is echter dat  

de Eco-ballast in staat is de lichtproductie  

van de lamp ‘s nachts te verminderen. Door

de vallen aan te passen, kan er dus aanzien-

lijk op het energieverbruik worden bespaard. 

Zo verbruikt een Eco-Trap-4-unit die is uit-

gerust met de Eco-Trapballast 1.152 watt per 

‘ Lichtsterkte ‘s nachts met 

90 procent verminderd’

dag. Een traditionele unit verbruikt in het-

zelfde tijdsbestek 1.728 watt. Dit geeft een 

be sparing van 576 watt per 24 uur, afgerond 

210 kW per unit per jaar. Bij een gemiddelde 

prijs van 25 eurocent per kW levert dat een 

besparing op van 52 euro 50 per unit. In voe-

dingsmiddelenbedrijven hangen doorgaans 

tientallen units, zodat bes paringen fors kun-

nen oplopen. De aanschafprijs van de Eco- 

serie zal in vergelijking 

met de conventionele 

units onder of op het-

zelfde huidige niveau 

uitkomen. Drie insec-

tenvallen zijn inmiddels 

uitgevoerd met deze 

Eco-ballasttechnologie en op de markt ge-

bracht: de EcoTrap 2 met een bereik van 50 

m2, de Eco Trap 3 met een bereik van  

75 m2 en de Ecotrap 4 met een bereik van 

100 m2.
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