Luminos 1

Veilig vliegen bestrijden
zonder biociden
Luminos 1 is speciaal ontwikkeld voor
kleinhandelszaken en biedt een effectieve en
kostenefficiënte oplossing voor de bestrijding
van vliegende insecten.
Luminos 1 beschikt over een uiterst effectieve kleefplaat en is ontwikkeld voor omgevingen met een vrij laag risico zoals kleinhandelszaken
in de voedingssector en particulieren. Deze elektrische vliegenvanger
kan aan de muur bevestigd worden, maar kan ook rechtop geplaatst
worden met de speciale staander (optie).
Het design van het toestel is eigentijds en bevat een krachtige, splintervrije 36W UV-A lamp waardoor alle soorten vliegende insecten aangetrokken worden. Vervolgens blijven de vliegen kleven op één van
de twee lijmplaten. Dit voorkomt verspreiding van insectendeeltjes
zoals dat bij traditionele vliegenvangers met hoogspanningsrooster
wel het geval is. Het gebruik van een Rentokil Luminos elektrische
vliegenvanger is dus hygiënisch en uiterst veilig.

Voordelen voor uw bedrijf
• Uiterst effectief – biedt een oplossing voor de
negatieve effecten van vliegende insecten.
• Discreet, onopvallend design – kan gebruikt worden
in publieke ruimtes.
• Beschermt uw klanten, medewerkers en merk tegen
de negatieve gevolgen van rondvliegende insecten.
• Hygiënisch: geen rondvliegende insectendeeltjes.
• Biocidenvrij.
• Geur- en geruisloos.
• Kan aan de muur bevestigd worden of rechtop gezet
op een vlak oppervlak met de staander (optie).
• Gebruiksklaar geleverd met 36W splintervrije lamp en
2 kleefplaten.
• Beantwoordt aan alle normen betreffende Veiligheid,
Gezondheid en Hygiëne.
• 2 jaar garantie op constructiefouten.

Luminos 1

Veilig vliegen bestrijden zonder biociden

Om de effectiviteit van de Rentokil elektrische vliegenvangers te
vergelijken, werden een aantal testen uitgevoerd waarin alle modellen
van de Luminos reeks werden opgenomen.
De grafiek hiernaast geeft de tijd weer waarin een Luminos vliegenvanger 50% van de vliegen vangt die in een ruimte rondvliegen. Dit
resultaat wordt gehanteerd als een maatstaf voor de globale effectiviteit (Half Life Measurement).
Bezoek onze website www.rentokil.be voor meer informatie over deze
effectiviteittest.
De Luminos 1 overtreft de prestaties van veel gelijkaardige toestellen
die momenteel op de markt verkocht worden en werd zeer gunstig
geëvalueerd voor plaatsen met een relatief laag risico. Voor plaatsen
met een absolute nultolerantie voor vliegende insecten, bevelen we
de Luminos 3 of de Luminos 4 aan.
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Hogere effectiviteit
* Tijd nodig om 50% van de losgelaten vliegen in een ruimte te vangen
(minder tijd = betere performantie)

Technische specificaties
De elektrische vliegenvanger Luminos 1 beantwoordt aan alle
Europese veiligheidsnormen betreffende de elektriciteit en de
UV straling (CE-conform).

Het gemak van een onderhoudscontract
Om een maximaal rendement te garanderen, moeten de kleefplaten regelmatig vervangen worden – afhankelijk van de ernst
van de plaag. De lamp moet jaarlijks vervangen worden, liefst
bij het begin van het vliegenseizoen. Onze servicemedewerkers
komen - afhankelijk van uw situatie - elk kwartaal of éénmaal per
halfjaar bij u langs voor een onderhoudsbeurt.

Onze 90 ongediertespecialisten wonen verspreid over heel België
zodat onze klanten steeds en overal op een snelle service kunnen
rekenen. Contacteer ons voor advies over de beste manier om uw
probleem met vliegende insecten aan te pakken.

Telefoon: 0800 20 123
Website: www.rentokil.be

Luminos 1
Afmetingen (in mm):
Gewicht:
Lamp:
Voeding:
Bevestiging:

Materiaal:
Garantie:

460 B x 110 D x 240 H
3.5 kg (zonder verpakking)
1 x 36W PL Powerline UV-A
splintervrij
200 – 240 V / 50 – 60 Hz
Aan de muur of op een vlak
oppervlak met de staander
(apart beschikbaar als accessoire)
Dekplaat: ABS plastic met coating
Louvre - UV doorlatend ABS plastic
2 jaar op constructiefouten
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