
SystemSURE Plus

LUMINÔMETRO HYGIENA

15seg Resultados em 15 segundos.

Identifi ca a formação de biofi lmes.

Otimiza e verifi ca a efi ciência dos 
procedimentos de limpeza.

Resultado expresso em URL (Unidade 
Relativa de Luz).

URL

Incluído software em português.

Tecnologia dos Estados Unidos.

Informações

O SystemSURE Plus é um sistema de 

monitoramento da efi ciência de higiene 

e sanitização por ATP, capaz de detectar 

ATP proveniente de matéria orgânica e 

microorganismos.

Auxilia no desenvolvimento e melhoria 
dos procedimentos determinados por 
programas  HACCP/APPCC.

Permite registro de até 200 usuários e 
armazenamento de até 2000 resultados.

Mede níveis de contaminação em 
superfícies e amostras de água.

Permite a programação de 100 planos de 
coleta e 5001 pontos de teste.

Ultrasnap:
Dispositivo para avaliação da efi ciência de 
higienização de superfícies, através da medição de 
ATP na superfície amostrada.

Aquasnap Free e Total: 
Dispositivo para avaliação da qualidade da água e 
presença de ATP em amostras de água de enxague 
CIP, torres de resfriamento, etc.

Supersnap: 
Dispositivo de alta sensibilidade para determinação 
de ATP em superfícies, indicando inclusive a 
presença de substâncias alergênicas.

Microsnap:
Dispositivo para identifi cação e enumeração de 
aeróbios, Coliformes, E.Coli, Enterobactérias ou 
Listeria SP em superfícies, com resultados entre 6 e 
8 horas.

Menor custo do mercado$
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Software em português
Sure trend é um software que permite trabalhar os resultados obtidos no luminômetro 
Hygiena.
• Identifi ca rapidamente áreas problemáticas com picos de contaminação para a tomada 
de  ações corretivas imediatas.
• Permite o cadastramento de e-mail para envio diário, semanal ou mensal de relatórios.
• Gera relatórios gráfi cos personalizados.
• Permite instalação em um servidor de rede para acesso e colaboração de vários    
dispositivos / departamentos.

TABELA COMPARATIVA
Luminômetro SystemSure

Hygiena
Clean Trace

3M
Nova Lum

Charm
MVP Icon 

Biocontrol
Accupoint

Neogen

Custo / Luminômetro $ $$ $$ $$$ $

Custo / Análise $ $$$ $$$ $$$ $

Sensibilidade (fentomoles) 1 5 10 0,15 10

Testa ATP em água     
Contagem de coliformes     

Contagem de E.Coli     

Contagem de Listeria sp     

Contagem de enterobactérias     

Verifi cadores de calibração     

www.cap-lab.com.br

Acesse o nosso site e assista ao video tutorial.

Troque seu luminômetro em qualquer estado 
e de qualquer marca por um luminômetro 
Hygiena gratuitamente!
Milhares de clientes mudaram para sistemas de 
monitoramento Hygiena e reduziram até 50% 
em custos sem sacrifi car a qualidade.

TROQUE SEU LUMINÔMETRO
GRATUITAMENTE
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