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GMP( شستشوي داخلی) سیستمCIP به عنوان یک سیستم شسـتشو و ضد   

عفونی اتوماتیک براي کاهـش هزینه هاي کارگـري و عملیات دستی شامل      

(جداسـازي و اسمـبل مجـدد قطعات ) طراحـی شده است . این سیستـم        

      می تواند در کارخانه هاي یکپارچه استفـاده گردد زیرا توانایی شسـتشوي  

  بخش هاي جداگانه را در حالی که بخش هاي دیگر هنوز هم در فرایند تولید 

هستند را بدون هر گونه خطر آلودگی دارد.

 باید به نوعی طراحی شده باشـد تا بتواند هزینه هاي نفر      CIPیک سیستم 

در ساعت عملیات ، مواد شستشو ، انرژي ، آب و فاضلاب را کاهش دهـد ، و 

مهمتر اینکه این سیستم بتواند استانداردهاي شستشو و نظافت را تضمیـن 

نماید.

 خوب باید همیشه  بتواند بهترین انطباق و سازگاري را بین افزایش CIPیک 

راندمان نظافت وکاهش انرژي و مصرف آب را ایجاد نماید.

راه حل هاي شستشو

یک روش شستشوي مطمئن ، استاندارد و دقیق بر اساس: 

) در لوله هاft/s 9.8-4.9 متر بر ثانیه )(3 -1.5 ( یک قاعده کلی بین  یا دبینرخ جریان مایع*

)متناسب با نوع فرایند*دما (

پاکسازي مخازن و ظروف ) جهت *فشار (

) بودن موادیایییدي و قل اسدرجه*غلظت (

)(متناسب با نوع و مرحله فرایند شستشو*زمان 

 

 تنظیمات مختلفی را بر اساس اطلاعات زیر را خواهد CIP با توجه به روش کنترل (دستی یا خودکار), تیپ و فاصله ابزارها براي شستشو و نوع مواد شوینده، 

داشت : 

 متغیر می باشد.SIP یا CIP*تعداد تانک ها با توجه به روش شستشو و 

*سطح اتوماسیون (دستی یا خودکار یا نیمه خودکار) 

*ظرفیت مخازن بستگی به ابعاد و تیپ لوله کشی ها و نوع قرار گرفتن در تمام نقاط کارخانه را دارد. 

*دبی یا نرخ جریان بستگی به نوع طراحی و انتظار ما از سیستم شستشو دارد. 

* آپشن هاي مختلفی براي بهینه سازي روش هاي شستشو در نظر گرفته شده است .

 

 
   

 Pipe dimension pipe l/m (gallon/ft)  Flow rate

1" 0,39 (0.031) Minimun CIP flow rate =   3.000 l/h (793 gallons/h)

1" ½ 0,97 (0.078) Minimun CIP flow rate =   6.000 l/h (1,585 gallons/h)

2" 1,79 (0.144) Minimun CIP flow rate = 10.000 l/h (2,642 gallons/h)

2" ½ 2,87 (0.231) Minimun CIP flow rate = 16.000 l/h (4,227 gallons/h)

FLOWRATE AND VOLUME OF PIPES

 
   

Litres (gallons) Flow Rate l/h (gallons/h) Pressure Bar (PSI)

  1.200 - 6.000 (317 - 1,585) >=   5.000 (1,321) >= 2,0 (29) 

  9.000 (2,377) >=   7.000 (1,849) >= 2,0 (29) 

12.000 (3,170) >=   8.000 (2,113) >= 2,0 (29) 

15.000 (3,963) >=   9.000 (2,378) >= 2,0 (29) 

20.000 (5,283) >= 10.000 (2,642) >= 2,0 (29) 

راهنماي کلی

(برنامه عملیات تولید صحیح) در تمام بخش هاي صنایع غذایی  برنامه

 نیازمند به تجهیزاتی می باشند که بتوانند شستشوي مناسبی را براي عملیات تولید مهیا 

سازند.

وظیفه اصلی عملیات شسـتشو، تخلیه ي باقیمانـده ي محصول و آلودگـی ها (فیزیـکی   

، شیمیایی و میکروبی ) از تمام قسمت هاي مرتبـط با محصـول می باشد.

با توجه به ویژگی هاي تخم مرغ مایع ، دانش هاي تخصصی تجهیزات متنوع متناسـب با 

نوع فرایند ، مورد نیاز می باشد  تا نتیجه مناسب و استانداردي را در عملیات شستـشو و 

ضدعفونی   براي ما میسر سازد که به صورت کلی در قالب استانداردهاي بهداشتی سازي 

درصنایع غذایی دسته بندي می شوند.

با توجه به برخی از احتیاجات اساسی مطابق با نوع طراحـی ، تجهـیزات ضد عفونـی و 

بهداشتی سازي باید به دقـت مورد توجـه قرار گیـرند و همچنـین در واحد هاي جدا و  

مستقل نصب  گردند .

 بهینه سازي عملیات ، تلفیقی از بهتـرین اجـزا و تجهیـزات براي کاهـش هزینه هـاي  

شستشو و ضد عفونی ( شیمیایی ، زمان ، آب ، انرژي و ...) در بهترین سطح می باشد .
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 سانووCIPسیستم شستشوي اتوماتیک 

 .(.i.e. M&S Code of Practice etc)گزینه هاي سفارشی توسط مشتري توسط شرکت سانوودر جهت مطابقت کامل با سفرش مشتري قابل اجرا و طراحی می باشد

 ما می تواند به یک تانک جهت استفاده CIPسیستم 

از آخرین آب آب کشـی مجهز شـود در ایـن  مجدد 

درصـد از آب ورودي به فاضلاب  50 تـا 20   صـورت 

برگشت پذیر و قابل استفاده در اولین مرحله تخـلیه 

باقیمانده محصول می باشد .

صر فه جویی در منابع طبیعی

تست و اسمبل تجهیزات قبل از حمل به مـحل

       مورد نظر در کارخانه سانوو بصورت کامل انجام

      می گردد و فقط تجهیزات جانبی و اتصالات به

محل مورد نظر الحاق می گردند.

نصب و تست قبل از تحویل

استریل سازي حرارتی
 آپشن استریل سازي حـرارتی می تـواند در سیستم هاي 

CIP سانوو لحاظ گردد. این سیستم به صورت یک لوپ در 

سیستم قرار گرفته و طراحی این سیستم براي از بین بردن 

 درجـه   90 تا 85باکتري هاي مـقاوم به حـرارت تـا دمـاي 

سانتیگراد می باشد.

 سانوو مجهـز به  سیستـم هـاي کنترل و CIPاي ھسیستم 

اتوماسیون براي تمامی پارامترهاي ضروري که خـطر تـداخل 

اي شیمیایی و حتی با محـصول درھ در محلول CIPعملیات 

خطوط رابه صفر می رساند اپراتوري آسان همـراه با نرم افزار 

سانوو قابلیت مانیتورینگ را افزایش داده و اپراتور می تـواند 

تمامی عملیات فرایند و آلارم ها را مشاهده نماید این سیستم 

می تواند به تجهیزات ثبت رکورد و اطلاعات یا همان سیستم 

SCADA.مجهز گردد 

مطم اسیون جهت شستشوي  توم نئا

این مورد براي کنترل و تنظیم صحیح غلظت مناسب اسید و 

اي سیرکولاسیون ، ھقلیا طراحی گردیده است و شامل پمپ 

اي دما و هدایت الکتریکی و همچنین سیسـتم ھترانزمیتر

 SANOMIDIُاي (ھکنترل می باشد . این آپشن روي مدل 

) قابل ارائه است .SANOMAXIو 

 مستقل است در این مورد ھاین خط ، یک خط ثانوی

شما می توانید چند بخش یا تانک را شستشو نمایید   

    CIPمزمان نسبـت بهھبا این آپشن شما می توانید 

در بخش هاي مختلف اقدام نمایید و در ایـن صورت 

ید نمود.ھ جویی خواھشما در زمان صرف

با ترکیب ممبـران پمپ ها و یک شیر 

پنوماتیک به صورت اتوماتیک اسید و 

قلیا در کل فرایـند کنتـرل و تزریـق     

   می گردد.

اینورتر فرکانس

شما می توانـید در صـورت درخواسـت ، یـک اینـورتر 

دن پمـپ تغـذیه روي فرکانس براي شروع و متـوقف کر 

تابلو برق داشته باشید که می تواند با تغییر دور پمـپ ها  

نیازهاي شما را در جهت تغییر دبی محلول ها اعمال نماید 

.

CIP پمپ برگشت

یک پمپ خودمکش از نوع بهداشتی و مطابق 

استاندارد هاي صنایع غذایی در انتهاي مسیر

 جهت سیرکولاسیون محلول ها در CIPهاي 

نظر گرفته شده است .

این سیستم جهت کنترل سطـح غلظـت محلول 

هاي شیمیایی در آب طراحی شده است .این کار    

براي داشـتن دوز مناسب مهم می باشد و مار را  

از عدم بقایاي مواد شیمیایی در انتـهاي مـراحل 

CIP.مطمئن می سازد 

 ثانویهCIPخط  دایت الکتریکیھترانسمیتر 

دوز کننده (اسیدي یا قلیایی)

خطوط سیرکولاسیون



       
FLOW RATE

l/h (gallons/h)
TANK

TANK CAPACITY 
litres (gallons) 

A 
MM (FT)

B 
MM (FT)

HEIGHT 
MM (FT)

10.000   (2,642) WATER / ACID / ALKALINE 1.200 (317) 2.300 (7.6)   900 (2.9) 2.400 (7.9)

40.000 (10,567) WATER / ACID / ALKALINE 1.200 (317) 2.400 (7.9)   980 (3.2) 2.400 (7.9)

40.000 (10,567) WATER / ACID / ALKALINE 2.000 (528) 2.700 (8.9) 1.200 (3.9) 2.400 (7.9)

SANOMINI CIP OVERALL DIMENSIONS 

Standard dimensions - can be changed on demand

       
Flow rate 

l/h (gallons/h)
NUMBER OF TANKS

TANK CAPACITY 
litres (gallons) 

A 
MM (FT)

B 
MM (FT)

HEIGHT 
MM (FT)

16.000 (3,963) 3 -WATER / ACID / ALKALINE 1.000 (264) 4.200 (13.8)  2.000 (6.6) 2.050 (6.7)

16.000 (3,963) 2 -  ACID / ALKALINE 1.000 (264) 3.200 (10.5)  2.000 (6.6) 2.050 (6.7)

16.000 (3,963) 3 -WATER / ACID / ALKALINE 2.000 (528) 4.650 (15.3)  2.000 (6.6) 2.450 (8)

16.000 (3,963) 2 -  ACID / ALKALINE 2.000 (528) 3.500 (11.5)  2.000 (6.6) 2.450 (8)

SANOMIDI CIP OVERALL DIMENSIONS

Standard dimensions - can be changed on demand

       

PREASSEMBLED UNIT
TANKS

ACID-ALKALINE (INSULATED)
DISINFECTANT-RECOVERY WATER-NATURAL WATER 

(SINGLE WALLED)

FLOW RATE 
l/h (gallons/h)

A MM
(FT)

B MM
(FT)

HEIGHT
MM (FT)

CAPACITY 
l (gallons)

C
MM (FT)

HEIGHT
MM (FT)

CAPACITY
l (gallons)

D
MM (FT)

HEIGHT
MM (FT)

16.000 
(3,963) 

2.000
(6.6)

2.000
(6.6)

2.000
(6.6)

 - 1.020 (3.3) 1.520 (4.9) 500 (132) 900 (2.9) ~1.520 (4.9)

 2.000 (528) 1.120 (3.7) 2.175 (7.1) 1.000 (264) 1.000 (3.3) ~2.175 (7.1)

 2.000 (528) 1.520 (4.9) 2.240 (7.3) 2.000 (528) 1.400 (4.6) ~2.240 (7.3)

 3.000 (793) 1.720 (5.6) 2.520 (8.3) 3.000 (793) 1.600 (5.2) ~2.520 (8.3)

4.000 (1,057) 1.960 (6.4) 2.600 (8.5) 4.000 (1,057) 1.840 (6) ~2.600 (8.5)

5.000 (1,321) 2.120 (6.9) 2.610 (8.6) 5.000 (1,321) 2.000 (6.6) ~2.610 (8.6)

SANOMAXI CIP OVERALL DIMENSIONS

Standard dimensions, tank capacities and flow rate can be changed on demand.

The SANOVO SANOMINI CIP (دستی یا اتوماتیک)

The SANOVO SANOMIDI CIP (دستی یا اتوماتیک)

مناسب براي کارخانه هاي کوچک / متوسط که در آن از شستشوي مونوفاز استفاده شده است

  CIPمناسب براي کارخانجات  متوسط تا بزرگ با ابعاد محدود جهت تانک هاي 

The SANOVO SANOMAXI CIP (اتوماتیک)
 می تواند به صورت جداگانه به تانک هاي قبلی متصل گرددCIPمناسب براي کلیه کارخانجات. در صورت نوسازي کارخانه فریم 

مناسب براي کارخانجات کوچک تا متوسط که سیستم شستشوي تک حالته براي آنها طراحی شده است 

*ELECTRICAL PANEL  *INFEED PUMP   *COMBINED WATER/ALKALINE/ACID
*SANOVO MINICIP FRAME  *TUBULAR MODULE

*ELECTRICAL PANEL  *INFEED PUMP   *NATURAL WATER * ACID
*SANOVO MINICIP FRAME  *TUBULAR MODULE *ALKALINE

*ELECTRICAL PANEL  *INFEED PUMP   *NATURAL WATER * ACID          *DISINFECTANT
*SANOVO MAXICIP FRAME  *TUBULAR MODULE *RECOVERY WATER       *LYE
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  STANDARD “DOUBLE PHASE” CIP PROCEDURE
   

Step Phase Conc. (%) Temp. °C (F) Time (min)

01 Rinse cold variable

02 Alkaline* 2-3 60-70 (140-158) 30-50

03 Rinse cold variable

04 Acid* 1-1.5 50-60 (122-140) 20-30

05 Rinse cold variable

06 Disinfection** Depending on type 10-15 (50-59) 5-10

   MONOPHASE CIP PROCEDURE
   

Step Phase Conc. (%) Temp. (°C) Time (min)

01 Rinse cold variable

02 Detergent Depending on type 60-70 (140-158) 30-50

03 Rinse cold variable

04 Disinfection Depending on type cold 5-10

* قلیایی و اسید 

زمان مرحله شستشو از زمانی که دما و غلظت سود و اسید به حد مطلوب رسید محاسبه می گردد. 

*ضد عفونی 

اي بخصوص انجام می گیرد. ھاجراي مرحله ضد عفونی بر حسب نیاز

 استاین آب نبایدهرگز با پراستیک اسید تلاقی نماید.ppm 25اگر مقدار کلر آب باالتر از 

*مواد شوینده 

 دقیقه زمان شستشو طول می کشد. 40 تا 30بعد از آماده سازي شرایط شستشو و رسیدن به دما و دبی مناسب مایع 

*ضد عفونی 

اجراي مرحله ضد عفونی بر حسب نیازهاي بخصوص انجام می گیرد. 

 استاین آب نباید هرگز با پراستیک اسید تلاقی نماید. ppm 25اگر مقدار کلر آب باالتر از 

*اسید

 انجام می گیرد.5 و 4 مرحله 3انه ، بعد از مرحلهھ در صورت توصیه شدن شستشو با اسید بصورت ما

Acid
A monthly acid cleaning is recommended. After step 3 of monophase, run step 4 and 5 of double phase procedure.

SANOVO TECHNOLOGY GROUP
5210 Odense - Denmark
TEL +45 66 16 28 32
info@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY NETHERLANDS
7122 MP Aalten - The Netherlands  
TEL +31 543 473 868  
info@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY USA
Plymouth , MI 48170
TEL+1 248 662 1030
usa@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY JAPAN 
Tokyo 166-0003
TEL +81 3 5378 8784
japan@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY VOSTOK
127106 - Moscow
TEL +7 985 991 3230
vostok@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY CHINA
Shanghai 200031
TEL +86 21 5403 9207
china@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY ITALY 
36030 Montecchio Precalcino
TEL +39 0445 334505
italy@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY BRAZIL
18087-180 Sorocaba SP
TEL +55 (15) 3238 2921       
brazil@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY ARGENTINA
C1107AAP, Buenos Aires
TEL+54 11 4314 1032       
argentina@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY TAIWAN
80145, Kaohsiung City
TEL +886 9333 17710         
taiwan@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY MALAYSIA
48000, Kuala Lumpur
TEL+60 12 2556 718       
malaysia@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY MEXICO
Del. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000
TEL + 52 55 8994 2585
mexico@sanovogroup.com 

SANOVO PROCESS SOLUTION
5210 Odense - Denmark
TEL +45 66 16 28 32
process@sanovogroup.com

RAME-HART INC.
NJ 07869 Randolph - USA
TEL +1 973 335 0560
ramehart@sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY GROUP is constantly improving the product range and we reserve the right to change specifications without futher notice.




