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Moderne mat- og næringsmiddelindustri
stiller høye krav til kvalitet på alle plan.
Jimco Nor har miljøvennlige løsninger mot bakterier,
muggsopper og uønsket lukt, - uten bruk av kjemikalier;
- i en enkel mobil enhet
Et kjent problem

Industriell matvareproduksjon kan bli utsatt for bakterier og
muggsopper selv med en høy hygienisk standard. Et for høyt antall
bakterier kan være igjen, - selv etter grundig renhold og desinfisering av maskiner og utstyr.
Uønsket og dårlig lukt skaper problemer, såvel i produksjonen som
til virksomhetens omgivelser.
Dette kan fort bli en kostbar affære med klager, ødelagte næringsmidler og i ytterste konsekvens, svekket omdømme og negativ
publisitet.

En enkel løsning

FLO-D Mini mobil luftrenser fra Jimco Nor AS, gjør det enkelt,
raskt og effektivt å sterilisere, samt fjerne uønsket lukt fra et avgrenset område.

Sterilisering opp
til
99,9%

FLO-D Mini er særlig egnet for småskala næringsmiddelindustri.
Det daglige renholdet er fortsatt det viktigste for å opprettholde en
god hygienisk standard, men med FLO-D Mini forhindres spredning og utvikling av soppsporer, bakterier og andre uønskede mikroorganismer på såvel produksjonsutstyr som verktøy, og i produksjonslokalene.

Dette gir sikker matvareproduksjon og god økonomi
FLO-D Mini er et dansk produkt, produsert av JIMCO AS.
JIMCO AS mottok i år 2000 EU’s “Miljøpris” i kategorien:
“Renere Teknologi” for sine miljøvennlige luftrensesystemer
Jimco Nor AS
Enebakkveien 304 - 1188 Oslo
+47 900 24 130 - +47 22 76 34 65 - info@jimco.no - www.jimco.no

Kontakt oss for referanser og flere detaljer; - vi ser frem til dine spørsmål!

Miljøvennlige løsninger
for sterilisering
10 fordeler ved bruk av FLO-D Mini:
1. Kvalitetssikrer produksjonen
2. Innebygde sikkerhetsfunksjoner; - høy kvalitet
3. Øker kundetilfredshet; - færre reklamasjoner
4. Ingen bruk av kjemikalier; - godt for arbeidsmiljø
5. Miljøvennlig i bruk; - godt for omgivelsene
6. Enkel betjening, lett å bruke
7. Trenger ikke tilsyn under drift
8. Minimalt vedlikehold, lave brukskostnader
9. Lav investering; - høy lønnsomhet
10. Velprøvet og godkjent teknologi

Betjeningspanel:
Av/På funksjon:
Dimensjoner
Mål:
Vekt:
Ozonsensor:

n Kjøtt, fisk, fjærfe
n Bakerier
n Meierier

n Bryggerier
n Sykehus

n Ferskvareproduksjon

PROSESSER:

n Kaldt- og fryselager
n Slakterier

n Filet produksjon

n Industriproduksjon

Tekniske data FLO-D Mini:
UV-lamper:
Spenning:
Tilkobling:
Strømforbruk:
Rom, volum:
Operasjonspanel:

BRUKSOMRÅDER:

4 x 89 watt
1x230 V AC
EU std. 3 fas til jord
0,6 kW
Opp til 1000m3 (200 -400m2)
Display:
Viser antall effektive driftstimer
Viser antall timer etter siste service
Viser når 8000 driftstimer er nådd og
service/lampebytte må gjennomføres
Berøringspanel
Manuell-timer og uke-timer

n Foredling

n Container-rens
n Lager

n Røykerier
n Stall

n Laboratorium
n Kjøkken

600 x 600 x 1500mm (BxDxH)
50 kg
Kan leveres med ozonsensor
(tilleggsutstyr)
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