
FOR ET SANITÆRT MILJØ I ALLE 
ARBEIDSPLASSER 

Lumitester™ 

Smart 
Hygieneovervåking i tre 

enkle trinn 
Tilgang hvor som helst med 

skylagring 

Visualiser data med app 

Med A3 deteksjon 

ATP+ADP+AMP 

Mer pålitelig og følsom A3 finner det andre går glipp av 



 GJØR HYGIENEOVERVÅKNING EN VANE 
FOR ALLE 
Med appen kan alle enkelt kontrollere renslighet 

Mål Enkelt å bruke, resultater i 10 sekunder 

Vattpinne 
Gni prøven og sett vattpinnen inn i 
hoveddelen 

Mål 
Rist godt og sett inn i Lumitester 

Analyse 
Målinger (RLU) vises i 10 sekunder 

Forstå App for kontinuerlig overvåking av flere data 

Koble til Sentraliserte data fra flere side og datahåndtering i skyen 

Lagrede data kan vises i tidsserier ved å registrere i vår 
spesialiserte app. Bestått-grad fra inspeksjoner vises 
automatisk som graf, og forbedringer kan visualiseres. Ansatte 
blir mer bevisste om hygiene og opprettholder en høy standard 
på miljøsanitære forhold, noe som bidrar til å skape større tillit 
til bedriften din 

Data blir lagret i skyen og er tilgjengelig fra hvor som helst i verden. 
Dette muliggjør rask oppdagelse og respons på eventuelle problemer 
som kan oppstå. 

Vis tidsseriedata for hver 
inspeksjon 

Visualiser generelle inspeksjonsaspekter 
gjennom grafer 

Lumitester™ Smart Produktkode: 61234 

Måletid 10 sekunder 

Datautgang RLU (relativ lysenhet) 

Strøm 2 alkaliske eller ladbare nikkelhydridbatterier (AA) 

Tilbehør 2 alkaliske batterier (AA), rengjøringsbørste, USB- 
kabel, stropp, hurtigguide 

 

LuciPac™ A3 Surface Produktkode: 60361 100 vattpinner/sett 
LuciPac™ A3 Water Produktkode: 60365 100 vattpinner/sett 

 
Lagringsforhold 2-8°C (må ikke fyses) 

25°C 14 dager (uåpnet) 

30°C 5 dager (uåpnet) 

Utløp 15 måneder etter produksjonsdato 

 
  Bruk LuciPac A3 for Lumitester Smart , PD-30 eller PD-20. Skal ikke brukes til andre modeller.  Ikke bruk dette produktet til andre formål enn overvåking av hygiene. 

 Lucipac A3 og Lumitester Smart skal ikke brukes til å telle generelle levende bakterier eller 

oppdage spesifikke patogener. 
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2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan  

Tel.: +81-3-5521-5481 Faks: +81-3-5521-5498 

biochemifa@mail.kikkoman.co.jp 

http://www.kikkomana3.com/ 

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