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Er werd besloten om twee bestaande
repair banen om te bouwen tot drie nieuwe food wasbanen. De nieuwe wasbanen
zijn volledig uitgerust om reinigingen
volgens de ATCN Hygiënecode en HACCP
normen uit te kunnen voeren. Op de
nieuwe wasbanen kunnen vier afzonderlijke reinigingsprogramma’s tegelijk
uitgevoerd worden.
Eén van de nieuwe eisen van TSP is de
transparantie en traceability van de
uitgevoerde reiniging. Diverse sensoren
en kleppen binnen de installatie zijn
verbonden met de centrale PLC. Deze
wordt op zijn beurt weer uitgelezen
door de achterliggende analysesoftware.
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