
 

Apresentamos o  

novo Analisador  

Online de ATP  

BugCount® da 

LuminUltra 

 
 

 

 

 

Automatizar testes microbiológicos 

para uma tomada de decisão rápida e 

informada. 
 

Os microrganismos são uma realidade nos processos industriais. 

Mas podem ser tomadas medidas para minimizar os efeitos dos 

danos microbiológicos, que são caros, tais como a corrosão induzida 

microbiologicamente, a degradação do produto e inibição do 

processo. 

Imagine se o seu programa de testes microbiológicos fosse 

automatizado, permitindo testes mais frequentes e monitorização 

aprimorada. Imagine ter a capacidade de detetar crescimento 

microbiológico e monitorizar os efeitos das ações corretivas sem ter 

de chamar um técnico para realizar o teste. 

O analisador Online BugCount® de ATP da LuminUltra é um 

sistema de monitorização local que incorpora a velocidade e a 

precisão da tecnologia ATP® de 2ª geração padrão-ouro para 

automatizar e melhorar os testes microbiológicos. 

Os resultados são direcionados automaticamente para uma 
plataforma online, permitindo que operadores e técnicos monitorizem 
a microbiologia dos seus processos e tomem decisões informadas 
imediatamente e remotamente. Significa menos tempo com visitas 
ao local e com testes manuais, assim como tempo de resposta 
aprimorado para resolver potenciais problemas, pois os dados 
atualizados podem ser visualizados a qualquer momento de 
praticamente qualquer lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui estão as vantagens do BugCount Online: 

• Medição rápida do conteúdo microbiológico total 
nas amostras; 

• Teste automatizado que reduz a pressão sobre 
os operadores; 

• Flexibilidade para testes mais frequentes e 
controlo de processo aprimorado sem aumentar 
a carga de trabalho do técnico; 

• Acesso a dados online através de uma 
plataforma web para informar rapidamente as 
equipas e responder aos problemas; 

• Independentemente do teste ser realizado 
diariamente ou várias vezes por dia, pode 
atender às necessidades de qualquer programa 
de monitorização; 

• Usa os mesmos reagentes padrão usados nos 
kits de ATP de 2ª geração da LuminUltra. 

 

 

 

 



Como funciona? 

As amostras do processo são introduzidas em intervalos 
especificados pelo utilizador, diretamente no analisador para 
medições de ATP. A extração e análise de ATP são realizadas 
automaticamente sem qualquer envolvimento do técnico. Os 
resultados são direcionados automaticamente para a 
plataforma online, permitindo que todos os membros da 
equipa - operadores, técnicos e gestores - monitorizem a 
microbiologia do processo e tomem decisões informadas. 

 

Comece com 3 etapas simples: 
 

Insira o cartuxo do reagente; 

Conecte a amostra; 

Defina a frequência de teste e clique em iniciar. 

 

O processo é simples. Os resultados são acionáveis. 

Implemente hoje o teste online de ATP. 

Como começar 

Tudo o que irá precisar,  disponível com a  LuminUltra: 

1.   Analisador Online de ATP BugCount® 
• Cabos de alimentação e Ethernet, recipiente 

para resíduos, caixa de proteção e suporte de 
metal (opcional). 

2. Reagentes 
• Cartucho de reagente, completo com Luminase™ 

Enzyme & buffer e Ultracheck™ ATP; e a solução de 
extração e enxaguamento Ultralyse ™. 

• Diferentes volumes de cartuchos disponíveis com base 
em requisitos de teste específicos do utilizador. 
Dimensionado para dar flexibilidade de funcionamento 
até um mês sem qualquer intervenção do 
operador/técnico. 

• Instalação incluída com equipa de especialistas. 

• Formação e apoio de equipa representante da 

LuminUltra. 

• Configuração rápida. Instalação e medição no 

mesmo dia. Opções disponíveis para montagem na 

parede ou com suporte de mesa. 

• Conecte-se à Internet e comece a receber dados 

ATP automáticos diretamente no portal da web. 

 

Pergunte-nos como integrar a 
monitorização ATP online nos seus 

testes de qualidade da água em 
geral@wase.pt 

Também oferecemos soluções microbiológicas baseadas 

em ADN, complementando testes ATP. Saiba mais em 

https://wase.pt/genecount-solucoes-baseadas-em-adn/   
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