
Czy 
kontrolujesz
mikroorganizmy
w swoim
systemie wody
do spożycia? 

Zidentyfikuj, zlokalizuj i zwaliduj
natychmiastowe rozwiązania kontroli
mikrobiologicznej w terenie. 

Kluczem do rozwiązania wyzwań mikrobiologicznych jest
zdolność do dokładnego zlokalizowania punktów skażenia
„hot spot” w krótkim czasie w celu podjęcia szybkiej akcji
naprawczej. Nasze rozwiązania monitoringu
mikrobiologicznego poprzez pozyskanie ostrzeżenia na
najwcześniejszym etapie mogą przenieść Twoją kontrolę
na najwcześniejszy moment. Pozwala to zapobiec
incydentom Twojego sprzętu i infrastruktury, zredukować
straty wody – i finalnie oszczędzać pieniądze. 

3Izolowanie, odnawianie problemów, straty
dezynfektanta

3Optymalizacja płukania linii i nowych instalacji

3Szybkie ujawnianie źródłowych przyczyn skarg na
zapach i smak wody

3Optymalizacja czyszczenia membran filtrujących i
maksymalizacja czasu pracy złoża

3Optymalizacja procesów filtracji biologicznej

… wszystko w 5 minut!

Czy wiedziałeś? 
Zagrożenia mikrobiologiczne najlepiej lokalizować we
wczesnym stadium wzrostu. Jeśli mikroorganizmy nie
zostaną wykryte, nie można się z nimi uporać – dając im
szeroki obszar wzrostu szybko wymykają się spod
kontroli. 

Testy ATP działają doskonale. Używamy ich często
aby pomóc określić czy zachodzi nitryfikacja w
obszarach dystrybucji naszego systemu. Zazwyczaj
zobaczymy wysoki poziom azotynów i musimy
czekać 7 dni na wyniki HPC (R2A). Testy ATP dają
nam wynik tego samego dnia. 
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Analiza Generacja 2 ATP Testy hodowlane

Co jest wykrywane? Suma mikroorganizmów Mikroorganizmy hodowlane

Jaki jest czas uzyskania wyniku? Minuty Dni do tygodni

Czy można otrzymać wynik w terenie? Tak Nie

Wymagane umiejętności Niskie Średnie

Najlepsze zastosowania Stężenie sumy Stężenie specyficznych
mikroorganizmów mikroorganizmów

Zobacz dlaczego Generacja 2 ATP LuminUltra jest właściwym wyborem
przewyższającym wolniejsze metody.

Dokładna, ilościowa, w czasie rzeczywistym analiza sumy
mikroorganizmów LuminUltra pozwala Twojemu zespołowi
diagnozować, identyfikować i rozwiązywać problemy
jakości wody w ciągu godzin, w porównaniu do dni lub
tygodni z użyciem metod tradycyjnych. 

Zapytaj o rozwiązana dla Twojego
wyzwania. 

Odnosząc się do oczekiwań naszych klientów, którzy
szukają kompletnego rozwiązania w zakresie potrzeb
monitoringu mikrobiologicznego, oferujemy zestaw
produktów, które razem wyposażają Cię w
najwszechstronniejszy pakiet dla aktywnego i dokładnego
monitoringu mikrobiologicznego i kontroli w branżach wody
do spożycia i przemyśle. 

• Testy dla wody: LuminUltra Water (QGA™)    

• Testy dla biofilmu: LuminUltra Biofilm (DSA™) 

• Oprogramowanie: LuminUltra Cloud™ Data
Management & Decision Support Platform,
wyposażone w: 
• Mobilną aplikację dla szybkiego wprowadzania i

zarządzania danymi
• Wstępną analizę i raportowanie umożliwiające nadzór
• Integrację z aplikacjami pomagającymi zarządzać

programami badań

• PhotonMaster™ Luminometr + moduł Bluetooth

Rozwiązania LuminUltra to pierwsza
linia obrony dla tysięcy komunalnych i
przemysłowych operatorów na świecie!

Naszym celem jest zapewnienie innowacyjnych rozwiązań
dla operatorów, technologów i kadry, która zarządza
produkcją wody do spożycia.

Co jest w Twojej wodzie? Dowiedz
się dzięki sile DNA!

W ciągu minut, testy ATP dają odpowiedź na pytanie: „Czy
ja to mam pod kontrolą?”, ale co jeśli odpowiedź jest:
„Nie”? Jakie ryzyka są związane z tą sytuacją?
Profilowanie metagenomiczne da odpowiedź nie tyko co
jest w wodzie ale również jakie są proporcje. Ta informacja
ujawnia dlaczego kontrola była ominięta i jak ustawić i
zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości. Zapytaj
o nasze zaawansowane usługi metagenomiczne.

Zapytaj o rozwiązania LuminUltra aby
oszczędzić czas i pieniądze pod adresem
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