Luminos 3 (Plus)
Effectieve vliegenbestrijding

De professionele Luminos 3 elektrische
vliegenvangers van Rentokil bieden u een
veilige oplossing om zonder biociden vliegende
insecten te bestrijden in uw bedrijf.
Dit professioneel toestel met aantrekkelijk
design kan gebruikt worden in alle soorten
bedrijven en is beschikbaar in twee
uitvoeringen: de standaard versie met
kleefplaten en de Luminos 3 Plus versie met
inkapselingtechnologie.
Zowel levende als dode insecten zorgen voor onhygiënische situaties
en laten niet meteen een goede indruk na bij uw klanten. En terecht!
Een enkele huisvlieg kan wel 2 miljoen bacteriën en gevaarlijke
ziektekiemen (o.a. Salmonella) verspreiden. Kies daarom voor een
professionele vliegenvanger van Rentokil: discreet en effectief.

Professioneel toestel in twee uitvoeringen
De Luminos 3 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Beide toestellen
beschikken over drie krachtige, splintervrije 15W ultraviolet (UV-A)
lampen die vliegende insecten aantrekken. Het voordeel van vliegenvangers met een kleefmechanisme tegenover vliegenvangers met
een hoogspanningsrooster is dat er geen insectendeeltjes in de lucht
terechtkomen en verspreid worden.
De kleefplaat in de standaard uitvoering van de Luminos 3 bevindt
zich zowel op de achterwand als op de basis van het toestel en
moet elke 4 tot 8 weken vervangen worden voor een optimale
werking. Doordat de kleefplaat zich achter de lampen bevindt,
zijn de gevangen insecten bijna onzichtbaar - wat een hygiënische
indruk geeft.
De Luminos 3 Plus gaat nog een stap verder. Dit toestel beschikt
over een kleefplaat én een uniek, gepatenteerd kleefrolmechanisme.
Op regelmatige tijdstippen - in te stellen naargelang de situatie - rolt
de zelfklevende folie zichzelf op waardoor gevangen insecten volledig
ingekapseld worden. Hierdoor wordt besmettingsgevaar uitgesloten.

Voordelen voor uw bedrijf
• Hoogtechnologisch toestel met maximale vangratio.
• Beschikbaar in 2 uitvoeringen: kleefplaten en
inkapselingtechnologie.
• Beschermt uw klanten, medewerkers en merk tegen
de negatieve gevolgen van rondvliegende insecten.
• De inkapseling van de gevangen insecten vermindert
het risico op besmetting door vliegende insecten
en het verspreiden van lichaamsdeeltjes van dode
insecten.
• Hygiënisch: geen rondvliegende insectendeeltjes.
• Biocidenvrij.
• Geur- en geruisloos.
• Aantrekkelijk design, beschikbaar in 4 kleuren, zodat
het toestel altijd past bij de rest van de omgeving.
• Mogelijkheid tot vangstdeterminatie.
• Gebruiksklaar geleverd met 3 x 15 W splintervrije
lampen.
• Om een optimale effectiviteit te garanderen moet de
vliegenvanger onderhouden worden door een service
expert van Rentokil. De lampen moeten elk jaar, bij het
begin van het vliegenseizoen, vervangen worden.
• Het onderhoud gebeurt zonder hinder voor uw
activiteiten.
• Beantwoordt aan alle normen betreffende Veiligheid,
Gezondheid en Hygiëne.
• 2 jaar garantie op constructiefouten.
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Om de effectiviteit van de Rentokil elektrische vliegenvangers te
vergelijken, werden een aantal testen uitgevoerd waarin alle modellen
van de Luminos reeks werden opgenomen.
Deze grafiek 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 3 overtreft de prestaties van veel gelijkaardige toestellen
die momenteel op de markt verkocht worden en werd zeer gunstig
geëvalueerd voor plaatsen met een absolute nultolerantie voor
vliegende insecten.
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Hogere effectiviteit
* Tijd nodig om 50% van de losgelaten vliegen in een ruimte te vangen
(minder tijd = betere performantie)

Ontworpen tot in de perfectie
De Luminos 3 vliegenvanger is een toestel met een aantrekkelijk
design en beschikbaar in 4 kleuren zodat het altijd past bij de
rest van de omgeving. Een belangrijk aspect vooral wanneer het
in een publieke ruimte hangt.

Het onderhoud van de Luminos 3
Met een onderhoudscontract hoeft u zich niet te bekommeren
over het onderhoud van uw elektrische vliegenvangers.
Dit geeft extra zekerheid. Onze servicemedewerkers komen afhankelijk van uw situatie - elk kwartaal of drie maal per jaar
bij u langs voor een onderhoudsbeurt.

Kleurvarianten
Wit

Blauw

Zilver

Chroom

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

Technische specificaties
Afmetingen (in mm):
Gewicht:
UV-A lampen:
Bevestiging:
Voeding:
Materiaal:
Interne zekering:
Garantie:

510 B x 150 D x 380 H
3.7 kg (zonder doos) - 4.6 kg (Plus)
3X 15W 18 inch F15 T8 BL350 GE
Muur
200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Chassis: aluminium
Dekplaat: ABS plastic
1A 20mm Quick Blow
2 jaar op constructiefouten
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