Luminos 4

Yderst effektiv insektfanger - ultimativ beskyttelse
Luminos 4 er en yderst effektiv insektfanger i de
områder, hvor flyvende insekter ikke tolereres.
Luminos 4 er egnet til virksomheder, der forarbejder
fødevarer samt andre industrivirksomheder herunder medicinalindustrien.
Den unikke indkapslingsteknologi, der bruges i Luminos 4 er udviklet af
Rentokil. Denne fangstmetode virker ved at insekterne bliver tiltrukket
af fire 15W UVA rør og derefter fanges på en selvklæbende folie. Den
selvklæbende film er fastgjort på en automatisk fremført limrulle,
der fremføres med jævne mellemrum. Det betyder, at du slipper for
smådelene af de døde insekter, da de bliver indkapslet i limrullen. Det
formindsker risikoen for forurening fra døde insekter.
Det er den mest effektive insektfanger i sortimentet og enheden er
velegnet til industrivirksomheder. Indkapsling i limrullen – giver mulighed
for artsbestemmelse, optælling samt angivelse af fangstdato. Luminos 4
fås i tre varianter: vægmontering, dobbeltsidet (til ophæng)og en IP65
version.

Luminos 4

Luminos 4:
Fordele for din virksomhed
• Ultimativ beskyttelse - stort fangstområde, høj UV ydeevne betyder, at
insekterne fanges hurtigt
• Unik indkapslingsteknologi - reducerer risikoen for forurening fra 		
flyvende insekter samt spredning eller udpustning af døde insekter 		
og insektdele samt risikoen for sekundære angreb
• Yderst effektiv - mod alle former for flyvende insekter
• Fred i sind – opfylder alle sundheds- og sikkerhedskrav
• Sikker og effektivt - i kliniske rum
• Leveres klar til brug - 4x15W UVA rør samt automatisk fremført 		
limrulle
• Automatisk fremført limrulle - kan indstilles til forskellige intervaller i
forhold til aktivitetsniveauet

Velegnet til en række brancher, herunder:
• Kliniske rum
• Fødevareforarbejdning
• Fødevareindustrien
• Lægemiddelindustrien
• Industrivirksomheder

Rentokil sikrer og bekæmper alle former for skadedyr - læs mere på rentokil.dk

Luminos 4

Yderst effektiv insektfanger - ultimativ beskyttelse
Unik teknologi - ultimativ beskyttelse

Grafen til højre afspejler fangsttiden på de
forskellige Luminos modeller. Denne test måler,
hvor lang tid det tager en enhed at fange 50 % af
insekterne i et givent område. Dette bruges som
indikation for den samlede effektivitet. Gå ind på
vores hjemmeside rentokil.dk og få yderligere
oplysninger om effektiviteten af Luminos
insektfangere.
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Fangsttiden*

Rentokil har fortaget en række tests, hvor vi har
sammenlignet effektiviteten af insektfangere
udviklet til højrisikoområder. Testene viste, at
Luminos 4 er mere effektiv i forhold til mange af
de førende produkter, der i øjeblikket findes på
markedet.

Luminos 4 vs konkurrerende produkter
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Product A
(60W)

For at sikre optimal ydeevne, skal enheden
serviceres af uddannede fagfolk. UVA rørene skal
udskiftes hvert år i begyndelsen af insektsæsonen.

Product C
(45W)

Luminos 4
(60W)

Forøget effektivet
* Fangsttiden af 50 % af insekterne i et rum (kortere tid = effektivetet)

Tekniske specifikationer
Luminos 4 overholder alle relevante europæiske
elektriske- og UV sikkerhedsstandarder.

Product B
(45W)

Luminos 4
Mål (BxHxD)

630 mm x 153 mm x 550 mm

Vægt

8,1 kg (uden emballage)

UVA rør

4 x 15W 18 cm T8 BL350 GE

El forsyning

200-240V / 50-60Hz

Montering

Vægmontering

Materiale
Garanti

Stel – Aluminium
Front - ABS
2 år

VIDSTE DU AT
• Fluer bløder deres mad op ved at kaste op på den
• Der er op til 9.000.000 mikroorganismer på en stueflue

Vi dækker hele Danmark. Kontakt os og få en gratis og uforpligtende
gennemgang af din virksomhed – skadedyrsbekæmpelse er en opgave for
eksperter.

• Selvklæbende folie forhindrer, at insektdele spredes
ud i lokalet

Rentokil, Paul Bergsøes Vej 22, 2600 Glostrup
t 70 10 27 10
e skadedyrskontrol@rentokil.dk
w rentokil.dk

Rentokil sikrer og bekæmper alle former for skadedyr - læs mere på rentokil.dk

