
Lumnia Ultimate — Manual de Instruções

Este manual se baseia nas mais recentes informações e está sujeito a alterações.
Reservamo-nos o direito de alterar a estrutura e/ou a configuração do produto e de 
suas versões a qualquer momento, sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte do presente documento poderá ser reproduzida, armazenada 
em banco de dados ou em qualquer outro sistema de recuperação, nem publicada de qualquer forma ou 
maneira, eletronicamente, mecanicamente, digitalmente por impressão fotográfica ou microfilme ou de 
qualquer outra maneira, sem autorização por escrito do autor.

Inclui Módulo de Encapsulamento Lumnia+



Aviso
As lâmpadas deste equipamento  produzem luzes 
ultravioletas (UV) que podem provocar danos 
oculares ou cutâneos em caso de incidência direta 
durante um longo período de tempo.
Instale apenas lâmpadas UV do tipo correto no 
equipamento. O equipamento  deve ser instalado e 
manuseado por profissionais com as qualificações 
e/ou experiência adequada, em conformidade com 
os regulamentos nacionais em vigor no país de 
instalação e operação.
A desativação da alimentação elétrica é efetuada 
através de um cabo de alimentação dotado de 
uma ficha. Proteja o cabo elétrico contra danos. 
Não utilize o equipamento caso o cabo elétrico 
esteja danificado. O cabo deve ser substituído pelo 
fabricante, agente de manutenção ou indivíduos 
igualmente qualificados. Não introduza objetos 
estranhos no equipamento. Não utilize um cabo de 
extensão neste equipamento.

Cuidado
Este equipamento apenas deve ser instalado 
e manuseado por profissional com a devida 
competência e formação.  Não instale este 
equipamento em áreas em que o ar possa 
conter concentrações perigosas de substâncias 
inflamáveis ou explosivas. Instale este produto 
apenas em interiores, num local seco afastado da 
luz solar direta. Não instale o equipamento em 
celeiros, estábulos ou locais semelhantes.
Instale o cabo de forma a ficar protegido da 
exposição à radiação UV gerada pelas lâmpadas. 
Este equipamento  não pode ser utilizado  por 
crianças ou indivíduos com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais limitadas, nem por indivíduos 
a quem falte o conhecimento ou experiência 
necessários para o fazer, a menos que sejam 
supervisionados por alguém que se responsabilize 
pela sua segurança.  Este dispositivo deve ser 
mantido fora do alcance das crianças.

Atenção
Os operadores podem efetuar as tarefas de 
manutenção descritas neste documento. Os 
operadores não podem efetuar quaisquer outras 
tarefas de reparação ou manutenção.

1. Segurança



2. Introdução
A armadilha Lumnia Ultimate usa três lâmpadas de LED ultravioleta que atraem insetos voadores, 
que são, então, capturados em uma placa de cola ou no módulo de encapsulamento, ambos 
substituíveis. O design modular desta unidade permite o uso de ambos. O produto Ultimate é 
fornecido como um dispositivo de monitoramento da placa de cola, o qual pode ser atualizado para 
um dispositivo de controle agregando o Módulo de Encapsulamento Lumnia+.

Depois de desembalar, verifique se há sinais de danos causados pelo transporte e, em caso 
positivo, notifique a transportadora e o fornecedor por escrito, no prazo de até oito dias após o 
recebimento, incluindo todos os detalhes sobre os danos ocorridos. Guarde o equipamento e os 
materiais de embalagem para inspeção. Verifique se todas as peças foram recebidas conforme o 
pedido. Certifique-se de retirar todas as embalagens da unidade antes do uso.

3. Equipamentos para instalação

Matriz de perfuração A3 — fornecida na caixa
Kit de fixação de parafusos — fornecido na caixa
Nível de bolha recomendado — não fornecido
Furadeira elétrica — não fornecida
Broca de alvenaria Ø6 mm — não fornecida
Chave de fenda Phillips PH2 — não fornecida

Na caixa:A Equipamentos necessários para 
instalação

B
1. Lumnia Ultimate

Também inclui 3 lâmpadas LED-UV 304816
2. Matriz de perfuração
3. Kit de fixação de parafusos e chave de manutenção
4. Manual do Lumnia
5. Placa de cola (preta)
6. Embalagem
7. Caixa externa e etiqueta



Operacional Modo de serviço

PERIGO: MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM ISOLAMENTO DUPLO
Em aparelhos com isolamento duplo, são fornecidos dois sistemas de isolamento, em vez de 
aterramento. Nenhum método de aterramento é fornecido nesses tipos de aparelhos, e nenhum 
método de aterramento deve ser adicionado a eles. A manutenção dos aparelhos com isolamento 
duplo requer extremo cuidado e conhecimento do sistema, e somente deve ser realizada 
por profissional qualificado. As peças de reposição devem ser idênticas às peças originais do 
dispositivo. Um aparelho com isolamento duplo é identificado com as palavras “ISOLAMENTO 
DUPLO” ou “DUPLAMENTE ISOLADO”. Um símbolo (quadrado dentro de um quadrado) também 
pode ser visível no aparelho.

4. Conexão da fonte de alimentação

1. Isole a alimentação elétrica da tomada.

2. Verifique se a tensão da rede elétrica exibida na etiqueta da
armadilha é a correta para a sua alimentação.

3. Verifique se o cabo e o conector do plugue não estão
danificados.

Depois de instalado e corretamente montado conforme indicado anteriormente, ligue o 
conector do plugue do cabo na tomada elétrica.

Quando operacional, o ícone frontal acenderá em azul. Se o produto estiver no Modo de 
serviço ou se a grade frontal estiver aberta, o ícone frontal acenderá em vermelho.

AVISO: Você NÃO deve conectar o equipamento em um circuito de iluminação.
Você deve conectar o cabo de alimentação a uma tomada elétrica padrão.
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Figura 1:

Posicion o equiapmento na parede 
preparada, com uma altura mínima de 1,74 
metro entre o chão e a parte inferior da 
armadilha.

A Figura 1 ilustra a altura de montagem 
sugerida e o que acontece durante o modo 
de serviço.

Posicione a rmadilha o mais distante 
possível das fontes de luz ambiente. A 
luz ambiente pode causar uma captura 
ineficiente de insetos voadores.

Preferencialmente, posicione a armadilha 
de modo que a entrada do cabo fique 
a uma distância de 1,80 metro de uma 
tomada elétrica. Se isso não for possível, a 
armadilha deve ser conectada com a devida 
segurança por um eletricista qualificado.

Para assegurar que o produto minimize o 
risco de exposição aos raios UV,
especialmente dos olhos, é recomendável 
que o aparelho seja instalado com uma 
altura mínima de 1,74 metro entre a parte 
inferior da unidade e o chão, e também 
pelo menos a 1 metro de distância de 
qualquer área que seja ocupada por 
pessoas por mais de 4 horas por dia.

Também é recomendável que o produto 
não seja instalado a uma altura superior 
a 1,74 m, para garantir que o aparelho 
possa ser manuseado sem a utilização de 
escadas.
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6. Guia de posicionamento

Figura 2:

NÃO posicione o equipamento diretamente acima de áreas onde ocorra o preparo de 
alimentos ou onde sejam armazenados alimentos descobertos.

NÃO posicione o equipamento diretamente acima de fontes de calor.

Por motivos de segurança, o equipamento contém um microinterruptor que desativa as 
lâmpadas UV em caso de abertura da grade frontal ou caso o modo de serviço do produto 
(Mecanismo deslizante) seja ativado.
Consulte as Seções 7 e 8.

A Figura 2 indica as considerações de tamanho e espaço para a abertura da tampa da grade a 
90°.

• Não voltado para pontos de entrada/saída ou janelas, para evitar atrair insetos indesejados ou 
fontes de luz concorrentes.

• Evite colocar sobre a mesma superfície em que haja uma fonte de luz concorrente. 
• Dê preferência por montagens sobre superfícies claras, para maximizar a cobertura UV.
• Maximize a linha de visão (isto é, tenha uma linha clara de visão a partir de qualquer ponto na 

área de cobertura distante de uma fonte de alimento ou área de alto risco).

Tabela de desempenho do Lumnia

Consulte os modos de configuração de potência na Seção 13.

Configuração de 
potência

Baixa ( I ) Média ( II ) Alta ( III ) Adaptativa (A B C )

Nível de luz 
ambiente (LUX)

< 300 300-750 750+ 100

Ambientes 
equivalentes

Armazéns, 
casas, 
teatros, 
arquivos

Escritórios 
comuns, trabalho 
em PC, biblioteca 
de estudos, 
showrooms, 
laboratórios

Supermercados, 
áreas próximas 
de janelas

Ambientes 
dinâmicos. Luzes 
apagadas ou 
situações com pouca 
luz



1,74M

Ø6 mm

7. Preparação para instalação



FIXE USANDO 
TODOS OS  

4 PARAFUSOS

Abertura das grades

Montagem do Lumnia

NOTA: Retire as lâmpadas antes de 
parafusar.
Consulte a Seção 12 para obter 
mais detalhes sobre a remoção 
das lâmpadas.



Dobre Ajuste

Retire a película

8. Instalação do mecanismo deslizante

9. Preparação da placa de cola



11. Remoção da placa de cola

10. Instalação da placa de cola



SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS LED UV

REMOÇÃO DAS LÂMPADAS LED UV

NOTA: Não toque no LED ao realizar reparos, manutenção ou 
limpeza das lâmpadas. 

12. Remoção e substituição das 
lâmpadas LED UV

NOTA:
Certifique-se de que a 
lâmpada esteja firmemente 
presa no encaixe esquerdo 
ao colocá-la de volta no 
lugar.

NÃO TOQUE 
NOS LEDS



90 18030

A B C

90 18030

A B C

90 18030

A B C

90 18030

A B C

90 18030

A B C

90 18030

A B C

90 18030

A B C

II = Med. III = AltaI = Baixa

A = Baixa adaptativa* B = Média adaptativa* C = Alta adaptativa*

13. Configurações da interface do usuário

Botão de Modo

Funções para uso SOMENTE com o Lumnia+:

Consulte a Seção 17 para obter informações sobre 
a Interface do usuário do Lumnia+ .

A configuração Adaptativa reduz a saída de luz quando os níveis de luz estão abaixo de 100 
Lux. 

Para poupar energia, a configuração de luz Adaptativa reduz a saída em ambientes com 
baixos níveis de luminosidade. As opções Baixa, Média e Alta determinam as configurações 
indicadas no modo normal (conforme descrito anteriormente, I, II ou III)

* Modo adaptativo:



Rolo incluído 
na caixa

Acionamento 
do conjunto 
do rolo de 
cola

Guarde a fita para fixar no carretel

14. Módulo de Encapsulamento Lumnia+

15. Configuração do Encapsulamento 
Lumnia+

Seu Lumnia Ultimate pode ser transformado de um dispositivo de monitoramento para um 
dispositivo de controle em áreas onde possam ocorrer infestações de insetos. Um módulo de 
encapsulamento motorizado pode ser adquirido para uso em conjunto com o seu Lumnia.



16. Carregamento do Encapsulamento 
Lumnia+



A interface é ativada quando o módulo é inserido

Consulte a Seção 14 para obter informações sobre o encaixe do Módulo Lumnia+

90 18030

A B C

Substituição manual do rolo de cola

Configuração de dias de serviço do rolo de cola
Rolos com configuração para 30 dias, com uma 
superfície com cola intacta a cada 24 horas

Botão de Modo
Consulte a Seção 13 para obter informações 
sobre as configurações de modo da Interface do 
usuário

Interface do usuário do 
Lumnia+ 

NOTA:
As Configurações da interface do 
Lumnia+ são aplicáveis e funcionam 
apenas quando há um Módulo de 
Encapsulamento Lumnia+ instalado.

17. Configurações da interface do 
Encapsulamento Lumnia+



VERMELHO: FALHA

VERDE: 
OPERACIONAL

90 18030

A B C

NOTA:
O contador do Módulo de Encapsulamento Lumnia+ é reiniciado quando ele é removido 
do Lumnia. É importante que o módulo seja removido para a inserção de um novo rolo 
de cola.

18. Substituição manual do rolo de cola



Peça
C

Peça
A

Com 
relevo

Novo rolo

Sem 
relevo

Peça
C

Peça
B

Peça
A

Peça
B

Peça
D Peça

E

Reutilize as peças A–E acima para criar 
os novos conjuntos de rolo abaixo

Peça
D

Peça
E

19. Manutenção: substituição da placa  
de cola 



20. Acessórios e peças de 
reposição
Para ver uma lista de acessórios e peças de reposição para o Lumnia, 
consulte a seguir:

Acessórios:

• Kit de suporte suspenso: 304790• Suporte de parede: 304789

Peças de reposição:

• Lâmpada LED UV: 304816• Módulo de Encapsulamento Lumnia+: 304773• Placa de cola (embalagem com 10, brancas): 304802• Placa de cola (embalagem com 10, pretas): 304801• Rolo de cola (caixa com 12): 304780

• Cabo de alimentação Lumnia (conexão BR): 304907

21. Descarte do produto
O Lumnia Ultimate é classificado como equipamento elétrico 
ou eletrônico, de acordo com a diretiva sobre Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Não descarte este 
produto juntamente com lixo doméstico ou comercial. Entre
em contato com o agente que vendeu o produto para obter 
orientações sobre reciclagem.

O produto descrito neste manual está sujeito ao desenvolvimento 
e aprimoramento contínuos, e a Rentokil reserva-se o direito de 
alterar a especificação ou o projeto sem aviso prévio. A Rentokil 
não assume nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou 
dano resultante do uso de qualquer informação contida neste 
manual ou de qualquer uso incorreto do produto aqui descrito.
A Rentokil não assume nenhuma responsabilidade por qualquer 
perda ou dano resultante da manutenção ou reparo do produto 
por pessoal não autorizado.



22. Especificação

Consulte o manual do Lumnia Ultimate 
para obter instruções de instalação 
completas; escaneie o código QR ou 
acesse: 
www.rentokil.com/manuals 

Parâmetro Valor

Fonte de alimentação 100 a 240 V CA

Classificação de energia Classe II

Consumo de energia 30W

Nível de Proteção contra Entrada 
de Gases IP65

Tubos de reposição SKU do tipo Rentokil: 304816

Tamanho L = 547 mm, A = 365 mm, C = 156 mm

Peso:

• Unidade na caixa

• Unidade incluindo lâmpadas e
placa de cola

• Módulo de Encapsulamento
Lumnia+

Módulo de Encapsulamento 
Lumnia+

8,0 kg (na caixa)

6,6 kg

1,35 kg (unidade)

24 V CC
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2017 Rentokil Initial plc. Registrado na Inglaterra 5393279.
Sede social: Riverbank, Meadows Business Park, 
 Blackwater, Camberley, Surrey, GU17 9AB
Os nomes Rentokil® e Initial® são marcas comerciais registradas

Por que escolher a Rentokil?

A Rentokil é líder mundial em controle de pragas, oferecendo serviços 
profissionais especializados confiáveis para clientes comerciais e residenciais em 
mais de 60 países. Como especialistas em controle de pragas, trabalhamos em 
estreita colaboração com você para proporcionar:

Tranquilidade.

Com mais de 12.000 técnicos qualificados em todo o mundo, temos vasta 
experiência em uma ampla variedade de setores. Nossos especialistas trabalham 
de maneira proativa em parceria com você para minimizar as ameaças de 
infestações de pragas na sua empresa.

Proteja sua reputação

Adotamos uma abordagem dupla, incorporando estratégias preventivas e reativas 
para aumentar a proteção do seu negócio por meio de um programa consistente e 
contínuo de controle de pragas.

As informações descritas neste manual e o produto nele descrito, não podem ser 
adaptados ou reproduzidos, no todo ou em parte, de nenhuma maneira, sem a 
aprovação prévia por escrito da Rentokil.

O produto descrito neste manual está sujeito ao desenvolvimento e aprimoramento 
contínuos, e a Rentokil reserva-se o direito de alterar a especificação ou o projeto 
sem aviso prévio. A Rentokil não assume nenhuma responsabilidade por qualquer 
perda ou dano resultante do uso de qualquer informação contida neste manual ou 
de qualquer uso incorreto do produto aqui descrito. A Rentokil não assume nenhuma 
responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante da manutenção ou reparo 
do produto por pessoal não autorizado.

Para obter mais informações sobre a Rentokil, acesse www.rentokil.com.br
Projeto registrado — acesse www.rentokil-initial.com/ip

GSD-100796-2.0


