
Experterna på skadedjurskontroll

Rentokil bekämpar och säkrar mot alla skadedjur. Läs mer på rentokil.se

Luminos 4 är en ytterst effektiv och hygenisk insektsfån-
gare. Luminos 4 är avsedd främst för användning inom 
livsmedels- och läkemedelsindustrin där flygande insekter 
inte får förekomma, men den lämpar sig för alla miljöer där 
hygienkraven är höga.

Fördelar för din verksamhet med Luminos 4

Rentokil har har tagit fram en unik teknik i Luminos 4 med en automa-
tiskt frammatad klisterfilm vars matningsfrekvens kan regleras efter 
behov. Insekter som lockas till fällan med hjälp av UV-ljus fastnar i klistret 
och kapslas in i filmen. Det innebär att partiklar av döda insekter inte 
kan följa med luftströmmarna och förorena känsliga produkter och vår 
inandningsluft med miljontals mikroorganismer.

Luminos 4 finns i tre olika modeller: vägghängd, dubbelsidig
(fritt hängande montage) och som en IP65-version.

Ultimat skydd - stort fångstområde och hög UV prestanda ger snabb 
fångst

Luminos 4 är den mest effektiva insektsfångaren på marknaden

Automatik - fångar insekterna effektivt då det alltid finns fräsch limyta

Unik inkapslingsteknik - minskar risken för föroreningar från 
fångade insekter

- ger möjlighet att räkna och artbestämma  
--fångade insekter samt uppgift om tidsperiod

Diskret design - de fångade insekterna syns inte

Långa serviceintervaller - minimala störningar för verksamheten

Miljövänligt alternativ - kemikaliefri bekämpning 24 timmar om dygnet

Trygghet - uppfyller alla hälso- och säkerhetskrav

Lämplig för en rad olika lokaler, som t.ex.

•	Rena rum
•	Livsmedelsindustri
•	Läkemedelsindustri
•	Restaurangkök

Luminos 4

Luminos 4
Insektsfångare med det ultimata skyddet



Rentokil bekämpar och säkrar mot alla skadedjur. Läs mer på rentokil.se

Kontakta oss för en utförlig genomgång av era behov för 
bekämpning och säkring mot skadedjur.
Skadedjurskontroll är en uppgift för experter.

Unik teknologi ger bättre skydd

Rentokil har genomfört en serie tester där vi  
jämfört effekten av insektsfångare framtagna för 
högriskområden. Testerna visade att Luminos 4 är 
effektivast av samtliga produkter på marknaden.

Bilden till höger visar resultaten för en jäm-
förelse mellan Luminos 4 och tre konkurrerande 
modeller. Detta test mäter hur lång tid det tar 
för en enhet att fånga 50% av insekterna i ett 
givet område, vilket motsvarar enhetens totala 
effektivitet.

Experterna på skadedjurskontroll

Mått (BxHxD) 630mm x 153mm x 550mm

8,1 kgVikt

4 st 15W 45 cm UVA Rör

Väggmontering eller fritt hängandeMontering

200 - 240 V /50-60 HzElförsörjning

Stål - Aluminium
Front - ABS-plast

Material

Luminos 4
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Luminos 4 vs konkurrerande produkter

*Fångsttid för 50% av insekterna (min)
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Visste du att:

•	 Flugor äter genom att först spy på födan och sedan 
suga upp den

•	 Det finns upp till 9 miljoner mikroorganismer på 
en vanlig husfluga

•	 Luminos inkapslingsteknik förhindrar att insekts-
delar flyger ut i rummet vid fångst

Luminos 4
Insektsfångare med det ultimata skyddet


