Luminos 4

A derradeira protecção de elevada eficácia, no
controlo de insectos voadores
O Luminos 4 tem vindo a ser desenvolvido para
oferecer um controlo de insectos voadores de
alta eficácia, em áreas onde existe uma baixa
tolerância para a presença de insectos. O Luminos
4 é o dispositivo apropriado para as exigências
da indústria alimentar, farmacêutica e outras de
padrões de qualidade elevados.
O Luminos 4 utiliza a tecnologia de encapsulagem, desenvolvida
pela Rentokil. Esta abordagem no controlo de insectos voadores
tem por base a captura dos insectos, numa película adesiva
colocada por detrás das 4 lâmpadas de 15W UV-A. A película
adesiva desliza e enrola automaticamente, ficando os insectos
capturados, encapsulados no seu interior. Desta forma, o risco de
contaminação pela presença de insectos mortos, é minimizado
Esta unidade é um dos aparelhos mais eficientes do mercado,
permitindo como opção, a contagem prática e análise dos insectos
capturados. O Luminos 4 está disponível em 3 versões: de parede
(uma face), suspensa (duas faces) e na versão sob a norma IP65.

Luminos 4

Luminos 4:
Benefícios para o seu negócio :
• Derradeira protecção – área de captura extensa com produção de
grande intensidade de UV, para assegurar uma captura rápida dos
insectos voadores.
• Encapsulação completa dos insectos – Remove o risco de
contaminações associado ao problema da electrocussão dos
insectos e dispersão de partes dos seus corpos em redor.
• Elimina o risco de infestação secundário – disponibiliza uma nova
porção de película, enrolando a antiga com os insectos capturados,
tudo automaticamente.
• Alta eficácia contra todos os tipos de insectos voadores – Os
insectos voadores deixam de ser um incómodo.
• Paz de espírito – de acordo com as normas CE, assim como todos
os requisitos de Saúde e Segurança.
• Seguro e eficaz – nas áreas mais sensíveis da indústria.
• Fornecido pronto a usar – já com lâmpadas (4x15W) e película
adesiva.

Para uma grande diversidade de clientes, incluindo:

• Avanço automático do filme adesivo - pode ser programado para
diferentes intervalos, dependendo do nível de infestação.

• Áreas limpas no interior das instalações
• Cozinhas comerciais
• Áreas de processamento de alimentos
• Indústria farmacêutica
• Indústria em geral

Luminos 4

A derradeira protecção de elevada eficácia, no controlo
de insectos voadores

Numa série de testes concebidos para comparar a
eficácia de vários aparelhos de controlo de insectos
concebidos para utilização em áreas de risco
elevado, o Luminos 4 apresenta um desempenho
extraordinário face a outros bem conhecidos e
disponíveis no mercado.
No gráfico ao lado apresenta-se o “Tempo Médio”
calculado para a gama Luminos da Rentokil. Este
teste mede a rapidez com que cada unidade captura
50% das moscas em determinada área, usando este
dado como uma extrapolação para a eficácia global.
Para informações adicionais sobre este teste visitenos em:
www.rentokil.co.uk/flycontrol

Luminos 4 versus Aparelhos da Concorrência
Tempo para capturar 50% das moscas (min)*

Tecnología exclusiva
protecção acrescida
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Product A
(60W)

Para assegurar um desempenho óptimo, a unidade
deve ser alvo de manutenção profissional pelo
seu Técnico da Rentokil. As lâmpadas devem ser
substituídas anualmente.

Product C
(45W)

Luminos 4
(60W)

Eficacia
* Tempo para capturar 50% das moscas num local (menos tempo = maior eficácia)

Especificações técnicas
O Luminos 4 cumpre todos os padrões europeus
relativos a electricidade e segurança UV.

Product B
(45W)

Luminos 4
Dimensões (A,L,P)

630mm x 153mm x 550mm

Peso

8.1kg (Sin caja)

Lâmpadas

4x15W 18 polegadas T8 BL350 GE

Corrente eléctrica

200-240V/50-60Hz

Montagem

Parede

Material

Chassis - Aluminio
Tampa - ABS

Garantia

2 anos

Com mais de 70 técnicos distribuídos pelo país, estamos sempre perto de
si! Contacte-nos e deixe-nos aconselhá-lo acerca de controlo de moscas
para o seu negócio

Rentokil Portugal, C. I. Vialonga, Fr. C1 e C21 - Vialonga
t 808 24 24 12
e pestcontrol@rentokil-initial.pt
w www.rentokil.pt

