
VOOR EEN HYGIËNISCHE 

OMGEVING OP ELKE WERKPLEK 

Lumitester™ 

Smart 
Hygiënecontrole  

in drie makkelijke stappen 
Toegang van waar dan ook 

met cloudopslag 

Bekijk de gegevens met de app 

Met A3-detectie

ATP+ADP+AMP

Betrouwbaarder en gevoeliger A3 vindt wat andere niet vinden 

Luminister Smart 



MAAK HYGIËNECONTROLE VOOR 

IEDEREEN EEN GEWOONTE 

Iedereen kan met de app makkelijk de hygiëne controleren 

Meten Makkelijk in het gebruik, resultaten binnen 10 seconden 

Staafje 
Haal het staafje over het monster en doe 

het staafje in het hoofdtoestel 

Meten 
Schud goed en doe in 

de Lumitester 

Analyseren 
Metingen (RLU)  
binnen 10 seconden getoond 

Begrijpen App om voortdurend meerdere gegevens te controleren

Verbin
ding 
leggen

Gecentraliseerde multisite-gegevens met cloudgegevensbeheer 

De geregistreerde gegevens kunnen in een tijdserie worden 
getoond middels registratie met onze gespecialiseerde app. De 

inspectiepasseerratios worden automatisch in een diagram 

vastgelegd, en verbeteringen zijn te bekijken. Werknemers 
zullen zich beter van hygiëne bewust worden, en zullen een 

hoge hygiënenorm op hun werkplek aanhouden, waardoor u in 

uw zaak meer vertrouwen kunt opbouwen. 

De gegevens worden in de cloud opgeslagen en men kan er van waar dan 

ook ter wereld toegang toe hebben. Dit maakt een snelle detectie en 
reactie op eventuele problemen mogelijk. 

Toon tijd-seriegegevens voor elke 
inspectie 

Bekijk de algehele inspectiescores in 
diagrammen 

Lumitester™ Smart Productcode: 1902653

Meettijd 10 seconden 

Gegevensoutput RLU (Relative Light Unit) 

Stroomvoorziening 2 alkaline of nikkelhydride oplaadbare batterijen (AA) 

Accessoires 2 alkaline batterijen (AA), schoonmaakborstel, USB 
kabel, bandje, Snelstartgids 

LuciPac™ A3 Surface 100 staafjes/set 

LuciPac™ A3 Water 
Product code: 1702671
Product code: 1702672 100 staafjes/set 

Opslagomstandigheden 2-8°C (Niet invriezen) 

25°C 14 dagen (ongeopend) 

30°C 5 dagen (ongeopend) 

Vervaldatum 15 maanden na productiedatum 

 Gebruik LuciPac A3 voor Lumitester Smart, PD-30 of PD-20. Niet voor andere modellen 

gebruiken. 
 Gebruik dit product uitsluitend voor hygiënecontrole. 

 Lucipac A3 en Lumitester Smart moeten niet gebruikt worden om algemene levende 

bacteriën te tellen of specifieke ziektekiemen te detecteren. 
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