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UŠ ETŘ ETE NÁKLADY A ZVYŠTE SVOU E FE KTIVITU

PŘ Í PRAVA CU KE R N É HO S I R U PU V M Í STĚ PROVOZ U

APV Flex-Mix™ CSD (zařízení na kontinuální rozpouštění cukru) je plně au-

tomatizovaný systém na míchání cukerného sirupu, který lze snadno integrovat 

do stávajících nebo nových zařízení na zpracování nápojů. Flexibilita, široký 

výběr objemů, vysoká přesnost měření obsahu cukru (Brix) a významně snížené 

náklady na práci zaručují spolehlivou výrobu a vysokou návratnost investic při 

dlouhé provozní životnosti.

Míchání sacharózy přímo v provozu pomocí systému APV Flex-Mix™ CSD nabízí 

jedinečnou kombinaci výhod:

VÝHODY
•	 Přístup k rozsáhlým technologickým znalostem společnosti SPX v oboru 

výroby potravin a nápojů

•	 Snížené náklady na práci a kratší čištění díky použití samočisticích koncov-
ých filtrů (hydrocyklónů)

•	 Plně automatizovaná regulace obsahu cukru (ve stupních Brix) pomocí 
vložených refraktometrů nebo hmotnostních průtokoměrů

•	 Celosvětová dostupnost typizovaných jednotek s kratší dobou realizace, 
atraktivními cenami, uniformitou a vysokou kvalitou

•	 Snížení nákladů na energii prostřednictvím rekuperace tepla přes deskový 
výměník

•	 Kapacity v rozsahu od 5 do 40 000 kg/h

•	 Snadná integrace s dalšími řešeními SPX pro zpracování nápojů

•	 Krátká doba návratnosti a vysoká návratnost investic při dlouhé provozní 
životnosti

•	 Globální servis a podpora SPX

•	 Modulární systém pro naprostou flexibilitu

•	 Malá instalační plocha v prostorech, které jsou příliš malé pro jiná zařízení

•	 Prefabrikované a výrobcem odzkoušené zařízení pro snadnou a rychlou 
instalaci, založené na typizované konstrukci

U N I FOR M ITA VÝROB KŮ
•	 Přesnost obsahu cukru v konečném výrobku ± 0,1° Brix

•	 Regulace míchání založená na analýze obsahu cukru (Brix) pomocí refrak-
tometru zařazeného do výrobní linky pro namíchané polotovary

•	 Princip tryskového míchání pro optimální rozpouštění v rozpouštěcím tanku

•	 Přesnější a konzistentnější složení výrobku, které přináší úspory ve spotřebě 
surovinových přísad a rovněž větší spokojenost zákazníků

Technická dokonalost ve spojení s 

nejpřísnějším řízením jakosti zaručují, že 

bezkonkurenční sortiment výrobků APV 

od společnosti SPX splňuje nejpřísnější 

mezinárodní hygienické normy. Vzhledem 

k rostoucím nárokům na dodávky 

bezpečných, vysoce kvalitních potravin v 

celosvětovém měřítku jsou všechny výrobky 

SPX navržené tak, aby se snadno čistily a 

zároveň minimalizovaly spotřebu cenných 

zdrojů, například energie. Portfolio výrobků 

APV zahrnuje širokou řadu čerpadel, 

ventilů, tepelných výměníků, míchadel 

a homogenizátorů určených k použití v 

potravinářském, mlékárenském a nápojovém 

průmyslu, stejně jako v chemickém průmyslu, 

ve zdravotnictví, ve výrobě léčiv a v těžkém 

průmyslu.

APV FX SyStemS™

Systémy APV Factory Express (FX) jsou 

vysoce kvalitní aplikační řešení na ližinách 

k okamžitému použití, které společnost SPX 

prodává pod vlastní značkou APV. Jsou určené 

výrobcům nápojů a sirupů z celého světa, 

kteří vyžadují kratší dobu na realizaci vysoce 

kvalitních, nízkorizikových řešení v rámci 

modernizace nebo rozšiřování závodu.  APV 

FX Systems™ jsou založené na typizovaných 

modulech, jejichž navrhování, výrobu a podporu 

zajišťuje společnost SPX. Využívají osvědčené 

konstrukční a automatizační postupy APV/

SPX a vyhovují mezinárodním průmyslovým 

normám.t

Optimální flexibilita – skvělá příležitost k 
úspoře nákladů
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Typické aplikace výrobkůN I Ž Š Í  VÝROB N Í NÁKLADY
•	 Plně automatizované zařízení pro úsporu lidských zdrojů

•	 Kratší nastavování

•	 Díky vysoké přesnosti není nutné analyzovat sirup ve vyrovnávací 
nádrži, takže výrobek lze předávat přímo do pastéru

•	 Nízké náklady na údržbu a energii

FLEXI B I LITA
•	 Velký rozsah měření průtoku s přijatelnou přesností

•	 Malá instalační plocha s další úsporou prostoru díky eliminaci 
velkých nádrží na míchání dávek

•	 Montáž na rámu pro snadné přemisťování

DOPLŇ KOVÉ MOŽ NOSTI
•	 Konstrukce podle norem 3A pro americký trh

•	 40 µ duplexní filtry pro výsledný sirup 

•	 Nádrž z nerezové oceli 316L 

•	 Řídicí systémy Allen-Bradley

•	 Vzdálená diagnostika prostřednictvím Internetu

•	 Ethernetový port pro připojení zákaznického rozhraní HMI

LEVN ĚJ Š Í  VAR IANTY
•	 Odstranění ovládacího panelu a spouštěčů motoru – pouze svorko-

vnice

•	 Nahrazení meření refraktometrem  hmotnostním průtokoměrem na 
měření obsahu cukru ve stupních Brix

KRÁTKÁ DOBA UVÁD Ě N Í DO PROVOZ U
•	 Každý modul obsahuje úplný soubor pokynů pro instalaci za účelem 

rychlé montáže a rychlého zapojení

OVĚŘ E NÁ S POLE H LIVOST
•	 Každá jednotka prochází před expedicí komplexními zkouškami ve 

společnosti SPX

•	 Rychlá instalace a rychlé zprovoznění

•	 Ověřená funkčnost a výkonnost 

TYPI ZOVANÁ DODÁVKA NA KLÍČ
•	 Systém montovaný na rámu

•	 Rychlé dodání

•	 Uvedení do provozu

•	 Vše v balení – vše v ceně

S E RVI S A POD PORA
•	 Smlouvy o zakázkovém servisu a údržbě

•	 Dodávky originálních náhradních dílů od SPX po celém světě

•	 Poradenství o aplikacích

OD BOR N É Z NALOSTI  A POD PORA NA 

SVĚTOVÉ Ú ROVN I

Inovační Středisko SPX sídlící v dánském Silkeborgu 

vyrábí provozní zařízení určené zákazníkům, kteří si 

chtějí vyzkoušet nové postupy a optimalizovat para-

metry stávajících postupů se zaručenou rozšiřitelností 

výroby. Zařízení si lze rovněž pronajmout, aby mohli 

zákazníci provádět zkoušky ve vlastních

SiruP

Cukr

NáPoje
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DK-8600 Silkeborg, Dánsko

Telefon: +45 70 278 278     

Fax:  +45 70 278 330

SPX si vyhrazuje právo na začlenění nejnovějších konstrukčních a materiálových změn bez předchozího nebo smluvního oznámení.

Konstrukční detaily, konstrukční materiály a údaje o rozměrech v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a bez písemného potvrzení nesmí být považovány za 

závazné. Chcete-li informace o dostupnosti výrobků ve vašem regionu, obraťte se na místní prodejní zastoupení. Více informací najdete na stránkách www.spx.com.
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Společnost SPX Corporation (NYSE: SPW) je přední světová výrobní společnost, která svou činností zasahuje do více oborů. Sídlí v 
Charlotte v Severní Karolíně a byla zařazena do žebříčku společností Fortune 500. 
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.spx.com.
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