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CSÖKKE NTS E KÖLTS ÉG E IT É S FOKOZ ZA A 

HATÉ KONYSÁGOT

CU KOR S Z I R U P E LŐKÉ S Z ÍTÉ S A H E LYS Z Í N E N

Az APV Flex-Mix™ CSD (Folyamatos cukoroldó) egy teljesen automatikus 

cukorszirup-keverő rendszer, mely azonnal integrálható a meglévő vagy új 

üdítőital feldolgozó berendezésekhez. A rugalmasság, a lehetőségek széles 

választéka, a nagy Brix-pontosság és a jelentősen csökkentett bérköltségek 

hosszú időszakon keresztül biztosítják a megbízható termelést és a magas 

befeketetésmegtérülési mutatót.

Az APV Flex-Mix™ CSD rendszerrel történő helyszíni folyékony 

szacharózkeverés az előnyök egyéni kombinációját kínálja:

E LŐNYÖK
•	 Hozzáférés a széleskörű SPX élelmiszer- és üdítőital-feldolgozási tudás-

bázishoz

•	 Csökkentett bérköltségek és tisztítási idő az öntisztító végszűrök (hidrociklo-
nok) használatán keresztül

•	 Teljesen automatikus Brix-szabályozás a vonalba épített refraktométerek 
vagy tömegárammérők révén

•	 Szabványosított egységek globális elérhetősége csökkentett átfutási idővel, 
vonzó költségszinttel, valamint egységes és jó minőséggel

•	 Alacsony energiaköltségek a lemezes hőcserélőn alapulú hővisszanyerés 
segítségével

•	 Kapacitása: 5–40,000 kg/óra

•	 Egyszerű integrálhatóság más SPX üdítőital-feldolgozó megoldásokkal

•	 Rövid megtérülési idő és magas profitabilitás a hosszú élettartam során

•	 SPX globális szerviz és támogatás

•	 Moduláris rendszer a teljes rugalmasság érdekében

•	 Olyan kis alapterületen telepíthető, mely más berendezés számára túl kicsi

•	 Előszerelt és gyárilag tesztelt a gyors és egyszerű telepítés érdekében, a 
szabványosított kialakítása révén

EGYS ÉG E S TE R M É K
•	 ± 0,1 pontosságú Brix-fok a végtermékben 

•	 Keverésszabályozás a Brix-elemzés alapján, mely a készre kevert termék 
vonalába épített refraktométert használ

•	 Injektoros keverési alapelv az oldótartályban történő optimális oldáshoz

•	 Pontosabb és konzisztens termék, mely csökkenti a nyersanyag-felhaszná-
lást, valamint elégedett vásárlókat generál

A kiváló mérnöki tervezés és a szigorú 

minőségellenőrzés együtt biztosítja, hogy 

az SPX páratlan APV-termékcsaládja 

megfelel a legszigorúbb nemzetközi 

higiéniai szabványoknak. A biztonságos és 

csúcsminőségű élelmiszerek szállítására 

világszerte egyre nehezedő nyomás 

fényében, minden SPX terméket úgy 

terveztek, hogy könnyű legyen azokat 

tisztítani, miközben minimális legyen az 

értékes erőforrások, például az energia 

felhasználása. Az APV-termékportfólió 

szivattyúk, szelepek, hőcserélők, keverők 

és homogenizátorok széles skáláját 

tartalmazza, melyek az élelmiszer-, tej- és 

söriparban, valamint a vegy-, gyógyszer- és 

nehéziparban illetve az egészségügyben 

használhatók.

APV FX SyStemS™

Az APV Factory Express (FX) rendszerek 

csúcsminőségű, alapkeretre szerelt, 

gyorsan beköthető megoldások, melyeket 

az SPX forgalmaz saját APV márkaneve 

alatt. A berendezés világszerte az üdítőt és 

ömlesztett szirupot gyártók számára készült, 

akik rövidebb átfutási időt szeretnének 

jó minőségben, vagy alacsony kockázatú 

megoldásokat gyártósoruk fejlesztéséhez 

vagy bővítéshez. A szabványosított modulok 

alapján, melyeket az SPX építi és támogatja, 

az APV FX Systems™ bizonyított APV/SPX 

mérnöki megoldásokat és automatizálást 

nyújtanak, és megfelelnek a globális ipari 

szabványoknak.

Optimális rugalmasság – nagyszerű 
költségmegtakarítási lehetőség
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ALACSONYAB B GYÁRTÁS I KÖLTS ÉG E K
•	 Teljesen automatizált az emberi munkaerő csökkentése érdekében

•	 Rövid beállítási idő

•	 A nagyfokú pontosság szükségtelenné teszi a szirup elemzését a 
puffertartályban, így a termék közvetlenül a pasztőrözőbe továb-
bítható

•	 Alacsony karbantartási- és energiaköltségek

R UGALMASSÁG
•	 Nagyobb kapacitású mérési tartomány

•	 Kis alapterület, és további helymegtakarítás a nagy szakaszos 
keverőtartályok kiküszöbölése révén

•	 Alapkeretre szerelt kialakítás az egyszerű áthelyezéshez

OPCIÓK
•	 3A szabványú kialakítás az amerikai piac számára

•	 40 µ-os kettős szűrő a végtermék sziruphoz 

•	 Tartály kialakítása 316L rozsdamentes acélból 

•	 Allen-Bradley vezérlőrendszerek

•	 Távdiagnosztika az interneten keresztül

•	 Ethernet port az ügyfél által biztosított HMI-hez való csatlakozáshoz

EGYS Z E R ŰS ÍTÉ S E K
•	 A vezérlőpanel és motorindítók eltávolítása – csak a csatlakozó-

panel

•	 Refraktométeres Brix-mérés tömegáramos Brix-mérésre 
egyszerűsítve 

RÖVI D GYÁRTÁS BA ÁLLÍTÁS I I DŐ
•	 Minden modulhoz teljeskörű telepítési dokumentációt biztosítunk, a 

gyors összeszerelés és csatlakoztatás érdekében

B I ZONYÍTOTT M EG B Í Z HATÓSÁG
•	 Minden egység teljes körű tesztelése az SPX szakemberei által, a 

szállítást megelőzően

•	 Gyors telepítés és üzembe helyezés

•	 Bizonyított funkcionalitás és teljesítmény 

S ZABVÁNYOS ÍTOTT,  KU LCS RA KÉ S Z CSOMAG
•	 Alapkeretre szerelt rendszer

•	 Gyors leszállítás

•	 Üzembe helyezés

•	 Minden a csomagban – minden az árban

S Z E RVI Z É S TÁMOGATÁS
•	 Testreszabott szerviz és karbantartási megállapodások

•	 Eredeti SPX pótalkatrészek szállítása bárhová

•	 Szaktanácsadás

VI LÁG E LSŐ S ZAKÉ RTE LE M É S 

TÁMOGATÁS

Az SPX Innovációs Központ, melynek székhelye 

Silkeborg, Dánia, kísérleti méretű berendezéseket és 

alkalmazásfejlesztési szakértelmet kínál azon 

SziruP

Cukor

ÜdítőitAl

Jellemző 
termékalkalmazások



S PX FLOW TECH NOLOGY

Pasteursvej 

DK-8600 Silkeborg, Dánia

Telefon: +45 70 278 278     Fax:  +45 70 278 330

Az SPX fenntartja a jogot, hogy értesítés és kötelezettség nélkül alkalmazza a legújabb terveket és anyagmódosításokat végezzen.

A jelen tájékoztatóban található tervezési jellemzők, szerkezeti anyagok és méretek információs jellegűek és csak írásos megerősítés esetén hagyatkozzon rájuk. A termék, 

adott régióra érvényes elérhetőségére vonatkozóan keresse fel helyi viszonteladóját. További információkért látogassa meg a www.spx.com weblapot.
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AZ S PX-RŐL

Az SPX Corporation (NYSE: SPW) székhelye az észak-karolinai Charlotte-ban van. A Fortune 500-as listáján szereplő vállalat, több 
iparágban is vezető globális gyártó. 
További információkért látogasson el a www.spx.com weboldalra.


