
H συσκευή Luminos 1 κατασκευάστηκε για χώρους 
λιανικής πώλησης τροφίμων όπως αρτοποιεία, 
κρεοπωλεία, delicatessens, παρέχοντας μία χαμηλού 
κόστους συσκευή για τον πληθυσμιακό έλεγχο των 
ιπταμένων εντόμων που είναι αποτελεσματικότερη από 
μία γκάμα συσκευών του ανταγωνισμού. 

H συσκευή Luminos 1 αποτελεί  μία  υψηλής αποτελεσματικότητας 
συσκευή με κολλώδεις επιφάνειες, η οποία σχεδιάστηκε για χώρους 
σχετικά χαμηλού κινδύνου σε καταστήματα λιανικής τροφίμων 
στα οποία μπορεί, είτε να τοποθετηθεί στον τοίχο, είτε σε επίπεδη 
επιφάνεια*. 

Στο εσωτερικό του μοντέρνου εξωτερικού πλαισίου υπάρχει ένας 
πανίσχυρος UV-A λαμπτήρας  των 36W που προσελκύει όλα τα 
είδη των ιπταμένων εντόμων τα οποία στη συνέχεια παγιδεύονται 
σε μία από τις δύο κολλώδεις επιφάνειες που παρέχονται με τη 
συσκευή. Λόγω του ότι τα  έντομα παγιδεύονται, με τη χρήση 
της συσκευής Luminos 1 αποφεύγονται τα προβλήματα που 
μπορεί να δημιουργούνται από την παρουσία των τμημάτων των 
εντόμων, σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακές 
εντομοπαγίδες..

 
Luminos 1:  
Οφέλη για την επιχείρησή σας.

• Διακριτική σχεδίαση – για χρήση σε δημόσιους χώρους 

• Υψηλή αποτελεσματικότης – εξαλείφει την ενόχληση που 

προκαλούν τα ιπτάμενα  έντομα.

• Χρησιμοποιεί δύο κολλώδεις επιφάνειες – μεγάλη επιφάνεια 

παγίδευσης και προστασία  για έως και 6 εβδομάδες, χωρίς 

συντήρηση. 

• Διατίθεται έτοιμη για χρήση – λαμπτήρας των 36W και 2 κολλώδεις 

επιφάνειες.

• Προσαρμοστικότης – μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε τοίχο ή 

σε επίπεδη επιφάνεια προσαρμόζοντας την σε αποσπώμενη γωνία 

στήριξης*. 

• Ασφαλής και υγιεινή – χωρίς χρήση εντομοκτόνων και χωρίς 

παρουσία αερόβιων τμημάτων των ιπταμένων εντόμων. 

• Προσφέρει πνευματική γαλήνη – καλύπτει τις νομικές και τις 

απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.  

* Η γωνία στήριξης διατίθεται σαν επιπλέον εξάρτημα 

Πληθυσμιακός έλεγχος ιπταμένων εντόμων με λογικό κόστος 
Luminos 1

Κατάλληλη για ένα εύρος πελατών, 

περιλαμβανομένων των εξής:

• Αρτοποιεία

• Κρεοπωλεία

• Cafes

• Delicatessens

• Καταστήματα λιανικής τροφίμων 

Luminos 1



Luminos 1

Διαστάσεις (Π,Υ,Β) 460mm x 240mm x 110mm

Βάρος 3,5kg (Χωρίς τη χάρτινη συσκευασία)

Λαμπτήρας 1 x 36W PL Powerline UV-A

Τροφοδοσία 200-240V / 50-60Hz

Τοποθέτηση 
Τοποθέτηση σε τοίχο ή σε επίπεδη 
επιφάνεια με χρήση της γωνίας 
στήριξης *

Υλικό 
Πλαίσιο  – βαμμένο ABS 
Περσίδα – πλαστικό ABS διαπερατό 
από UV ακτινοβολία 

Εγγύηση 2 χρόνια 

Αποτελεσματικότητα σε λογική τιμή

Σε μια σειρά δοκιμών σχεδιασμένων έτσι ώστε να 
συγκριθεί η αποτελεσματικότης των συσκευών 
Luminos της Rentokil, η επίδοση της συσκευής 
Luminos 1 υποδεικνύει ότι είναι αποτελεσματική σε 
χώρους χαμηλού κινδύνου. Για χώρους υψηλότερου 
κινδύνου, συνιστάται η χρήση των συσκευών Luninos 
3 ή Luminos 4.

Το διπλανό διάγραμμα απεικονίζει τον υπολογισμένο 
‘’Χρόνο Ημιζωής” για την γκάμα των συσκευών 
Luminos της Rentokil. Το τέστ αυτό μετράει το 
πόσο γρήγορα μια συσκευή παγιδεύει το 50% του 
αριθμού των μυγών που βρίσκονται σ’ ένα χώρο 
και χρησιμοποιεί αυτό το αποτέλεσμα σαν ένδειξη 
της συνολικής αποτελεσματικότητας. Για περαιτέρω 
πληροφόρηση όσον αφορά τη μέτρηση της ημιζωής, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

www.rentokil.co.uk/flycontrol

Συσκευές Luminos της Rentokil 
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Αυξημένη Αποτελεσματικότητα 

*Απαιτηθείς χρόνος για παγίδευση του 50% των μυγών απελευθερωμένων σ΄ένα 
δωμάτιο (λιγότερος χρόνος = συσκευή με καλύτερη απόδοση) 

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τον 

πληθυσμιακό έλεγχο των ιπταμένων εντόμων στην επιχείρησή σας. 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Η συσκευή Luminos 1 είναι συμμορφωμένη 
με όλες τις σχετικές ηλεκτρολογικές και τις UV 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας. 

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, 
συνιστάται όπως οι κολλώδεις επιφάνειες 
αντικαθίστανται  κάθε 4 με 6 εβδομάδες,  ή και 
συχνότερα , ανάλογα με την προσβολή του 
χώρου. Ο λαμπτήρας πρέπει να αντικαθίσταται 
ετησίως στην αρχή της περιόδου κατά την 
οποία  σημειώνεται αύξηση του πληθυσμού των 
ιπταμένων εντόμων. 

Πληθυσμιακός έλεγχος ιπταμένων εντόμων με λογικό κόστος 
Luminos 1

* Η γωνία στήριξης διατίθεται σαν επιπλέον εξάρτημα 
Rentokil Initial Hellas Ε.Π.Ε.,  Ελληνικού Κόσμου 6 
(πρώην Σπ. Πολυκράτη),  Άγ. Ι. Ρέντης, ΤΚ 182 33 

Τηλ      210 483 6666
email      info@rentokil-initial.gr
website   www.rentokil.gr
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