
Luminos Sapphire er den nyeste enhed i rækken 
af branchens førende insektfangere. Enheden er 
specielt designet til steder, hvor både diskretion 
og effektivitet er et krav. 

Luminos Sapphire er blevet udviklet til brug i miljøer, hvor 
sundhedsrisici er forholdsvis lav i forhold til tilstedeværelsen af 
insekter. Sapphire har et moderne design i 2 forskellige modeller, 
dens design gør den egnet til brug i offentlige rum, hvor du kan 
bekæmpe flyvende insekter effektivt og anonymt.    

Enheden bruger UVA lysteknologi til at tiltrække insekter, som 
derefter fanges på en limplade, der sidder skjult bag enhedens 
front. Luminos Sapphire har 3 installeringspositioner; vægmonteret 
enten vertikalt eller horisontalt samt en bordmodel. 

Luminos Sapphire:  
Fordele for din virksomhed

•	 Diskret design – til brug i offentlige rum

•	 Stilfuldt design - rustfri stålfront i to designs

•	 Effektiv - flyvende insekter er ikke en plage

•	 Fred i sind - Opfylder alle sundheds- og sikkerhedskrav

•	 Leveres klar til brug - med kabel for let installation

•	 Fleksibel - egnet til vægmontering eller placering på flad   
 overflade 

•	 Sikker og hygiejnisk - ingen pesticider eller flyvende insekt  
 fragmenter

Diskret insektfanger 
Luminos Sapphire

Luminos Sapphire

Velegnet til en række brancher, herunder:

• Barer 

• Hoteller (offentlige rum) 

• Kontorer 

• Restauranter 

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



Diskret, men effektiv

Rentokil har fortaget en række tests af effektiviteten 
af insektfangere. Testene viste, at Luminos Sapphire 
er mere effektiv end mange af de førende produkter, 
der i øjeblikket findes på markedet. 

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.

Diskret insektfanger 
Luminos Sapphire
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Forøget effektivet

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

Tekniske specifikationer 

Luminos sapphire overholder alle relevante 
europæiske elektriske- og UV sikkerhedsstandarder. 

For at sikrer optimal ydeevne anbefales det, at 
limpladen erstattes hver 4 til 6 uge, afhængig af 
aktivitetsniveauet. UVA røret bør udskiftes hvert år i 
begyndelsen af insektsæsonen.

Luminos Sapphire

Mål (BxHxD) 205 mm x 100 mm x 280 mm

Vægt 1,1 kg (uden emballage)

UVA rør 1 x 20W Minilynx BL350 Sylvania

El forsyning 200-240V / 50-60Hz

Montering
Vægmonteret (vertikalt eller horisontalt) 

eller som bordmodel

Materiale 
Bagside – Aluminium

Front – rustfrit stål (2 muligheder)

Garanti 2 år

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

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

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

• Selvklæbende folie forhindrer, at insektdele spredes   

  ud i lokalet

 

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


