
 

 

DLA ŚRODOWISKA SANITARNEGO WE 
WSZYSTKICH MIEJSCACH PRACY 

Lumitester™ 

Smart 
Monitorowanie higieny w 

trzech łatwych krokach 
Dostęp z dowolnego miejsca 

dzięki pamięci w chmurze 

Wizualizuj dane za pomocą aplikacji 

z wykrywaniem A3 

ATP+ADP+AMP 

Bardziej czuły i niezawodny A3 ma to, czego brakuje innym 
rozwiązaniom 

Luminister Smart 



 

Warunki 
przechowywania 

2-8°C (Nie zamrażać) 

25°C 14 dni(Bez otwierania) 

30°C 5 dni (Bez otwierania) 

Data ważności 15 miesięcy po dacie produkcji. 
 
    Należy używać LuciPac A3 do Lumitester Smart, PD-30 lub PD-20.  Nie należy używać go do 

innych modeli. 
 Nie używaj tego produktu do celów innych niż monitorowanie higieny. 

 Lucipac A3 i Lumitester Smart nie powinny być stosowane do liczenia ogólnie żyjących bakterii lub 

wykrywania określonych patogenów. 
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Wyszukaj więcej informacji na 

temat 
Systemu Monitorowania Higieny 

A3 

Pomiar Łatwa w użyciu, wyniki w ciągu 10 sekund 

Wacik 
Przetrzyj próbkę i włóż wacik do 
głównego korpusu 

Pomiar 
Dobrze wstrząśnij i włóż do 
Lumitestera 

Analiza 
Pomiary (RLU) wyświetlane w ciągu 
10 sekund 

ABY MONITOROWANIE HIGIENY MOGŁO 
STAĆ SIĘ NAWYKIEM 
Dzięki aplikacji można łatwo sprawdzić czystość 

Zrozumieni
e 

Aplikacja do ciągłego monitorowania wielu danych 

Połącz Scentralizowane dane z wielu witryn z zarządzaniem danymi w chmurze 

Zarejestrowane dane można wyświetlać w szeregach 
czasowych, rejestrując się w naszej specjalistycznej aplikacji. 
Wskaźniki przejścia kontroli są automatycznie pokazywane na 
wykresie, a ulepszenia można wizualizować. Pracownicy będą 
bardziej świadomi higieny i utrzymają wysoki poziom higieny 
środowiska, co pomoże zbudować zaufanie do Twojej firmy 

Dane będą przechowywane w chmurze i będą dostępne z dowolnego 
miejsca na świecie. Umożliwi to szybkie wykrywanie i reagowanie na 
wszelkie problemy, które mogą się pojawić. 

Wyświetlaj dane szeregów 
czasowych dla każdej kontroli 

Wizualizuj ogólne wyniki inspekcji za 
pomocą wykresów 

Lumitester™ Smart Kod produktu: 61234 

Czas pomiaru 10 sekund 

Dane wyjściowe RLU (Relative Light Unit) 

Zasilanie 2 baterie alkaliczne lub niklowo-wodorkowe (AA) 

Akcesoria 2 baterie alkaliczne (AA), szczotka do czyszczenia, USB 
kabel, pasek, szybka instrukcja 

 

LuciPac™ Powierzchnia 
A3 

Kod produktu: 60361 100 wacików / 
zestaw 

LuciPac™ Woda A3 Kod produktu: 60365 100 wacików / 
zestaw 
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