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BeerLab

CDR BeerLab Touch: designed for analyses of beer and water,
is able to analyze 16 samples at the same time, endowed
with 5,7” LCD touchscreen, printer, incubation cells, ethernet
(LAN) connection, USB for PC connection, USB for the trasfer
of the analyses’ data.

CDR BeerLab Junior: designed for analyses of beer, is able to
analyze 3 samples at the same time, endowed with 4,3” LCD
touchscreen, USB for PC connection, bluetooth 2.1.

Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

222005Z02

CDR BeerLab Touch

1 stk.

242001Z02

CDR BeerLab Junior

1 stk.

Refraktometre

Refraktometre er meget anvendt i levnedsmiddel-industrien.
Små håndholdte og digitale refraktometre giver mulighed
for hurtig og nemt at kontrollere produktionsparametrene.
Til mere præcise målinger, bruges som ofte store bordmodeller, og i større produktionsanlæg integreres InLine refraktometre ofte til at optimere ens produktion og
nedsætte spild. Fordelen ved digitale refraktometre er især
at målingerne er objektive og man derfor får mere ensartede
resultater.
Vare nr.
3840 PAL-A

En vigtig egenskab man skal holde sig for øje at, de
resultater man får ved refraktometre og flydere er temperaturafhængig, og det er derofr vigtigt at tage højde for dette.
Refraktometrene fra ATAGO tager højde for temperaturen.
Der er mulighed for at få refraktometrene med mange
forskellige skalaer, hvor brix er den mest anvendte, er der
også mulighed for: Baume, Plato og Oechsle.

Produktbeskrivelse

Antal

Refraktometer PAL Alfa

1 stk.

ATP måling
ATP måling med luminometeret SystemSURE PLUSTM og UltraSnap testen er en meget stærk løsning til
rengøringskontrol. Styrken ved systemet er resultat på 15 sekunder på om noget er rent eller ikke rent,
dette giver den rengørings ansvarlige viden om rengøringsniveauet, mens det stadig er relevant inden
man producere næste batch.
ATP virker som energitransportør i metaboliske processer. ATP er derfor til stede i celler fra bakterier,
dyr, mennesker, gær og skimmel. Det gør at ATP er en rigtig god indikation på om noget er beskidt
eller rent.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

SS PLUS

SystemSURE Plus

1 stk.

ULTRASNAP
Ultrasnap som er bygget på et unikt princip, er i
dag verdens mest udbredte ATP test og er velegnet
til langt de fleste levnedsmiddelvirksomheders
rengøringskontrol behov. Med UltraSnap mener vi,
at du har det bedste prøvetagningsredskab som
findes til et ATP apparat.
hygiena

hygiena

hygiena

UltraSnap

T O T A L

E E

AquaSnap

F R

AquaSnap

Det vigtigste faktor for en ATP test er præcise
og reproducerbare resultater. Til grund for gode
resultater ligger kvaliteten af den biokemi som briges
i testen. UltraSnap bruger til kontrol af rengøringen,
identificere kritiske punkter som f.eks. biofilm og
rengøringsoptimering.

AQUASNAP
AquaSnap er designet til at måle ATP i vandprøver.
Testen er konstrueret til at opsamle den samme
mængde vandprøve hver gang. Den bruges til at
detektere om ATP niveauet er så højt, at der er risiko
for at der også vil være bakterier i vandet.
Den kan også bruges til at teste på CIP-vand,
skyllevand, vand i skyllekar, vandtanke, osv. AquaSnap
kan også vise om rengøringens effektivitet i CIP
procedure er optimal og mange andre ting hvor man
bruger vand i produktionen hvor man vil sikre sig, at
det er rent og frit for bakterievækst og produktrester.

Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

US2020

UltraSnap

1 pk. (100 stk.)

US2020-25

UltraSnap

1 pk. (25 stk.)

AQ100

AquaSnap Total

1 pk. (100 stk.)

AQ100F

AquaSnap Free

1pk. (100 stk.)

Hygicult - Desinfektionskontrol
Hygicult anvendes til at verificere om desinfektionsmidlet har gjort det som det skal gøre, nemlig
at dræbe eventuelle bakterier der har overlevet
Vare nr.

Produktbeskrivelse

rengøringen. Hygicult er verdens eneste validerede
Dipslide (AOAC - NordVal).

Antal

Overflade-test
510068010

Hygicult TPC (Totalkim)

1 pk. (10 stk.)

510068012

Hygicult E (Enterobacteriaceae)

1 pk. (10 stk.)

510068267

Hygicult E/B (Enterobacteriaceae/E.coli)

1 pk. (10 stk.)

510068013

Hygicult Y&M (Gær og Skimmel)

1 pk. (10 stk.)

1.13311.0001

Cultura Varmeskab

1 stk.

SS-L01-20

SwabSure Listeria monocytogenes test

20 stk.

SS-L01-81

SwabSure Listeria monocytogenes test

81 stk.

Listeria-test

Temperaturmåling
Comarks termometre er verdens mest robuste og vi har et termometer til alle
behov, herunder har vi listet nogen af de mest populære modeller. Alle Comark
termometre leveres med Food Diagnostics Kalibreringscheck og kan bestilles
med UKAS kalibrerings Certifikat.

Helle Eis
Hygiejne
helle.eis@fooddiagnostics.dk

tlf.: 4268 7218
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

4312585 / C12

Simpelt prisbilligt termometer -40°C to +125°C

1 stk.

3807774/PDQ400

PDQ400 Digitalt termometer m. Hurtig svartid

1 stk.

Kombineret Infrarød og Indstiks termometer -40°C to +200°C

1 stk.

HT100 Data Recorder, HACCP Touch

1 stk.

3615208 / FPP
4380240/HT100

Jens Bachmann
Hygiejne
jens@fooddiagnostics.dk
tlf.: 5130 2666

Enzym sæbe
FJERN BIOFILM MED ENZYM SÆBE
Food Diagnostics har en række enzyme baserede produkter, der i øjeblikket er den mest effektive
løsning til fjernelse af biofilm.

BIO JET
Bio Jet er et koncenteret enzymblandingsprodukt
specielt designet til at fjerne biofilm i levnedsmiddelproduktion. Bio Jet giver en høj effektivitet, selv i lave dosering og dermed bliver
det et omkostningseffektivt værktøj til at fjerne
biofilm. Bio Jet bruges tpå åbne overflader, som
chockbehandling for at fjerne biofilm, dette
gøres vedf at tilsætte Bio Jet til Enzy Jet Plus
skumsæbe.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

ENZY JET PLUS
Enzy Jet Plus bruges alene eller sammen med
Bio Jet, alt efter hvilken behandling man ønsker.

Volume

Antal

1153/STK

BioJet

1 liter

1 stk.

1158-5KG

Enzy Jet Plus

5 kg.

1 stk.
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