
Hygiënecontrole. Designed for You.
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•  Hygiënecontrole van oppervlakken, vloeistoffen  
en producttesten binnen vijftien seconden.

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

•  Trainen en controleren van schoonmaak-  
personeel 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 
productieomgeving 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 inspectie-
regels 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 bewakings-
systeem 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
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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, zoals 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.

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

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

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  ***
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Alle gegevens 
voor optimaal 
risicobeheer  

beschikbaar op 
één plek

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.

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!

SureTrend Cloud



WWW.CARELLURVINK.NL

Kenmerken & voordelen:
•  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

EnSURE Touch luminometer

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



Productnaam Hoeveelheid Artikel- 
nummer

EnsureTM Touch 1 102263

UltraSnapTM Surface ATP Test 100 1022609

SuperSnapTM High-Sensitivity ATP Surface Test 100 102264

AquaSnapTM Total Water ATP Test 100 102266

AquaSnapTM Free Water ATP Test 100 102265

MicrosnapTM Total Enrichment Device 100 1022625

MicrosnapTM Total Detection Device 100 1022626

Small Format Incubator 1 1022616

Lab Format Incubator 1 1022619

EnSURE Touch is in de fabriek gekalibreerd; iedere keer als het instrument wordt opgestart, wordt een 
kalibratiecontrole uitgevoerd. Aanbevolen kalibratiecontrolesets verkrijgbaar.
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Carel Lurvink, omdat iedereen een schone 
en veilige werkomgeving verdient

Carel Lurvink is producent, totaalleverancier en kennispartner voor een schone en veilige 

werkomgeving, gespecialiseerd in de voedingsindustrie. U kunt bij ons terecht voor inkoop 

van o.a. hygiëne-, veiligheids- en schoonmaakartikelen en voor passend advies omtrent 

hygiënevraagstukken. Dit doen we al ruim 125 jaar voor meer dan 10.000 klanten. Ook 

nemen we graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We maken bewuste keuzes 

als het gaat om producten, productiemethoden, mobiliteit en verbruiksartikelen. 
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Voorraad, snelle leveringen en bestelgemak
Op de hoofdvestiging in Enschede hebben we 
12.500 m2 magazijnruimte. Dat betekent veel 
voorraad en snelle leveringen, vaak al binnen 24 
uur. Ons warehouse is compleet geautomatiseerd. 
Wilt u alleen leveringen ontvangen op maandag of 
moeten wij de voorraad beheren? Dat kan allemaal. 
Met ons eigen wagenpark leveren we zelfs op 
afdelingsniveau tot in de werkkast. 

Bestellingen worden vooral geplaatst via ons online 
bestelsysteem Mijn Carel Lurvink. Hier kunnen 
klanten hun persoonlijke bestelomgeving vergaand 
aanpassen, zodat bestellingen extra vlot, accuraat 
en efficiënt verlopen. Voor nog meer bestelgemak 
is er de Carel Lurvink app, waarmee bestellingen 
met tablet of smartphone kunnen worden geplaatst. 
Maar niet alles speelt zich online af, klanten zijn 
altijd welkom in een van onze servicecenters in 
Enschede, Hilversum of Winschoten voor advies of 
het testen van producten en machines.
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053 434 43 43
053 433 71 05
info@carellurvink.nl
chat via www.carellurvink.nl

CAREL LURVINK B.V. 
HOOFDKANTOOR EN SERVICESHOP
Marssteden 40
7547 TC Enschede
 053 434 43 43

SERVICESHOP HILVERSUM
Franciscusweg 279A
1216 SG Hilversum
 035 656 14 02

SERVICESHOP WINSCHOTEN
J.A. Koningstraat 19
9672 AC Winschoten
 059 742 26 00

De beste producten
voor schoon en veilig werken

koopt u bij carellurvink.nl   

Op de hoogte blijven van producten of ander nieuws? Volg ons op social media.


