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ATP - Rengøringskontrol
ATP giver et resultat på 15 sekunder på hvor ren en overflade er og kan bruges i hele supermarkedet, fra slagteri, bageri, delikatesse, kølediske, indkøbsvogne og meget mere.
SystemSure Plus kommer med softwaren SureTrend hvor du kan lave dine prøveplaner,
se resultater og printe rapporter. Med SystemSure får du det komplette hygiejneoverblik!
Varenr.

Produktbeskrivelse

Antal

SS PLUS

SystemSURE Plus

1 stk.

ATP test
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.
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.
Varenr.

Produktbeskrielse

Antal

AQ100

AquaSnap Total

100 stk.

AQ100F

AquaSnap Free

100 stk.

Toucan
Med Toucan systemet kan du selv lave rengørings- og desinfektionsmiddel ud fra salt og
vand. Teknologien der benyttes er Elektro Kemisk Aktivering (EKA) og det aktive stof i
EKA vand er ”Hypoklor” som er miljø- og allergi venligt, samt helt uskadeligt for mennesker. EKA-vand er et fremragende desinfektionsmiddel, der har en meget effektiv virkning på bakterier, sporer, virus og skimmel.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

TOUCAN3

Toucan Eco 3

1 stk.

M20 - Fotometer
Med fotometeret Micro 20 kan du, ved brug af teststrips, måle over 30 forskellige vandparametre som, blandt andet Klor, pH, Jern, Mangan, Nitrit, Nitrat, Sulfit, Sulfat og Klorid. Apparatet har dobbeltbølgelængde(525 nm eller 638 nm), er udstyret med et smalt
bølgelængdefilter som forbedrer nøjagtigheden, og vælger automatisk den optimale
bølgelængde for hver parameter. Testene udføres ved at vælge det ønskede program på
fotometret, dernæst fylde kammeret med vand og dernæst bruge stiksene som beskrevet i den medfølgende brugsvejledning.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

M20

M20 - Fotometer

1 stk.

486637-2

Klor, Frit (Strip t/ M20)

100 stk.

486638

Klor, Total (Strip t/ M20)

100 stk.

486609

pH Alkali (Strip t/ M20)

50 stk.
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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.
BIOJET
BioJet er et koncenteret enzymblandingsprodukt specielt designet til at fjerne biofilm i
levnedsmiddelproduktion. BioJet giver en høj effektivitet, selv i lave dosering og dermed
bliver det et omkostningseffektivt værktøj til at fjerne biofilm. BioJet bruges på åbne
overflader, som chockbehandling for at fjerne biofilm, dette gøres ved at tilsætte BioJet
til EnzyJet Plus skumsæbe.
ENZYME JET PLUS
EnzyJet Plus bruges alene eller sammen med Bio Jet, alt efter hvilken behandling man
ønsker.
Varenr.

Produktbeskrivelse

Antal

1153

BioJet 1 Liter

1 stk.

1153-5KG

EnzyJet Plus 1%, 5KG

1 stk.

Refraktometer
Refraktometre er meget anvendt i levnedsmiddelindustrien. Små håndholdte og digitale
refraktometre giver mulighed for hurtig og nemt at kontrollere produktionsparametrene. Til mere præcise målinger, bruges som regel store bordmodeller og i større produktionsanlæg, integreres In-Line 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.
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.
Varenr.

Produktbeskrivelse

Antal

3840 PAL-A

Refraktometer PAL Alfa

1 stk.

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.
Varenr.

Produktbeskrivelse

Antal

C20

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

1 stk.

PCD4000

Vandtæt termometer -20°C to +200°C

1 stk.

FPP

Kombineret Infrarød og Indstiks termometer -40°C til 200°C

1 stk.

N5001

HACCP Auditor, kombineret termometer og HACCP system

1 stk.

Hånddesinfektion
Med de unikke Guardian håndsæbe / hånddesinfektion opnåes op til 8
timers desinfektions effekt. Produktet er også kendt som ”den usynlige
handske” og findes i flere forskellige formater og er godkendt af Fødevarestyrelsen.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

204050

Guardian desinfektion skum - 50 ml.

1 stk.

252250

Guardian håndsæbe - 250 ml.

1 stk.

Helle Eis
Hygiejne
helle.eis@fooddiagnostics.dk

tlf.: 4268 7218

Håndhygiejne
God håndgygiejne er ekstremt vigtig i produktion af levnedsmidler og
med disse værktøjer, kan man på en nem og simpel måde træne personale i at få gode rutiner omkring håndhygiejne, ved at synliggøre hvor
man ikke får vasket nok.
Vare nr.

Produktbeskrivelse

Antal

HWD-001

Handwash demokit

50 stk.

GloGerm UV Handlotion - 250 ml.

1 stk.

GGG
GLOMGGOL

GloGerm UV Olie - 250 ml.

1 stk.

GGPW

GloGerm UV Pulver

1 stk.

UV-Pen

UV tusch

1 stk.

Kraftig UV-Lampe - 21 LED

1 stk.

6085

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