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KU LUT VÄH E N EVÄT,  TE HOKKU US PARAN E E

SOKE R I S I I RAPI N VALM I STUS PAI KAN PÄÄLLÄ

APV Flex-Mix™ CSD (Continuous Sugar Dissolver) on täysin automaattinen 

sokerisiirapin sekoitusjärjestelmä, joka voidaan helposti liittää olemassa oleviin 

tai uusiin juomankäsittelylaitoksiin. Joustavuus, laaja tehovalikoima, korkea sok-

eripitoisuustarkkuus (Brix) ja merkittävästi pienentyneet työvoimakustannukset 

takaavat luotettavan tuotannon ja korkean investoinnin tuottoprosentin pitkän 

huoltoiän ansiosta.

Nestesokerin sekoitus paikan päällä APV Flex-Mix™ CSD -järjestelmällä tarjoaa 

ainutlaatuisia etuja:

HYÖDYT
•	 SPX:n laajaan elintarviketeollisuuden tietopankin käyttömahdollisuus

•	 pienemmät työvoimakustannukset ja lyhyt puhdistusaika itsepuhdistavien 
suodattimien (hydrosyklonien) ansiosta

•	 täysin automaattinen sokeripitoisuuden säätely välittömien refraktometrien tai 
virtausmittareiden avulla

•	 maailmanlaajuinen standardiyksiköiden saatavuus, nopea toimitusaika, hou-
kutteleva hinta, tasainen ja korkea laatu

•	 pienemmät energiakulut PHE-lämmöntalteenoton avulla

•	 suorituskyky 5–40 000 kg/h

•	 helppo integrointi muihin SPX:n juomankäsittelyratkaisuihin

•	 maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa, korkea investoinnin tuottoprosentti 
pitkän huoltoiän ansiosta

•	 SPX:n maailmanlaajuinen huolto ja tuki

•	 modulaarisen järjestelmän täydellinen joustavuus

•	 vie vähän tilaa tiloissa, jotka ovat liian pieniä muille laitteille

•	 standardimalliin perustuva helppo ja nopea asennus esiasennettuna ja 
tehtaalla testattuna

TUOTTE I D E N YH D E N M U KAI SU US
•	 lopputuotteen sokeripitoisuuden tarkkuus ± 0.1° Brix

•	 sokeripitoisuuden analyysiin perustuva sekoitussuhteen säätely välittömän 
refraktometrin avulla valmiiksi sekoitetussa tuotelinjassa

•	 suihkusekoitusjärjestelmä mahdollistaa parhaan mahdollisen liukenemisen 
liuotustankissa

•	 tarkempi ja tasalaatuisempi tuote säästää raaka-aineen kulutusta ja parantaa 
asiakastyytyväisyyttä

Tiukkaan laadunvarmistukseen yhdistetty 

laadukas valmistus takaa, että SPX:n 

vertaansa oleva APV-tuotevalikoima 

on korkeimpien kansainvälisten 

hygieniastandardien mukainen. SPX 

vastaa turvallisten, korkealaatuisten 

elintarvikkeiden tuottamisen 

maailmanlaajuisiin, kasvaviin paineisiin 

tuotteilla, joiden puhdistaminen on helppoa, 

ja jotka vaativat mahdollisimman vähän 

arvokkaita voimavaroja, kuten energiaa. 

APV-tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima 

pumppuja, venttiileitä, lämmönsiirtimiä, 

sekoittimia ja homogenointilaitteita, jotka 

on suunniteltu käytettäviksi elintarvike-, 

meijeri- ja panimoteollisuudessa sekä 

kemianteollisuudessa, terveydenhuollossa, 

lääketeollisuudessa ja raskasteollisuudessa.

APV FX SYSTE M S™ 

-JÄRJ E STE LMÄT

APV Factory Express (FX) Systems 

-järjestelmät ovat korkealaatuisia, alustalle 

asennettavia ja nopeasti käyttöönotettavia 

Plug & Produce -sovellusratkaisuja, joita 

SPX markkinoi APV-tuotemerkillään. Ne on 

suunniteltu eri puolilla maailmaa toimiville 

juomien ja siirappien valmistajille, jotka 

tarvitsevat korkealaatuisia, turvallisia ratkaisuja 

laitosten uusimiseen tai laajentamiseen 

lyhyellä toimitusajalla. SPX:n suunnittelemiin, 

rakentamiin ja vahvistamiin, standardoituihin 

moduuleihin perustuvien APV FX Systems™ 

-järjestelmien tarjoamia hyötyjä ovat todistettu 

APV:n/SPX:n tekniikka ja automaatio, ja ne 

ovat maailmanlaajuisten alan standardien 

mukaisia.t

Ihanteellista joustavuutta - hyvät 
säästömahdollisuudet
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Tyypillisiä tuotesovelluksiaPI E N E M MÄT TUOTANTOKUSTAN N U KS ET
•	 täysi automaatio säästää työvoimaa

•	 lyhyt asettumisaika

•	 hyvän tarkkuuden ansiosta siirappia ei tarvitse analysoida säiliössä, 
joten tuotteen voi siirtää suoraan pastörointilaitteeseen

•	 alhaiset ylläpito- ja energiakustannukset

JOUSTAVU US
•	 laaja virtausohjauksen mittausväli

•	 pieni asennustila, suuria sekoitustankkeja ei tarvita

•	 helppo sijoittelu alusta-asennuksen ansiosta

LI SÄVAR USTE ET
•	 3A-standardien mukainen rakenne Yhdysvaltain markkinoille

•	 40 µ kaksoissuodatin lopputuotetta varten 

•	 tankki 316 L, ruostumaton 

•	 Allen-Bradley Control Systems -ohjausjärjestelmä

•	 etädiagnostiikka Internetin kautta

•	 Ethernet-portti asiakkaan HMI-liitäntää varten

POI STOT
•	 ohjauspaneelin ja moottoreiden käynnistimien poisto – vain keskey-

tyspaneeli

•	 Brix-mittauksen refraktometrin vaihtaminen virtausmittariin

LYHYT TUOTANTOAI KA
•	 kukin moduuli sisältää täydelliset asennusohjeet, joiden avulla asen-

taminen ja liitännät on nopea suorittaa

TOD I STETTUA LUOTETTAVU UTTA
•	 SPX:n asiantuntijat ovat testanneet kaikki yksiköt ennen toimitusta

•	 nopea asennus ja käyttöönotto

•	 todistettua toimivuutta ja suorituskykyä 

STAN DAR DOITU AVAI M ET KÄTE E N -TOI M ITUS
•	 alustalle asennettu järjestelmä

•	 nopea toimitus

•	 käyttöönotto

•	 valmis paketti – kaikki samaan hintaan

H UOLTO JA TU KI
•	 räätälöidyt huolto- ja ylläpitosopimukset

•	 aitojen SPX-varaosien maailmanlaajuinen toimitus

•	 sovelluskonsultointi

Siirappi

Sokeri

Juomat

MAAI LMAN JOHTAVA AS IANTU NTE M US 

JA TU KI

SPX:n innovaatiokeskus sijaitsee Silkeborgissa, Tan-

skassa. Se tarjoaa laitostilat käyttöön asiakkaille, jotka 

haluavat testata uusia prosesseja, optimoida olemassa 

olevia prosessiparametreja ja varmistaa tuotannon 

skaalattavuuden. Laitosta voi myös vuokrata, jolloin 

asiakkaat voivat suorittaa kokeita omissa tiloissaan.
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