
Η συσκευή Luminos 3 υπάρχει τώρα διαθέσιμη και σε 
έκδοση με κολλώδη επιφάνεια και αποτελεί την πιο 
πρόσφατη προσθήκη στη γκάμα των προϊόντων της 
Rentokil, τα οποία σχετίζονται με τον πληθυσμιακό 
έλεγχο των ιπταμένων εντόμων με εξέχουσα θέση 
στην αγορά. Η συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά έτσι ώστε 
να προσφέρει αποτελεσματικό πληθυσμιακό έλεγχο 
των ιπταμένων εντόμων σε καταστήματα λιανικής 
τροφίμων και σε εταιρείες διαχείρισης κτιρίων. 

Η συσκευή φέρει μία  υψηλής αποτελεσματικότητας κολλώδη 
επιφάνεια η οποία είναι σχεδιασμένη για χρήση σε χώρους 
μεσαίου κινδύνου. Η κολλώδης επιφάνεια καλύπτει την πίσω 
πλευρά και τη βάση της συσκευής  και απαιτείται η αντικατάστασή 
της κάθε 4 με 8 εβδομάδες , ή και συχνότερα, ανάλογα με την 
προσβολή. 

Η συσκευή Luminos 3 διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων και 
εφόσον χρειαστεί μπορεί να τοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους. 
Η τοποθέτησή της είναι εύκολη και παρέχεται με τρεις UV-A 
λαμπτήρες των 15W για την προσέλκυση των εντόμων. 

Luminos 3:  
Οφέλη για την επιχείρησή σας

• Διακριτική σχεδίαση – για χρήση σε δημόσιους χώρους

• Υψηλή αποτελεσματικότης – εξαλείφει την ενόχληση που 

προκαλούν τα ιπτάμενα έντομα

• Αποτελεσματική κολλώδης επιφάνεια – καλύπτει την πίσω 

πλευρά και τη βάση της συσκευής, απαιτείται αντικατάσταση κάθε 

4 με 8 εβδομάδες, ή και συχνότερα, ανάλογα με την προσβολή. 

• Διατίθεται έτοιμη για χρήση – 3 λαμπτήρες των 15W και 

κολλώδης επιφάνεια.

• 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. 

Αποτελεσματικός και Ελκυστικός  πληθυσμιακός έλεγχος των 
ιπταμένων εντόμων

Luminos 3

Κατάλληλη για ένα εύρος πελατών, 

περιλαμβανομένων των εξής:

Luminos 3

• Καταστήματα λιανικής τροφίμων 

• Μεγάλα καταστήματα λιανικής τροφίμων 

• Διαχείριση κτιρίων



Luminos 3

Διαστάσεις (Π,Υ,Β) 510mm x 380mm x 154mm

Βάρος 3,7kg (χωρίς τη χάρτινη συσκευασία)

Λαμπτήρας  3 x 15W 18 inch T8 BL350 GE

Τροφοδοσία   200-240V / 50-60Hz

Τοποθέτηση   Τοποθέτηση σε τοίχο 

Χρώματα Μπλέ, Χρωμίου, Ασημί ή Λευκό 

Υλικό 
Σασσί – Αλουμίνιο 
Κάλυμμα – ABS

Εγγύηση 2 χρόνια 

Αποτελεσματικότητα και ελκυστική 
σχεδίαση

Σε μία σειρά δοκιμών σχεδιασμένων έτσι ώστε να 
συγκριθεί η αποτελεσματικότης των συσκευών 
Luminos της Rentokil, η συσκευή Luminos 3 
παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα από τις 
συσκευές Luminos Sapphire και Luminos 1. Για 
χώρους υψηλότερου κινδύνου, συνιστάται η χρήση 
της συσκευής 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 μία 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

Τεχνικές προδιαγραφές

Η συσκευή Luminos 3 είναι συμμορφωμένη με όλες 
τις σχετικές ηλεκτρολογικές και τις UV Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφάλειας. 

Για διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης , η συσκευή 
πρέπει να συντηρείται με επαγγελματικό τρόπο. Οι 
λαμπτήρες πρέπει να αντικαθίστανται ετησίως στην 
αρχή της περιόδου κατά την οποία σημειώνεται 
αύξηση του πληθυσμού των ιπταμένων εντόμων. 

Αποτελεσματικός και Ελκυστικός  πληθυσμιακός έλεγχος 
των ιπταμένων εντόμων

Luminos 3

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. 

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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