
MARKA DLA PROFESJONALISTÓW

System kontroli i rejestracji jako pomoc w optymalizacji
procesów mycia

Bezpośredni dostęp do informacji dotyczących kosztów

Analiza źródeł kosztów mycia

SYSTEM KONTROLI I REJESTRACJI 
PROCESÓW MYCIA 

DiK



1. Przewód transmisyjny
2. Przewód transmisyjny
3. Przewód zasilania pompy środka chemicznego
4. Przewód zasilania rejestratora danych
5. Przewód czujnila temperatury wody w sekcji mycia wstępnego
6. Przewód czujnila temperatury wody w sekcji mycia wstępnego
7. Przewód wodomierza pomiaru wody sekcji myjących
8. Przewód wodomierza pomiaru wody sekcji płuczącej
9. Przewód komunikacji z komputerem

10. Miejsce podłączenia pamięci USB
11. Przewód komunikacyjny czujnika przewodności (konduktywności)
12. Przewód komunikacyjny czujnika poziomu środka chemicznego
13. Wąż zasysający środek chemicznego
14. Wąż doprowadzający środek chemiczny do urządzenia myjącego
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Zasilanie 240V / 24V transformator
Klasa ochrony IP 65
Wyświetlacz 4 linie
Zakres przewodności 0-80 mS/cm
Zakres temperatury  0-100 °C
Wydajność pompy doz.  8l/h
Wymiary urządzenia 225 x 175 x 80 i 215 x 245 x 155 mm

DANE URZĄDZENIA:

DiK jest narzędziem, które przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania pozwala 
na wgląd i analizę parametr.w mycia, takich jak:

Ilość zużytej wody w cyklu mycia
- mycie wstępne i zasadnicze
- płukanie
Temperatura roztworu myjącego
- mycie wstępne
- mycie zasadnicze
Stężenie roztworu myjącego
Ilość dozowanego środka myjącego
Ilość dozowanego dodatkowego środka (np. odpieniającego, dezynfekcyjnego)
Ilość umytych przedmiotów ( np. pojemników )

Analiza powyższych danych umożliwia zoptymalizowanie parametrów mycia, wyeliminowanie 
ponadnormatywnego zużycia wody i środka chemicznego, zapewniając efektywność 
procesu mycia przy niskich kosztach. DiK zalecany jest do wszelkiego rodzaju urządzeń 
myjących, wymagających dozowania środków chemicznych z dużą dokładnością. Pozwala 
na to system pomiaru przewodności (konduktywności). Dzięki pomiarom różnego rodzaju 
parametrów pracy zapewniona zostaje stała kontrola nad roztworem roboczym oraz wieloma 
innymi parametrami, istotnymi dla procesu mycia w przemyśle spożywczym. 

ZASTOSOWANIE:
Myjka pojemników dystrybucyjnych i rozbiorowych
Myjka paletopojemników
Myjka palet
Myjka klatek drobiowych
Myjka wózków wędzarniczych

WYPOSAŻENIE
Terminal sterujący
Serwer rejestrujący
Sonda konduktometryczna
Czujniki temperatury
Licznik sztuk
Pompa dozująca
Oprogramowanie

OBSŁUGA I MOŻLIWOŚCI SYSTEMU
Przenoszenie danych za pomocą pamięci USB
Możliwość współpracy z siecią komputerową
Dostęp do danych z każdego miejsca poprzez sieć internetową

JEDNOSTKA CETRALNA V1.02 (JCV1.02)
Serwer umożliwiający zarządzanie działaniem punktów satelitarnych podłączonych do niego 
przez linię transmisyjną o maksymalnej długości 1000 m (wymagany kabel transmisyjny STP 
kategorii 5 4x2x0.5 lub inny, spełniający wymagania normy EIA/TIA/ANSI 568). Zarządzanie 
pracą JCV1.02 odbywa się przez sieć internetową, w przeglądarce stron www (zabezpieczoną 
hasłem dla poszczególnych stopni autoryzacji).


