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Η Πρόκληση 
 
Για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών απαιτείται 
σωστός και επιμελής καθαρισμός των γραμμών παραγωγής.  
 
Τα συστήματα CIP (Cleaning In Place) που αναπτύχθηκαν, προσφέρουν την κατάλληλη 
λύση στο πρόβλημα, με την προϋπόθεση της σωστής εφαρμογής τους. 
 
Η σωστή εφαρμογή του CIP, ξεκινάει από τον σωστό σχεδιασμό της μονάδας 
καθαρισμού και είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς η εγκατάσταση παραγωγής πρέπει 
να καθαρίζεται επαρκώς καθημερινά, πρέπει να διασφαλίζει την υγεία των 
εργαζομένων και την ποιότητα του προϊόντος, ενώ το κόστος λειτουργίας να είναι όσο 
το δυνατόν χαμηλότερο.  
 
Επιπλέον, η διαδικασία CIP της εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία, 
χρόνο και πυκνότητα χημικών που από την μία να διασφαλίζουν τον σωστό καθαρισμό 
και από την άλλη να μειώνουν τον ενεργειακό κόστος, την κατανάλωση χημικών και την 
πρόωρη φθορά στον εξοπλισμό παραγωγής. 
 

Η Λύση Μας 
 
Η λύση που προτείνουμε επιλύει καθοριστικά το πρόβλημα σωστού καθαρισμού της 
εγκατάστασης καθώς βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία μας σε βιομηχανίες 
τροφίμων και ποτών.  
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Προσφέρουμε μονάδες CIP έτοιμες για λειτουργία, προκατασκευασμένες σε 
ανοξείδωτο πλαίσιο. Επιπλέον παρέχουμε την δυνατότητα ειδικής κατασκευής της 
μονάδας επί τόπου της εγκατάστασης σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται 
σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες του κάθε εργοστασίου. Οι κατασκευές μας είναι 
πλήρως αυτοματοποιημένες και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις των προτύπων HACCP. 
 
                   CIPLAS                                                                         CENTRASIP 

                          
 
 
Σε πλήρη ανάπτυξη οι μονάδες CIP που προσφέρουμε περιλαμβάνουν: 

 Δεξαμενές διαλυμάτων με μόνωση, στο κατάλληλο μέγεθος ανάλογα με την κάθε 
εγκατάσταση. 

 Εναλλάκτη υψηλής απόδοσης για την θέρμανση των διαλυμάτων. 
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 Ειδικές αντλίες για την προσαγωγή, την επιστροφή και την δοσομέτρηση των 
διαλυμάτων και των χημικών. 

 Ειδικές αυτόματες βαλβίδες για την διακλάδωση των κυκλωμάτων. 

 Inverter για τον έλεγχο της ροής της αντλίας προσαγωγής διαλυμάτων (αποφυγή 
υδραυλικών πληγμάτων και σωστός 
καθαρισμός κυκλωμάτων με διαφορετικές 
ιδιότητες όπως το πλύσιμο εμφιαλωτικών 
μηχανών). 

 Πλήρες σετ αισθητηρίων και οργάνων για 
την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της 
μονάδας καθαρισμού. 

 Ανοξείδωτο πίνακα αυτοματισμού με 
τοπική οθόνη ελέγχου για την 
παρακολούθηση και ρύθμιση της 
λειτουργίας. 

 
 

 
Δυνατότητες 
 
Οι μονάδες CIP που προσφέρουμε παρέχουν τις παρακάτω δυνατότητες: 

 Ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας διαλυμάτων και αυτόματη επιλογή ορίων, ανάλογα με 
την φάση καθαρισμού και τον τύπο του κυκλώματος. 

 Ακριβή έλεγχο ποσοτήτων διαλυμάτων για τον ακριβή διαχωρισμό φάσεων 
πλυσίματος και την αποφυγή αραίωσης των χημικών. 

 Διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας καθαρισμού δεξαμενών και γραμμών με 
ειδικό προγραμματισμό αποφυγής αραίωσης των διαλυμάτων.  

 Αυτόματη δοσομέτρηση χημικών και προετοιμασία  διαλυμάτων. 

 Πλήρη μανδάλωση των κυκλωμάτων καθαρισμού με την παραγωγική διαδικασία 
για την αποφυγή λαθών. 

 Ένδειξη επιτυχούς ολοκλήρωσης πλυσίματος κάθε κυκλώματος και ένδειξη των 
κυκλωμάτων που απομένουν.  

 Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης χρόνου καθαρισμού κάθε φάσης. 

 Καταγραφή όλων των συνθηκών καθαρισμού, των συναγερμών και των εντολών με 
δυνατότητα αναζήτησης.  

 Πλήρη έλεγχο της σειράς εκτέλεσης των φάσεων καθαρισμού με δυνατότητα 
επιλογής ειδικών προγραμμάτων καθαρισμού και αποστειρώσεων. 

 Δυνατότητα διαφορετικής αυτόματης δοσομέτρησης απολυμαντικού για κάθε 
κύκλωμα.  
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 Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος και ενσωμάτωση σε 
κεντρικό σύστημα SCADA.  

 Πλήρεις εικονογραφημένες οδηγίες χρήσεις. 
 

Οφέλη Λύσης 
 
Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων CIP σε συνδυασμό με τον αυτόματο έλεγχο που 
προσφέρουμε παρέχουν: 
 

 Υψηλή ασφάλεια εργαζομένων 

 Υψηλή ασφάλεια προϊόντος 

 Σωστό καθαρισμό εγκατάστασης 

 Χαμηλό κόστος λειτουργίας 

 Χαμηλή κατανάλωση χημικών 
 
Τώρα η πολύπλοκη διαδικασία του σωστού καθαρισμού γίνεται εύκολη και σίγουρη με 
τον κατάλληλο εξοπλισμό και την σωστή αυτοματοποίηση. 
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