Alfa Laval ThinkTop®
Przemyślany od nowa

Intuicyjny i szybki: czas
instalacji krótszy nawet
o 90%

Inteligentny i adaptowalny:
ciągła samodiagnostyka
24/7

• Automatyczna konfiguracja:
automatycznie rozpoznaje
zarówno zawór, jak i pasmo
tolerancji.

• Sygnalizacja świetlna 360 LED
widoczna z dowolnego kierunku.

• Zdalna konfiguracja w czasie
rzeczywistym.

• Jeden czujnik do wszystkich
zaworów Alfa Laval eliminuje
potrzebę stosowania adaptera.

Trwały i niezawodny:
Długotrwałe użytkowanie

Estetyczny wygląd:
Gwarancja optymalnej
higieny

• Mocniejszy i prosty układ
montażowy.

• Brak wkrętów na zewnątrz
obudowy ułatwia utrzymanie
w czystości.

• Całkowicie wodoszczelna
konstrukcja w każdym
położeniu.

• Wymienne złączki pneumatyczne
i równoległe, niekrzyżujące się
przewody powietrzne skracają
czas konserwacji.

Mycie grzyba w systemie Burst
Zyskowność a zrównoważony proces
Mniej wody + Mniej środków chemicznych = Mniej odpadów

Przeprowadzone testy przy zastosowaniu nowego rozwiązania
Alfa Laval ThinkTop® i technologii mycia w systemie Burst,
wykazały, że możliwe jest zredukowanie aż do 90% zużycia
cieczy CIP (środki chemiczne + woda), a następnie znaczne
obniżenie kosztów operacyjnych w porównaniu z tradycyjnym
systemem mycia.
Obecnie, żadna inna firma nie może zaoferować rozwiązania
porównywalnego z zaworem Alfa Laval Unique Mixproof
i nową jednostką sterującą ThinkTop V70, biorąc pod uwagę
niezawodność i efektywne działania oraz szybkość unoszenia
grzyba.
Tradycyjne unoszenie grzyba, przy braku określenia czasu tej
operacji, powoduje nierównomierne i niepotrzebne zużycie
płynu CIP, które nie przynosi lepszego efektu czyszczenia.
Wszystkie jednostki sterujące ThinkTop V70 są wyposażone
w automatyczną funkcję mycia grzyba w systemie „Burst”,
którą można włączyć / wyłączyć w dowolnym momencie,
niezależnie od ustawień trybu Auto, Live i Flex.
ThinkTop V70 pozwala na instalację w miejsce wcześniejszych
modeli ThinkTop bez konieczności wprowadzenia zmian
w programie CIP sterownika PLC.
Jedno mycie w systemie „Burst” (1 szybkie unoszenie grzyba,
które zajmuje mniej niż sekundę) wystarcza do usunięcia
z zaworu produktu o niskiej zawartości tłuszczu.
Wyliczenia w zakresie potencjalnych oszczędności na cieczy
CIP oraz wynikający z tego czas zwrotu z inwestycji można
przeprowadzić w specjalnym programie Alfa Laval Joules.

Alfa Laval jest wiodącym na świecie dostawcą
specjalistycznych urządzeń i rozwiązań
inżynierskich.
Oferowane urządzenia, kompletne linie
technologiczne oraz serwis zapewniają Klientom
optymalny i bezawaryjny przebieg realizowanych
procesów.
Nowatorskie rozwiązania firmy umożliwiają
ogrzewanie, chłodzenie, transport i oddzielanie
takich produktów jak: olej, woda, chemikalia,
napoje, artykuły żywnościowe, skrobia i
farmaceutyki.
Międzynarodowa struktura firmy, obejmująca
swym zasięgiem około 100 krajów sprawia, że
Alfa Laval jest do dyspozycji Klientów praktycznie
na całym świecie.
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Alfa Laval na świecie

