
RENHOLDSKONTROLL 
PÅ 15 SEKUNDER

ATP-måler SystemSURE Plus 

Svabre SNAP Måle Rapporter

RASKT OG ENKELT

DIREKTE renholdskontroll av overflater og i vann med ATP-måler og Ultrasnap, komplett testsvaber. Benyttes daglig i bl.a. 
næringsmiddelindustri, oppdrettsanlegg, aquakultur, sykehus, tannlegekontor, storhusholdning og renholdsbransjen.



Raskt og enkelt
Gjennomfør direkte renholdskontroll på 15 sekunder med vårt bestselgende ATP-system SystemSURE Plus 

- markedets minste og mest kompakte instrument bygget på det siste innen avlesningsteknologi.

Hvorfor

• Liten og lett

• Rask og enkel å bruke

• Sensitiv - detekterer ned til en femtomol ATP

• Oppfyller alle krav til et HACCP-system

• 5000 programmerbare prøvepunkter

• 100 programmerbare prøveplaner

• Lagrer inntil 2000 resultater

• 2 stk. standard AA batterier er nok til ca. 3000 målinger

• Inkluderer SureTREND programvare for rapportering og statistikk

Hvordan

Selve prøvetakingen av overflaten gjøres ved hjelp av den komplette prøvetakingssvaberen Ultrasnap. Ferdig 

fuktet og klar til prøvetaking straks beskyttelsesrøret trekkes av. Bare stryk svaberen over området som skal tes-

tes -SNAP toppblæren og rist lett - sett testen inn i instrumentet og les av.

Ultrasnap er markedets første svaber med oppløste reagenser i væskeform, noe som gjør den både enkel og 

stabil, og gir bedre reproduserbarhet for resultatene.

Andre spesialiserte svabere kan også benyttes, som f.eks.  

Supersnap (høysensitiv ATP-test) og Aquasnap (deteksjon 

av ATP i skyllevann). 

Rapportering og statistikk

Instrumentet lar seg enkelt koble til en PC med medfølgende 

USB-kabel. Programvaren SureTREND, som følger med instru-

mentet, gir deg alle muligheter for rapportering, dokumen-

tasjon, trendanalyser og statistikk, samt programmering av 

brukerid med navn, faste prøveplaner og prøvepunkter m.m.

Oppfyller alle krav til 

HACCP-system med 

direkte kontroll.

Sensitiv; detekterer 

ned til en femto-

mole (1x10ˉ¹⁵ mol)

Anerkjent verktøy 

for renholdskontroll 

over hele verden.

Ideell til oppfølging 

av kontrollpunkter 

og til opplæring. 

Inkl. SureTREND, 

program for rappor-

tering og statistikk.

VERDENS MEST SOLGTE ATP-SYSTEM!




