bedre driftsøkonomi med

cip optimize

– komplett pakke med programvare og rådgiving!

et verktøy for optimalisert cip-vask
–

cip optimize kvalitetssikrer og kosteffektiviserer

CIP-vask innebærer betydelige kostnader i form av tid, energi-, vann- og vaskemiddelforbruk.
cip optimize
gir deg muligheter til å kontinuerlig overvåke dette forbruket og gjøre riktige valg for å optimalisere vasken.
cip optimize omfatter programvare og en serviceavtale med opplæring og periodisk anleggskontroll med
anbefalte tiltak. Dermed sikres du både et avansert verktøy og den nødvendige kompetansen for å utnytte dette!
Inntil nå har den vanligste måten å kontrollere vaskeeffektiviteten vært i form av periodiske stikkprøver på enkelte
parametre ved hjelp av følere/målere som er montert for
anledningen.
Med
cip optimize får du kontinuerlig logging og rapportering med full historikk på alle hendelser i vaskestasjonen, med mulighet til å analysere detaljer for spesifikke
vasker. Systemet baser seg på de data som samles inn fra

prosessen ved hjelp av automasjonssystemet. Avhengig
av anleggets utforming kan det være nødvendig med
noen endringer i anlegget.
cip optimize genererer langt mer omfattende historikk
enn det som er mulig med tradisjonelle metoder. Dette
sikrer bedre grunnlag for kvalitetssikring og kosteffektivisering av vaskeprosessen.

årlig serviceavtale inkludert rådgiving
Kompleksiteten og de mange mulige årsakssammenhengene gjør det krevende å evaluere informasjonen og
treffe de riktige tiltak for å sikre optimal vask.
Derfor inkluderer denne serviceavtalen både programvare, opplæring på stedet (2 dager) ved oppstart, i tillegg til;
• 1-3 dagers besøk (avhengig av antall kurser som inngår) en gang i året, der man går igjennom loggede CIP
vasker. Det lages en rapport med status og eventuelt
anbefalte tiltak.

start, i tillegg til gjennomgang av vaskehistorikk med anbefalte tiltak

access (fjernoppkobling) én gang
• Oppkobling via
i året med rapport (samme gjennomgang som ved
fysisk besøk).

to ganger årlig.

• Drifting og oppdatering av software.

cip optimize omfatter dagers opplæring på stedet ved opp-

reduser kostnadene – og spar miljøet
– online data kombinert med historikk og trender
Med
CIP OPTIMIZE kan du redusere kostnader og spare miljøet gjennom mindre tid-, energi-, vann- og vaskeCIP OPTIMIZE bidrar også
middelforbruk – noe som gjør dette til en investering med rask tilbakebetalingstid.
til økt kontroll på vaskeforløp– noe som reduserer risikoen for kvalitetsproblemer. Programvaren sikrer full historikk på all informasjon, inklusive nøkkeltall som kostnadsberegning på utførte vasker.

history – logging og rapportering
History sikrer kontinuerlig logging og rapportering med full historikk på alle hendelser i vaskestasjonen, med mulighet til å analysere detaljer for spesifikke vasker. Systemet vil også inneholde
funksjonalitet som i LTlib’s kurvepresentasjoner.
Ved å lagre historikk over tid, kan du til enhvertid gå tilbake på
hendelsesforløpet tilnyttet en spesiell vask og/eller objekt. Du
kan også se utviklingen på utvalgte parametre over tid.

performance – nøkketall og trender
Basert på registrerte data beregner Performance nøkkeltallverdier som netto vann- vaskemiddel- og energiforbuk og totalkostnad
for vask. Du har online kontinuerlig oversikt over disse verdiene.
Ved å lagre og presentere historikk basert på disse nøkkeltallene
kan du lese trender og registrere avvik for vaskeobjekt og eller
-kurser. Dette gir også et godt grunnlag for å se effekten av eventuelle tiltak som gjøres.

operatør-bevisstgjøring
Ved at operatøren får viktige nøkkeltall presentert online for hver
vask, øker bevisstgjøringen rundt kostnadsbildet og hva som
påvirker dette. Med oppgradering til
CIP OPTIMIZE åpner det seg
bla muligheter for nye kontrollkriterier for vask, for eksempel
ekstra temperaturgrense på et vaskemiddel.

videreutviklng av

ACCESS

– utvidet funksjonalitet vil øke nytteverdien

Det arbeides med å videreutvikle
cip optimize for å tilføre ytteligere funksjonalitet i programpakken. Etter
hvert som disse programmodulene ferdigstilles, vil programvaren også oppgraderes hos de kundene som har
inngått avtale. For tiden arbeides det med to slike programmoduler:

MONITOR
Overvåker kritiske steg i vaskeprogrammet hvor feilinnstillinger og slitasje/objektfeil vil føre til sammenblanding av
vaskefaser. Gir alarm til den ansvarlige ved overskridelse av definerte grenser etter gitte kriterier.

TUNE
Automatisk inntrimming av resept ved kjøring av eget ”test- vaskeprogram”.
Optimalisering med automatisk kalkulering av reseptparametere.

Kontakt oss for mer informasjon!
Vil du vite mer om hva

cip optimize kan bety for din bedrift? Kontakt våre salgskontorer i Oslo,

Trondheim eller på Klepp.

Oslo
Postboks 83 Økern
0508 Oslo

Klepp
Lalandsveien 2
4353 Klepp Stasjon

Trondheim
Postboks 285 Heimdal
7474 Trondheim

Tlf: 23 05 28 00
Fax: 23 05 28 01

Tlf: 51 78 83 00
Fax: 51 78 83 01

Tlf: 73 87 60 00
Fax: 73 87 60 01

