Luminos 4

Toptechnologie voor een
uiterst effectieve bestrijding
van vliegende insecten
Luminos 4 is ontwikkeld voor omgevingen
met een nultolerantie voor vliegende
insecten. Luminos 4 is geschikt voor de
voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische
industrie en andere sectoren waar vliegende
insecten ongewenst zijn.
Vliegende insecten zijn een risico voor de gezondheid
en hygiëne
Het risico op besmetting van voedsel of grondstoffen door vliegende
insecten is enorm. Vliegende insecten verspreiden bacteriën en
gevaarlijke ziektekiemen via hun speeksel en uitwerpselen. Bovendien
worden de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid
steeds strenger. De kosten die met het verlies van goederen gepaard
gaan, kunnen heel snel oplopen en hebben vaak grote economische
gevolgen voor een bedrijf.

De ultieme bescherming tegen vliegende insecten
Luminos 4 maakt gebruik van de unieke Rentokil inkapselingtechnologie. Met deze methode voor de bestrijding van vliegende insecten
blijven de insecten kleven op een zelfklevende film die zich achter de
vier splintervrije 15W UV-A lampen bevindt. Deze zelfklevende film
wordt op regelmatige tijdstippen automatisch opgerold, waardoor
de insecten ingekapseld worden. Dit heeft als resultaat dat het risico
op besmetting door dode insecten of rondvliegende insectendeeltjes
miniem is en dat het vangstoppervlak altijd schoon is.
Het toestel is één van de meest effectieve, industriële insectenvangers
op de markt en biedt bovendien de mogelijkheid om het aantal
gevangen vliegen te tellen en te analyseren. Luminos 4 is beschikbaar
in twee uitvoeringen: een wandmodel en een dubbelzijdig, vrijhangend model. Beide modellen zijn IP65 dus beschermd tegen stof en
spuitwater.

Voordelen voor uw bedrijf
• Uiterst effectieve bescherming tegen alle soorten
vliegende insecten.
• Grote reikwijdte met een hoge UV output om ervoor
te zorgen dat insecten snel gevangen worden.
• Volledige inkapseling - elimineert het risico op
besmetting door dode insecten of rondvliegende
insectendeeltjes.
• Sluit het risico op secundaire besmetting uit - de
zelfklevende film rolt zichzelf automatisch op en is dus
altijd schoon.
• Het oprolmechanisme van de zelfklevende film kan
ingesteld worden op verschillende tijdsintervallen.
• Mogelijkheid tot vangstanalyse en tellingen.
• Het toestel is beschermd tegen stof en spuitwater (IP 65).
• Veilig en effectief - zelfs in de meest kritische
omgevingen.
• Hygiënisch: geen rondvliegende insectendeeltjes.
• Biocidenvrij.
• Geur- en geruisloos.
• Gebruiksklaar geleverd - 4x15W splintervrijelampen en
zelfklevende film.
• 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.

Luminos 4

Toptechnologie voor een uiterst effectieve
bestrijding van vliegende insecten

Een aantal testen werden uitgevoerd met de bedoeling de effectiviteit
van verschillende elektrische insectenvangers voor hoge risicozones
te vergelijken. De prestaties van de Luminos 4 overtrof die van veel
toestellen die momenteel op de markt verkocht worden.
De grafiek hiernaast geeft de tijd weer waarin een aantal verschillende
merken insectenvangers 50% van de vliegen vangt die in een ruimte
rondvliegen. Dit resultaat wordt gehanteerd als een maatstaf voor de
globale effectiviteit.
Bezoek onze website www.rentokil.be voor meer informatie over deze
effectiviteittest (Half Life Measurement).

Rentokil Luminos 4 vs Concurrerend Product
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Hogere effectiviteit
* Tijd nodig om 50% van de losgelaten vliegen in een ruimte te vangen
(minder tijd = betere performantie)

Het onderhoud van de Luminos 4
Voor een optimale werking wordt dit toestel onderhouden door
één van onze servicemedewerkers. Dit geeft u extra zekerheid
over de goede werking van uw insectenvanger. Onze servicemedewerkers komen twee keer per jaar bij u langs voor een
onderhoudsbeurt (bij standaard instelling van de Luminos 4).

Luminos 4
Technische specificaties
Luminos 4 beantwoordt alle Europese veiligheidsnormen betreffende
elektriciteit en UV straling (CE-conform).
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

Afmetingen (in mm):
Gewicht:

Lamp:
IP rating:
Voeding:
Interne zekering:
Stroomverbruik:
Bevestiging:
Materiaal:
Garantie:

Wandmodel: 630 B x 153 D x 550 H
Vrijhangend: 628 B x 220 D x 552 H
Wandmodel: 8,1 kg
(zonder verpakking)
Vrijhangend: 13,5 kg
(zonder verpakking)
4 x 15W 18 inch F15 T8 BL365 GE
splintervrij
IP 65 (beschermd tegen stof en
spuitwater)
200-240 V / 50-60 Hz
1A 20 mm Quick Blow
0.7 A @ 230V
Muur of plafond
Chassis - Aluminium
Dekplaat - ABS plastic
2 jaar op constructiefouten
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