
Higiéniai ellenőrzés.
Önnek tervezve.

Napjainkban az élelmiszerbiztonsági

szakemberek komoly kihívásokkal néznek

szembe: összetett ellátási lánc, fokozott és

egyre aprólékosabb ellenőrzések, az esetleges

termékszennyeződés és a visszahívás

kockázata. A szakembereknek biztosnak kell

lenniük abban, hogy folyamataik

szennyeződésmentesek és hatékonyan

léphetnek közbe a termékbiztonság érdekében.

Ezért fejlesztették ki az újEnSURE™ Touch

generációs minőségellenőrző rendszert, amely

gyors és pontos higiéniai ellenőrzést biztosít az

FSMA program támogatásához. Az 5 hüvelykes

érintőképernyővel, vezeték nélküli szinkronizálási

technológiával és felhőalapú szoftverekkel

rendelkező EnSURE Touch kiválóan

alkalmazkodik a munkájához és akár több

helyszínen biztosítja az ellenőrzéshez, a

kockázatelemzéshez és a megelőzéshez

szükséges adatokat.

Hogyan segíthet az EnSURE Touch?

● 15 másodperc alatt elvégzi a felületek, folyadékok és
termékek higiéniai vizsgálatát

● Teszteli és összehasonlítja a tisztítószerek és takarítási
eljárások hatékonyságát

● Monitorozza a takarító személyzet a minőségellenőrzési
és minőségbiztosítási munkatársak munkáját és segítség
a kollégák oktatásában

● Támogatja az SSOP-t és objektíven bizonyítja a tisztítási
szabványok betartását

● Gyorsan azonosítja a cserélhető alkatrészek (például
övek, kefék) csereidejének szükségességét

● Feltérképezi és meghatározza azokat a problémás
területeket, amelyekre több figyelmet kell fordítani

● Helyszíni oktatást és visszajelzés biztosít

Úgy nyújt segítséget, hogy

● Megfelel az FSMA, a GFSI és az ISO szabványoknak

● Segít megőrizni a márkanév elismertségét

● Megóvja a pénzügyi veszteségtől

● Alkalmazásával csökkenthető az ételmérgezések
kockázata, elkerülhető az üzem bezárása és a termék
visszahívása

● Alacsonyabb vizsgálati költségek a helyszíni méréseknek
köszönhetően

● Biztosítja a HACCP-elvárásoknak megfelelő gondosságot



Gyors teszt: tesztet futtathat bármely

helyszínen mindössze két érintéssel.

Helyszínek: tesztelési pontok határozhatók

meg egyedi mezőkkel és megfelelt/ nem felelt
meg küszöb értékekkel asztali szoftver nélkül.

Tervek: könnyen csoportosíthatók a helyszínek

tervekbe és a mintavétel lefedettségének
biztosítása érdekében randomizálhatók a
teszthelyek.

Felhasználók: a felhasználók és vezetők

hozzáférése különbözik - fokozott rendszer
ellenőrzés.

Eredmények és jelentések: könnyen

megtekinthető teszteredményeket és
trendelemzés.

Keresés: gyorsan megtalálható a konkrét

tesztelési terv vagy helyszín, csökkentve ezzel a
tesztek közötti időt.

Szinkronizálás: adatok vezeték nélküli

szinkronizálása a SureTrend™ felhőbe.

Kalibrálás: gyárilag kalibrált és előre beállítható

ellenőrzések a GMP/ISO megfelelőség
érdekében.

Újra tesztelés: a sikertelen teszthelyek

áthúzásával és azonnali újramérésével
igazolható a korrekciós tevékenységek
hatékonysága.

MicroSnap™: teszteli és eredményt mutat

olyan mikroorgaznimusokra, mint a Coliform, az
E. coli, az Enterobacteriaceae és a teljes
élőflóra.*

Enzimek: Teszteli és eredményt mutat olyan

enzimekre, mint az alkálikus foszfatáz és a savas
foszfatáz.*

Beállítások: testre szabhatók a nyelv, egyéni

mezők, teszttípusok beállításai és a
versenytársak RLU-határ értékei.

Kezében az innováció

Specifikáció: Méret:  7” x 3” x 1” Súly 0.3 kg Memória 2GBbelső + felhő tárhely● ●

● ● ●Csatlakozás: USB vagy Wi-Fi* Nyelv: többnyelvű támogatás Akkumulátor: újratölthető lítium-ion
akkumulátor USB-C töltővel *Az akkumulátor élettartama a használat és konfiguráció függvénye●

● *Mikroorganizmus és enzim funkciók hamarosan elérhetők lesznek
● *USB csatlakozás lesz elérhető a jövőbeni szoftverrel

*Az akkumulátor élettartama a használat és konfiguráció függvénye. *Mikroorganizmus és enzim funkciók hamarosan elérhetők lesznek.
*USB csatlakozás lesz elérhető a jövőbeni szoftverrel.



Jellemzők és előnyök:

● Egyidejű kommunikáció az osztály teljesítményről a
csapat és a vezetés számára

● A teljesen interaktív kezelőfelület gyors adatmegjelení-
téssel pillanatokon belül

● Könnyen konfigurálható egy vagy több eszköz egyetlen
SureTrend-fiókból

● Tesztellenőrzés egy vagy több helyszínen

● Automatikus jelentéseket küld közvetlenül e-mail címre

● A teljes online háttértámogatás egyetlen kattintásnyira

● Nyomon követheti az újbóli teszteléseket, amelyek rá-
világítanak az átképzés lehetőségekre vagy megtalálhatja
azokat az eszközöket, amelyek cserére szorulnak

● A teszteredményeket gyorsan megjeleníthetők tábláza-
tokban és grafikonokon, amelyek a felhasználó igényei
szerint konfigurálhatók

● Ingyenes frissítések opcionálisan vezeték nélküli
szoftverfrissítésekkel

● Fejlett fotódióda technológia és egyedülálló reagens
érzékenység a maximális érzékenység, eltarthatóság
érdekében

● Az intuitív, intelligens vezérlés megkönnyíti a használatot

● A funkciói olyanok, mint egy okos telefonnak

● USB vagy Wi-Fi szinkronizálási képesség

● Többnyelvű támogatás

● 5 hüvelyk átmérőjű szilánkos törés ellen védett
érintőképernyő

● Szakemberek távképzése a beépített képernyőmegosz-
tással

● Beépített dőlésérzékelő a pontosabb leolvasáshoz

● Automatikus kikapcsolás az intelligens akkumulátor
kezelés érdekében

● Szimulálja a versenytársak alsó és felső RLU-határérté-
keit

A kockázatelemzéshez szükséges
adatok egy helyen érhetők el.

A egy könnyen használható adatelemző szoftver, amelySureTrend™ Cloud
az EnSURE Touch használatával ingyenes. Mind a felhőalapú, mind az asztali
formában elérhető lehetővé teszi a felhasználók számára,SureTrend™ Cloud
hogy több laboratóriumban vagy üzemben figyelemmel kísérjék és nyomon
kövessék a tesztelés eredményét, megtervezzék az automatikus riportokat,
így a kockázatelemzés könnyebbé válik, mint korábban bármikor!
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