
HIGIÉNIKUS KÖRNYEZET MINDEN 
MUNKAHELYEN 

Lumitester™ 

SMART 
A higiénia ellenőrzése három 

egyszerű lépéssel 
A felhőben tárolt adatok 
bárhonnan elérhetőek 

Adatok vizuális megjelenítése 

A3  észleléssel 

ATP+ADP+AMP 

Megbízhatóbb és érzékenyebb Az A3 megtalál mindent, amit mások nem 



 VÁLJON A TISZTASÁG ELLENŐRZÉSE SZOKÁSSÁ 
MINDENKI SZÁMÁRA 
Az applikációval mindenki egyszerűen ellenőrizheti a tisztaságot 

Mérés Könnyen kezelhető, eredmények 10 másodperc alatt 

Mintavétel 
Vegyen mintát a vattás pálcával, és 
helyezze a készülékbe 

Mérés 
Jól rázza meg és helyezze a 
Lumitester készülékbe 

Elemzés 
Az eredmény (RLU) 10 másodperc 
alatt megjelenik. 

Értékelés Applikáció az adatok folyamatos figyeléséhez 

Csatlakozás Központilag felhőben tárolt, több helyről elérhető adatok 

Az elmentett adatokat idősorban is meg lehet jeleníteni a 
speciális applikációink használatával. A vizsgálatok megfelelési 
arányai automatikusan grafikonon jelennek meg, hogy a javulás 
szemmel látható legyen. Az alkalmazottak jobban odafigyelnek 
majd a tisztaságra, és fenntartják a környezeti higiénia magas 
szintjét, ami bizalmat épít a vállalkozásával szemben. 

Az adatok el lesznek mentve a felhő tárhelyre, és a világon bárhonnan 
elérhetők. Ezzel az esetleges problémákat gyors felfedezheti és a gyorsan 
intézkedhet. 

Az egyes mérések idősorozat adatainak 
megjelenítése 

Átfogó mérési eredmények megjelenítése 
grafikonokon 

Lumitester™ Smart Termékkód: 61234 

Mérés ideje: 10 másodperc 

Megjelentett adat: RLU (relatív fényegység) 

Áramellátás 2 alkáli vagy újratölthető nikkel-hibrid elem (AA) 

Kiegészítők 2 alkáli elem (AA), tisztítókefe, USB 
kábel, szíj, rövidített kézikönyv 

 

LuciPac™ A3 Surface (felületek) Termékkód: 60361 100 vattás pálca/készlet 
LuciPac™ A3 Water (víz) Termékkód: 60365 100 vattás pálca/készlet 

 

Tárolás 2-8°C (Nem fagyálló) 

25°C 14 nap (zárt csomagolásban) 

30°C 5 nap (zárt csomagolásban) 

Szavatosság 15 hónap a gyártás napjától számítva 

 
 A LuciPac A3-at a Lumitester Smart, PD-30 vagy PD-20 készülékekkel használhatja. Ne használja 

más modellekhez. 
 A terméket csakis a higiénia ellenőrzésére lehet felhasználni. 

 A Lucipac A3 és Lumitester Smart termékeket nem lehet az élő baktériumok általános 

megszámolására vagy egy adott kórokozó jelenlétének észlelésére felhasználni. 

Kikkoman Biochemifa vállalat 
2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 JAPÁN  

TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498 

biochemifa@mail.kikkoman.co.jp 

http://www.kikkomana3.com/ 

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/ 

 

 Fenntartjuk a jogot a jelen dokumentumban található információk előzetes értesítés nélküli 

megváltoztatására. 
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Olvassa le, ha többet akar megtudni az 
A3 higiénia ellenőrző rendszerről 

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/

