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FÅ MERE VIDEN OM DIN CIP
(CLEANING IN PLACE):

OPTIMER DIN RENGØRING OG REDUCER TOTALOMKOSTNINGER

STYRK DIN KLIMA- OG MILJØPROFIL

 
BESKYT DINE KUNDERS IMAGE OG FØDEVARESIKKERHEDEN

Intelligent CIP Data Analyse og Optimeringsværktøj
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Ved kontinuerlig 1) overvågning af dine CIP data (såsom f.eks. flow, temperatur, ledningsevne), 2) intelligent dataanalyse og
3) levering af brugbare rapporter, kan du forbedre dine CIP processer med et optimeringsværktøj, som forbedrer din r
engøringseffektivitet, reducerer dine TOC (=Total operating costs) og vinder ekstra produktionstid.

Nedenfor ses en liste med fordele ved Nova InSight - et stærkt CIP data analyse- og optimeringsværktøj fra Novadan.
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FORDELE:

• Overvåg dit CIP system 24/7.
• Få advarsel i tilfælde af afvigelse af rengøringsparametrene.
• Identificer afvigelse af parametre og få mulighed for øjeblikkelig handling.
• Remote hjælp fra Novadan konsulent
• Identificer ufuldstændig vask
• Identificer over-vask
• Analyser cip-data og identificer muligheder for at optimere 

rengøringsprocessen

HAR DU STILLET DIG SELV FØLGENDE SPØRGSMÅL?

Udfører CIP systemet over-vask eller ufuldstændig vask? 
Er du sikker på, at dit CIP system sikrer ensartede vaske?
Er du sikker på, at dit CIP system udfører høj-kvalitetsvaske effektivt?
Kan du opnå en miljø- og/eller klimaforbedret effekt, hvis du optimerer din rengøring?
Er du interesseret i at reducere Total Omkostninger på dit CIP system?
Kunne du tænke dit et pålideligt og brugervenligt system, som sikrer fødevarekvalitet?
Har du kontrol over alle faser i rengøringsprocessen?

ADGANG TIL DATA

Web-baseret løsning til:
• PC/Laptop
• iPad
• Smart Phone
• Hard copy rapporter 
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RENGØRINGSPROCESSEN 
er kontrolleret af en eller flere parametre:

Tid   -  Temperatur   -   Flow   -   Ledningsevne -   pH-værdi  

KONTINUERLIG ONLINE MONITORERING OG ANALYSE AF INTELLIGENT CIP DATA 

FRA NOVA INSIGHT

RAPPORT FRA NOVA INSIGHT

Analyseret data: Tid - temperature - kemi - spildevand - energi - kvalitet

Simuleringsmodul viser konsekvensen af ændringer på andre parametre

Novadans anbefalinger
Hvad fungerer fint? Hvad kan forbedres? Anbefalede ændringer/optimering. Hvor er grænsen?

 Optimeret effekt på: 
Kvalitet, Produktionstid, Rengøringseffektivitet, TOC, Klima, Miljø, CSR, Sikkerhed/medarbejdersundhed, osv.
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Nova InSight - det intelligente CIP Data Analyse og 
Optimiseringsværktøj - er et stærkt system, som er 
designet til at fastlægge, hvordan man optimerer CIP 
processer. 
Effektive og optimerede rengøringsprocesser er kon-
kurrenceparametre, der sikrer, at din virksomhed kan 
øge produktionstiden samtidig med at spare på vand, 
energi, kemi, tid osv. Disse besparelser reducerer ikke 
bare dine totalomkostninger, men sikrer også, at du kan 
forbedre din klima- og miljøprofil.

Nova InSight giver dig mulighed for at lave rengørings-
kontrol og øge din produktvalitet, hvilket beskytter 
dine kunder og din virksomheds image.

Kontakt Novadan for at høre, hvordan du starter med 
realtime- monitorering af dine rengøringsprocesser og 
modtag viden og brugbare anbefalinger i 
handlingsorienterede rapporter.
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