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Retest: Selecteer  locaties die niet voor de test 
geslaagd zijn en activeer direct nieuwe tests 
voor inzicht in doeltreffendheid van 
corrigerende maatregelen.

MicroSnapTM: Test op en toon resultaten voor 
micro-organismen als Coliformen,  E. coli, 
Enterobacteriaceae, en totaal kiemgetal.*

Enzymes: Testen op en het tonen  van 
resultaten voor enzymen zoals alkalische 
fosfatase en zure fosfatase.*

Settings: Eigen instellingen voor taal, velden 
en testtypes en simuleren van RLU-waardes 
van concurrenten.

www.gullimex.com

•  Hygiënecontrole van oppervlakken, vloeistoffen en 
producttesten binnen 15 seconden

•  Testen en vergelijken van de doeltreffendheid van 
reinigingsproducten en -procedures

•  Trainen en controleren van schoonmaakpersoneel 
en QC/QA-medewerkers

•  Ondersteuning van programma’s voor HACCP 
implementatie en leveren van objectief bewijs  
dat is voldaan aan reinigingsprocedures

•  Snel vaststellen welke vervangbare onderdelen, 
zoals als riemen en borstels, verwisseld moeten 
worden

•  Vaststellen van probleemgebieden in uw productie 
omgeving die meer aandacht vereisen

• Ter plekke bieden van training en feedback

EnSURETM Touch 
speciaal voor

Met het oog op:
• Voldoen aan FSMA-, GFSI- en ISO-normen
• Bescherming van uw merkreputatie
•  Voorkomen van financieel schadelijke 

rechtszaken
•  Beperking van het risico op voedselvergiftiging, 

sluiting van uw bedrijf,  
en recalls van producten

•  Lagere kosten voor hygiënetesten binnen uw 
bedrijf door het testen in eigen huis uit te voeren

•  Leveren van bewijs voor due diligence – HACCP

Professionals op het gebied van voedselveiligheid staan  
voor aanzienlijke uitdagingen: complexe voedselketens, 
strengere controle- en inspectieregels, en het altijd 
aanwezige risico van besmetting en recalls. Zij moeten 
ervoor zorgen dat processen niet besmet zijn en 
eventuele interventies op het gebied van 
productveiligheid doeltreffend worden uitgevoerd.

EnSURETM Touch is een hoogwaardig bewakingssysteem 
van de volgende generatie. Het biedt snelle en accurate 
gegevens over hygiëne ter ondersteuning van uw 
FSMA-programma.  
De EnSURETM Touch beschikt over een touchscreen van 
12,5 cm, draadloze synchronisatietechnologie, op de 
cloud gebaseerde software en is zo ontworpen dat deze 
eenvoudig  ingesteld kan worden voor uw 
toepassingen. Het levert de gegevens die u nodig heeft 
voor complexe handelingen op meerdere locaties, 
controle- en risicobeheer en voorkoming  
van recalls.

EnSURETM Touch
Quick test: Activeer tests in slechts twee 
tikken vanuit elk schema of locatie 

Locations: Creëer op de werkvloer testpunten 
met relevante  velden en grenzen voor succes/
falen van tests – geen desktopsoftware nodig.

Plans: Eenvoudige groepering van testlocaties 
in schema’s en samenstellen  van testlocaties 
voor een correcte dekking van monstername.

Users: Beheer van gebruikerstoegang om te 
differentiëren tussen personeel en managers. 
Uitgebreide beheerderscontrole.

Result & Reports: Eenvoudige toegang tot 
testresultaten en trendanalyses.

Search: Snel en ter plekke zoeken naar 
specifieke testschema’s en -locaties, waardoor 
de tijd tussen tests verkort wordt.

Sync: Draadloze synchronisatie van gegevens 
met SureTrendTM Cloud.

Calibration: In de fabriek gekalibreerde en 
vooraf ingestelde controles om blijvend te 
voldoen aan GPM/ISO.

Innovatie binnen handbereik

* Levensduur van de accu afhankelijk van gebruik en configuratie • Functies voor micro-organismen en enzymen verkrijgbaar  
met versie-update van toekomstige besturingssysteem • USB-connectiviteit wordt met toekomstige software geleverd

Specificaties: 
Afmetingen: 18 x 8 x 2,5 cm 
Gewicht: 300 g 
Geheugen: 2GB intern + opslag in de cloud 
Connectiviteit: USB of Wifi 
Taal: ondersteunt meerdere talen 
Accu: oplaadbare lithium-ionbatterij met USB-C oplader 



Alle gegevens 
voor optimaal 
risicobeheer  

beschikbaar op 
één plek

SureTrendTM Cloud is gebruiksvriendelijke software voor gegevensanalyse die gratis wordt  
meegeleverd met elke EnSURE Touch. Met SureTrend Cloud, verkrijgbaar als cloud-based- en desktopversie,  
kunnen gebruikers testresultaten voor meerdere locaties bewaken, volgen en uitzetten in trends en 
geautomatiseerde rapportages inplannen. Risicobeheer was nog nooit zo gemakkelijk!

Kenmerken & Voordelen:
• Rapportages per afdeling voor communicatie naar het team en management
• Volledig interactief dashboard voor snelle toegang tot gegevens, overzichtelijk gepresenteerd
• Eenvoudige configuratie van één of honderden instrumenten vanuit een enkel SureTrend Account
• Bewaking van testgegevens van een of meerdere faciliteiten
• Inplannen van automatische rapportages, direct geleverd op uw e-mailadres
•  Slechts één muisklik verwijderd van volledige online ondersteuning  

en kenniscentrum Hygiena 
•  Snel creëren van diagrammen of grafieken met testresultaten op  

basis van vele verschillende door de gebruiker aanpasbare rapporten
• Gratis upgrades met optionele draadloze softwareupdates

•  Geavanceerde fotodiodetechnologie en unieke chemische  
eigenschappen voor maximale gevoeligheid en duurzaamheid

• Dankzij intuïtieve en slimme navigatie eenvoudig in het gebruik
• Werkt als een smartphone
• USB- of Wifi-synchronisatie mogelijk
• Ondersteunt meerdere talen
• Reactief touchscreen van 12,5 cm, onbreekbaar
• Train teams op afstand met ingebouwde schermdeling
• Ingebouwde ‘tilt-sensor’ voor nauwkeurigere metingen
• Automatische stand-by modus voor slim accubeheer
• Simuleer RLU-waardes van concurrenten

Kenmerken & Voordelen

Gerelateerde  producten

|  Surface ATP Test |  Indicator Organism Tests

|  High-Sensitivity Surface ATP Test

|  Water ATP Test

|  Water ATP Test

|  LED Calibration Verification Device

Catalogusnummer US2020 | Hoeveelheid 100 YOUTUBE Vimeo Online instructievideo

Catalogusnummer MS2-EB| Hoeveelheid 100  YOUTUBE Vimeo Online instructievideo 
Catalogusnummer MS2-ECOLI| Hoeveelheid 100
Catalogusnummer MS2-TOTAL | Hoeveelheid 100 
Catalogusnummer MS2-COLIFORM | Hoeveelheid 100

Catalogusnummer SUS3000 | Hoeveelheid 100  YOUTUBE Vimeo Online instructievideo
Catalogusnummer SUS3000X | Hoeveelheid 100

Catalogusnummer AQ-100X | Hoeveelheid 100  YOUTUBE Vimeo Online instructievideo

Catalogusnummer AQ-100FX | Hoeveelheid 100 YOUTUBE Vimeo Online instructievideo

Catalogusnummer CAL| Hoeveelheid 1  YOUTUBE Vimeo Online instructievideo

|  ALP Pasteurization Verification Test

|  ACP Cooking Efficiency Test

Catalogusnummer CX-3000 Hoeveelheid 100

Catalogusnummer ZS-ALP| Hoeveelheid 100  YOUTUBE Vimeo Online instructievideo



Service en support
Onlineshop en support
Een groot deel van onze producten 
is te bestellen in onze webshop. 
Voor de overige producten 
voorzien wij u graag persoonlijk 
van advies. Op onze website kunt u 
ook een terugbelverzoek 
achterlaten. Wij nemen dan zo snel 
mogelijk contact met u op.

Dichtbij
Wij zijn altijd dichtbij. Voor vragen 
over uw bestelling of de werking 
van uw instrument staan wij u 
graag telefonisch te woord. Samen 
met u zoeken we naar een 
oplossing voor eventuele 
problemen. Onze service wagens 
zijn dagelijks op weg, om u zo snel 
mogelijk van dienst te zijn.

Betrouwbaar
Wij leveren niet alleen 
instrumenten van topkwaliteit, 
maar met onze ijk- en reparatie-  
service zorgen wij er bovendien 
voor dat u steeds kunt vertrouwen 
op een perfect werkend systeem.
Kortom: van aankoop tot 
onderhoud zijn wij uw partner met 
het allerhoogste serviceniveau.

Service van het 

allerhoogste niveau

Vanuit onze vestigingen in Nederland  

en België leveren wij niet alleen

kwaliteitsproducten, maar bieden  

wij ook service én garantie van niveau.
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Productnaam Catalogusnummer Hoeveelheid
Artikel- 
nummer

EnsureTM Touch ETOUCH 1 A13513

UltraSnapTM Surface ATP Test US2020 100 A13396

SuperSnapTM High-Sensitivity ATP Surface Test SUS3000X 100 A11184

AquaSnapTM Total Water ATP Test AQ-100X 100 A11192

AquaSnapTM Free Water ATP Test AQ-100FX 100 A11191

MicrosnapTM Coliform & E. coli Enrichment Device MS1-CED 100 A11199

MicrosnapTM Enhanced Nutrient Broth MS1-N-BROTH-9ML 100 A11195

MicrosnapTM Coliform Detection Device MS1-COLIFORM 100 A11198

MicrosnapTM E. coli Detection Device MS1-ECOLI 100 A11197

MicrosnapTM Enterobacteriaceae Enrichment Device MS1-EB 100 A11193

MicrosnapTM Enterobacteriaceae Detection Device MS2-EB 100 A11196

MicrosnapTM Total Enrichment Device MS1-TOTAL 100 A11200

MicrosnapTM Total Detection Device MS2-TOTAL 100 A11201

ZymoSnap ALP Alkaline Phosphatase Test ZS-ALP-100 100 A13519

CrossCheck Acid Phosphatase Test CX-3000 100 A13320

CalCheck LED Calibration Verification Device CAL 1 A13003

ATP Positive Control Kit CK25 25 A12586

ZymoSnap ALP Positive Control Kit ZS-ALP-PC 5 A13520

Small Format Incubator INCUBATOR 1 A11220

Lab Format Incubator INCUBATOR2 1 A11221

EnSURE Touch is in de fabriek gekalibreerd; iedere keer als het instrument wordt opgestart, wordt een kalibratiecontrole 
uitgevoerd. Aanbevolen kalibratiecontrolesets verkrijgbaar.



Believing in
understanding

Meer informatie:  
NL: +31 (0)74 265 77 88  •  info@gullimex.com  •  www.gullimex.com
BE: +32 (0)53 80 97 54  •  info@gullimex.be  •  www.gullimex.com
DE: +49 32 221 0964 20  •  verkauf@gullimex.de  •  www.gullimex.de


