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VÄH E N DAB KU LUS I D JA SU U R E N DAB TOOTLI KKUST

SU H KR US I I R U PI VALM I STAM I N E KOHAPEAL

APV Flex-Mix™ CSD (Continuous Sugar Dissolver) on täisautomaatne suhkrusi-

irupi segamissüsteem, mida on lihte integreerida olemasolevate või uute 

joogitootmisseadmetega. Paindlikkus, lai valik erinevaid suurusi, suur täpsus 

Brix ühikutes ja oluliselt väiksemad tööjõukulud, tagavad pika kasutusajajooksul 

tootmise töökindluse ja suure investeeringutasuvuse.

APV Flex-Mix™ CSD süsteemi kasutamisel vedela sahharoosi segamiseks 

kohapeal on ainulaadsed eelised:

KASU
•	 Juurdepääs SPX-i toiduainete- ja joogitööstust käsitlevale ulatuslikule teabe-

baasile

•	 Vähenenud tööjõukulud ja puhastusaeg tänu isepuhastuvatele lõppfiltritele 
(hüdrotsüklonid)

•	 Täisautomaatne Brix reguleerimine, kasutades liinile monteeritud refrakto-
meetreid või vooluhulgamõõtureid

•	 Kvaliteetsed ja soodsa hinnaga standardmoodulid on saadaval üle maailma 
lühikese tarneajaga

•	 Madalam energiakulu tänu PHE soojustaastumisele

•	 Erineva mahuga: 5 kuni 40,000 kg/h

•	 Lihtne integreerida muude SPX-i joogitootmise lahendustega

•	 Lühike tasuvusaeg ja kõrge investeeringutasuvus tänu pikale kasutuseale

•	 SPX-i globaalne hooldus ja tugi

•	 Moodulsüsteem tagab suure paindlikkuse

•	 Vajab paigaldamiseks vähe ruumi ja sobib kohtadesse, mis on muude sead-
mete jaoks liiga väikesed

•	 Eelmonteeritud ja tehases katsetatud, paigaldamine on lihtne ja toimub vas-
tavalt standardprojektile

TOOD ETE SAMASUS
•	 Täpsus lõpptootes ± 0.1° Brix 

•	 Segamise juhtimine põhineb Brix analüüsil, kasutades valmissegatud too-
dangu liinile paigaldatud refraktomeetrit

•	 Optimaalseks lahustamiseks kasutatakse lahustamismahutis pihustussega-
mist

•	 Toodete koostis on täpsem ja ühtlasem, mille tulemuseks on tooraine kok-
kuhoid ja klientide rahulolu

Kvaliteetne tehnika ja range kvaliteedikontroll 

tagavad, et SPX-i konkurentsitu APV 

toodete valik vastab kõige rangematele 

rahvusvahelistele hügieenistandarditele. 

Rahvusvaheline surve tarnida ohutuid ja 

kvaliteetseid toiduaineid kasvab kogu 

maailmas. Seetõttu on kõik SPX-i tooted 

projekteeritud nii, et neid on lihtne 

puhastada, samas minimeeritakse väärtuslike 

ressursside, nt energia kasutamist. APV 

tooteportfelli kuulub lai valik pumpasid, 

ventiile, soojusvaheteid, segamisseadmeid 

ja homogenisaatoreid, mis on mõeldud 

kasutamiseks nii toiduainete-, piima- ja 

õlletööstuses kui ka keemia-, tervishoiu-, 

ravimi- ja rasketööstuses.

APV FX SyStemS™

APV Factory Express (FX) süsteemid on 

kvaliteetsed, paigaldusraamile kinnitatud, 

kiirelt paigaldatavad ja kasutusele 

võetavad rakendused, mida SPX turustab 

APV tootemärgi all. Need on mõeldud 

joogi- ja enamikele siirupitootjatele kogu 

maailmas, kes vajavad lühema tarneajaga 

kvaliteetseid ja madala riskitasemega 

lahendusi seadmete uuendamiseks või 

laiendamiseks. APV FX Systems™ süsteemid 

põhinevad SPX-is projekteeritud, ehitatud 

ja pakendatud standardsetel moodulitel, 

neis kasutatakse kontrollitud APV/SPX-i 

tehnikat ja automaatikat ning need ühilduvad 

ülemaailmsete tööstusstandarditega.

Optimaalne paindlikus – hea võimalus 
kulude kokkuhoiuks
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Toote tüüpilised 
rakendusvõimalused

MADALAMAD TOOTM I S KU LU D
•	 Automatiseeritud vähendamaks inimtööjõudu

•	 Lühike tasuvusaeg

•	 Tänu suurele täpsusele ei ole vaja analüüsida puhvermahutis olevat 
siirupit ja toode saab minna otse pastörisaatorisse.

•	 Madalad hooldus- ja energiakulud

PAI N D LI KUS
•	 Võimas vähendamise koefitsent

•	 Tänu väikestele mõõtmetele tekitab lisaruumi, kaob vajadus suurte 
segamismahutite järele

•	 Paigaldusraam  lihtsaks teisaldamiseks

VALI KU D
•	 3A-standarditele vastav konstruktsioon USA turu jaoks

•	 40 µ dupleksfiltrid lõplikule siirupile 

•	 Mahuti konstruktsioon on roostevabast terasest (klass 316L) 

•	 Allen-Bradley juhtsüsteemid

•	 Kaugdiagnostika interneti kaudu

•	 Võrgukaart ühendamiseks kliendi kasutajaliidesega

D E D U KTS IOON
•	 Juhtpaneeli ja mootori starterite eemaldamine – ainult kattepaneel

•	 Refraktomeetri (Brix ühikutes) vahetamine vooluhulgamõõturi vastu 
(Brix ühikutes)

TOOTM I S E KÄIVITAM I S E KS KU LU B VÄH E AEGA
•	 Iga mooduliga on kaasas täielikud paigaldusjuhised, mis aitavad 

seadme kiiresti paigaldada ja ühendada

KONTROLLITU D TÖÖKI N D LUS
•	 SPX-i spetsialistid on kõiki mooduleid enne tarnimist põhjalikult 

katsetanud

•	 Kiire paigaldamine ja kasutuselevõtmine

•	 Kontrollitud funktsioonid ja toimimine 

KÄIVITUSVALM I S STAN DAR D S EAD M E D
•	 Paigaldusraamile kinnitatud süsteem

•	 Lühike tarneaeg

•	 Kasutuselevõtt

•	 Kõik on komplektis ja hinnas

HOOLD US JA TUG I
•	 Kohandatud teenindus- ja hoolduslepingud

•	 SPX-i originaalvaruosade tarnimine üle maailma

•	 Konsultatsioonid rakendusvõimaluste kohta

SiiruP

Suhkur

Joogid

MAAI LMA J U HTIVAI MAD OS KUSTEAVE 

JA TUG I

 Taanis, Silkeborgis asuvas innovatsioonikeskuses - SPX 

Innovation Centre on klientide käsutuses seadmed, mil-

lega nad saavad katsetada uusi protsesse ja optimeerida 

olemasolevate protsesside parameetreid ja veenduda, et 

tootmist on võimalik laiendada. Seadmeid saab ka rendile 

võtta, et kliendid saaksid teostada katseid oma territoo-

riumil.
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