
LuminUltra Water Test
Præcis vandanalyse på 3 minutter

Test drikkevand, brugsvand, kølevand og badevand



• Lave en bakteriologisk vandanalyse på 3 
minutter med 100% sikkerhed

• Opbygge et komplet program til egenkontrol 
på vandværket

• Sætte i drift hurtigere efter reparationer og 
renoveringer

• Spore forureningskilder

• Spare mandskabstimer

• Spare omkostninger til drikkevandsprøver

Hvad måler LuminUltra?

LuminUltra Water Test benytter den anerkendte 
ATP-metode 2nd Generation, der måler antallet 
af alle levende celler i vandet i løbet af 3 
minutter.

Antallet af levende celler er en nøjagtig indikator 
for din vandkvalitet.

Mange levende bakterier indikerer en høj aktivitet 
og risiko for yderligere bakterievækst.

ATP-metoden er testet op mod den obligatoriske 
HPC-metode, som du kender, hvor bakterierne 
dyrkes på forskellige medier.

ATP-metoden er beskrevet i pHd-afhandling fra 
DTU. LuminUltra har forbedret metoden

betydeligt med 2. generation ATP. 

Hvordan kan jeg sammenligne LuminUltra med 
de almindelige analysemetoder?

HPC-metoden er vandprøver, der i løbet af 3-5 
dage bliver dyrket på forskellige medier for 
kimtal 22°C, kimtal 37°C, coliforme og e.coli. 
Metoden er almindelig anerkendt. Der sker 
fejlprøver, og ikke alle bakterier lader sig dyrke.

Men det er den metode, som anvendes til 
dokumentation.

Sådan er forstår du forskellen mellem 
vandanalyser du kender og LuminUltra

HPC-metoden fortæller dig kimtallet - antallet af 
bakterier, der kan dyrkes ved 22 gr. C og ved 37 
gr. C samt coli og e.coli.

LuminUltra giver dig antallet af ALLE levende 
bakterier. Du ved, at mange bakterier - et højt 
kimtal - betyder en dårlig vandkvalitet.

LuminUltra afslører på 3 minutter antallet af 
samtlige bakterier - kim - med en præcision 
på 0,1 picogram/ml - 10 billiontetedel gram 
bakterier pr. milliliter vand!

Altså et højt kimtal er lig med dårlig vandkvalitet.

LuminUltra vandanalyse på 3 minutter

1. LuminUltra systemet filtrerer først en lille 
vandprøve for at isolere alle levende celler. 
Hver levende celle har en kerne - ATP - som 
er enhver celles energikilde.

2. Med en kemisk væske mærker vi hver 
cellekerne, og det får ATP til at lyse op.

3. Vi måler lyset fra cellerne med PhotonMaster 
og omsætter det til en værdi, der angiver 
vandkvaliteten med meget høj præcision.
Det hele tager kun 3 minutter at kende din 
vandkvalitet - og uden forberedelser.

Det kan du opnå med LuminUltra 
Water Test



Antallet af levende celler svarer lidt til kimtallet, 
som du kender fra kimtalsanalysen.

Forskellen er, at LuminUltra ikke kun fanger 
celler, som lader sig dyrke ved 22°C og ved 
37°C. Den isolerer samtlige levende celler - 
også dem der eventuelt ikke lader sig dyrke ved 
kimtalsmetoden.

Derfor giver LuminUltra Water Test en mere 
nøjagtig værdi for din vandkvalitet.

Kan jeg måle coliforme og e.coli med 
LuminUltra?

Som nævnt måler LuminUltra antallet af levende 
celler i en vandprøve svarende til et kimtal. Coli 
og e.coli er ikke en del af målingen.

Såfremt LuminUltra-analysen godkender 
vandkvaliteten, vil der normalt heller ikke være

colibakterier. Tilstedeværelsen af colibakterier i 
en vandprøve vil oftest medføre et højt kimtal - 
altså alt for mange levende celler. Forekomsten 
af 1 coliforme/e.coli kan ikke registreres.

Den velkendte HPC-metode vil stadig være et 
værktøj til at analysere tilstedeværelsen af coli- 
og e.colibakterier for at kunne fastslå, hvilken 
type vand, forureningen stammer fra.

Hvad svarer kimtal 
22°C og kimtal 37°C 
med LuminUltra?



Skal vandprøverne sendes ind til et 
laboratorium?

Nej, du tager selv vandprøven på stedet, 
analyserer den og får straks resultatet.

Kan jeg selv udføre en vandanalyse?

Ja, erfaringen viser, at driftsfolk kan lære at lave 
korrekte vandanalyser med LuminUltra efter kun 
en times undervisning, som også er en del af 
produktpakken.

Hvad hvis vandanalysen viser noget uventet?

Det kan ske, at en vandanalyse med LuminUltra 
ligesom med de almindelige vandanalyser, viser 
et uventet resultat. Vi kan alle begå fejl.

Med LuminUltra opdager du problemet efter 3 
minutter og kan på stedet lave en kontrollerende 
analyse. Det er hurtigt og billigt.

Kan jeg bruge LuminUltra til at sætte hurtigere 
i drift?

Ja. LuminUltra analyserne er så pålidelige, 
at du kan sætte reparerede og nye 
rentvandsbeholdere og vandledninger i drift 
straks efter en LuminUltra vandanalyse har givet 
grønt lys.

Det sparer vandværket for mange  
mandskabstimer, omprøver og forbrug af 

skyllevand, når du ikke skal vente i dagevis på 
vandanalyser.

Kan jeg bruge LuminUltra som dokumentation 
for min drikkevandskvalitet?

Reglerne i dag siger, at HPC-metoden som den 
eneste er godkendt som dokumentation.

Imidlertid giver det nye EU-Drikkevandsdirektiv 
mulighed for at anvende nye og hurtigere 
kontrolmetoder i din egenkontrol.

Med LuminUltra Water Test og  
dokumentationsprogrammet LuminUltra Cloud 
får du et komplet system til bakteriologisk 
egenkontrol på vandværket.

Vil LuminUltra kunne nedsætte den tid jeg 
bruger på at finde forureningskilder?

Forestil dig, at du på kun halv time kan analysere 
10 vandprøver og dermed indkredse en mulig 
forureningskilde. Det sparer mange arbejdstimer 
og udgifter til vandprøver. Og du kan sætte ind 
med en behandling i samme øjeblik forureningen 
er fundet.

Hvordan holder jeg styr på alle mine 
vandanalyser?

LuminUltra Cloud dokumentationsprogrammet 
er en app til din tablet eller mobiltelefon eller 
findes på www.luminultracloud.com. Den er altid 
ved hånden og klar til brug.

Du indtaster værdier fra en vandprøve med 
kun 3 tal. Straks den er registreret, kan du 
sammenholde den med tidligere analyser, og du 
kan dele resultatet og rapporter med andre i din 
organisation.

LuminUltra Cloud er dit dokumentationsystem 
for vandværkets drikkevandskvalitet.

LuminUltra Cloud er en del af produktpakken og 
koster ikke ekstra.

Spørgsmål og svar med 
LuminUltra Water Test



LuminUltra Water Test er udviklet af det 
canadiske LuminUltra Technology Ltd., og 
sælges over hele verden til kontrol af sterilt vand, 
drikkevand, procesvand, kølevand, spildevand og 
ballastvand.

Aquatex Water Management har 
eneforhandlingen for Danmark og Sverige.

ATP-metoden er i årevis blevet brugt i 
fødevareindustrien, på DTU og flere andre 
universiteter, ligesom ATP-målinger er blevet 
grundigt belyst bla. i en dansk Ph.d. afhandling.

LuminUltra har udviklet metoden til 2. generation 
- den er både hurtigere og meget mere præcis.

VIA University College, Horsens, som er 
professionsuniversitet for blandt andet den 

nye forsyningsingeniør-uddannelse, anvender 
LuminUltra i undervisningen til hurtig kontrol af 
drikkevandskvaliteter og i forskningen.

De nye vandingeniører er uddannet til at 
monitorere vandkvaliteter med LuminUltra.

LuminUltra anvendes bl.a. hos Grundfos, 
Rockwool, flere vandværker.

Danske kommuner tester vandkvaliteterne i 
deres ejendomme med LuminUltra.

På verdensplan anvendes LuminUltra af 
Shell, Veolia - og hos en af Europas vigtigste 
forsyninger, Vandværket for Paris - Eau de Paris.

Bed om referencer.

Hvem bruger 
LuminUltra 
Water Test?



LuminUltra 
Water Test 

består af

• PhotonMaster luminometer

• Display med Bluetooth

• Lader med kabel - 5V, 550mA

• Kuffert med holder til Tablet

•  (Den viste tablet/PC/mobil hører ikke 
med)

• Small-lab med

• 2 pipetter 1 ml og 100 µL

• Racks til prøveglas

• LuminUltra Cloud app og web 
administrationsystem

• Instruktionskursus ca. 1 time efter aftale

• QGA kit til 100 drikkevandsvandanalyser 
med Væskerne UltraCheck, UltraLute, 
Ultralyse 7, 5 x Luminase

• Engangssprøjter

• Pipettespidser i 2 størrelser

• Filtre

• Prøveglas

Leveringstid: 5 dage

30 dages Money Back Guarantee

Når du køber LuminUltra Water Test, har 
du 30 dages tilbagekøbsgaranti og kan 
levere udstyret tilbage i ubeskadiget stand 
inden 30 dage, hvis det ikke lever op til dine 
forventninger. Du betaler kun for det antal 
vandanalyser, du har købt.



Sammenlign gerne med andet udstyr til hurtig 
bakteriologisk kontrol af vand. LuminUltra er 
både verdens hurtigste og mest præcise.

LuminUltra

• Er det hurtigste testudstyr på markedet - en 
vandanalyse tager 3 minutter

• Er det mest præcise testudstyr til 
bakteriologiske vandanalyser

• Alle kan lære at anvende LuminUltra på 
mindre end en time

• Anvendelsen er så enkel, at den er let at 
huske

• Enkel anvendelse giver færre fejl og omprøver

• Ingen baseline er nødvendig - det sparer 
vandprøver

• Udfør en vandanalyse i marken

Noter dine analyser i LuminUltra Cloud på 
web og app med info-deling, planlægning og 
rapportering.

Holdbarhed væsker

Alle væsker, der indgår 
i LuminUltra vandanalyser, har en 
holdbarhed op til 24 måneder.

Luminase holder 3-6 måneder efter 
hydrering alt efter opbevaring.

Inden dagens vandanalyser måler man, hvor 
aktivt Luminase er. Det tager 10 sekunder.

LuminUltra kan med andre test kit analysere

Kølevand, procesvand, spildevand, ballastvand, 
bakterier på overflader, bakterier i produktion af 
fødevarer, kosmetik og olie.

Kaliberering af LuminUltra og væsken 
Luminase

Udstyret PhotonMaster, der måler lysværdien 
udsendt fra bakterierne i vandanalysen, kan 
renses og kalibreres en gang årligt, men 
det er ikke et krav. Vi tilbyder en rense- og 
kalibreringsservice.

Sammenligning 
med andet udstyr



Bestil en demonstration af LuminUltra Water Test med

praktiske vandanalyser og beregninger på dine besparelser

hos dig på www.aquatex.dk eller telefon 70 260 400

Kanalvej 11 · 5600 Faaborg
www.aquatex.dk · info@aquatex.dk


