
Luminos 4 werd ontwikkeld voor omgevingen met een 
nultolerantie voor vliegende insecten. Luminos 4 is 
geschikt voor voedingsbedrijven, de farmaceutische 
industrie en andere types industrieën in het algemeen.

Luminos 4 maakt gebruik van de unieke Rentokil inkapseling 
technologie. Met deze methode voor de bestrijding van vliegen blijven 
de insecten kleven op een zelfklevende film die zich achter de vier 
15W UV-A lampen bevindt. Deze klevende 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 door rondvliegende insectendeeltjes miniem is.

Het toestel is één van de meest performante industriële vliegenvangers 
op de markt en biedt bovendien de mogelijkheid om het aantal 
gevangen vliegen te tellen en te analyseren. Luminos 4 is beschikbaar in 
drie uitvoeringen: een wandmodel, een dubbelzijdig, vrijhangend model 
en een IP65 versie (enkel verkrijgbaar in wandmodel).

Luminos 4: Voordelen voor uw bedrijf

• Uiterst effectieve bescherming – grote reikwijdte met een hoge UV  
 output om ervoor te zorgen dat insecten snel gevangen worden.

• Volledige inkapseling – vermindert het risico op besmetting door dode  
 insecten of rondvliegende insectendeeltjes.

• Sluit het risico op secundaire besmetting uit – de klevende film rolt  
 zichzelf automatisch op en is dus altijd schoon.

• Zeer effectief tegen alle soorten vliegende insecten.

• Beantwoordt aan alle normen betreffende de Veiligheid, Gezondheid  
 en Hygiëne.

• Veilig en effectief – zelfs in de meest kritische omgevingen.

• Wordt volledig gebruiksklaar geleverd - 4x15W lampen en   
 zelfklevende film.

• Het oprolmechanisme van de klevende folie kan ingesteld worden op  
 verschillende tijdsintervallen zodat de kans op besmetting zeer   

 beperkt blijft.
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Unieke technologie,  
buitengewone bescherming

Een aantal testen werden uitgevoerd met de 
bedoeling de effectiviteit van verschillende 
elektrische vliegenvangers 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 
vliegenvangers 50% van de vliegen vangt 
die in een ruimte rondvliegen. Dit resultaat 
wordt dan gehanteerd als een maatstaf voor 
de globale effectiviteit. Bezoek onze website 
www.rentokil.be voor meer informatie 
over deze effectiviteitmeting (Half Life 
Measurement). 
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Technische specificaties

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

Voor een optimale werking moet dit toestel 
onderhouden worden door één van onze 
servicemedewerkers. De lampen moeten 
jaarlijks vervangen worden – liefst bij het 
begin van het vliegenseizoen.

Luminos 4

Afmetingen (in mm)
Wandmodel: 630 B x 153 D x 550 H 
Vrijhangend: 630 B x 153 D x 550 H 

Gewicht
Wandmodel: 8,1 kg (zonder verpakking) 
Vrijhangend: 13,5 kg (zonder verpakking)

Lamp 4 x 15W 18 inch T8 BL350 GE splintervrij

Spanning 200-240V / 50-60HZ

Bevestiging Muur of plafond 

Materiaal
Chassis – Aluminium  
Dekplaat – ABS plastic

Garantie 2 jaar op constructiefouten

Met meer dan 70 servicepunten verspreid over het hele land, 
is er altijd één Rentokil servicemedewerker bij u in de buurt. 
Contacteer ons voor meer advies over de bestrijding van 
vliegen.

Ingberthoeveweg 17
B – 2630 Aartselaar
t  03 450.65.00
www.rentokil.be

Rue de Genval 34
B – 1301 Bierges
t  02 521.91.00
www.rentokil.be

Rue de la Chapelle 47
L – 4967 Clemency
t  26.65.71
www.rentokil.lu
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