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MEIKO

Het CLEAN-CONTROL
systeem
Het MEIKOCLEAN-CONTROL
systeemvoor band- en korvenvaatwerkspoelmachines
is een
besturingssysteemwaarmeedata
opgeslagenkan wordenen welke
geheelvoldoetaan alle hygiëne
eisenwelke u van een management systeemmag verwachten.
Dit systeemis geheelontwikkeld
en gebaseerdvoor en op alle
nationaleen inter-

nationalenormenop het gebied
van HAGCPen DIN10510.
Het systeemzorgt voor het totaal
bedienenvan de machineen geeft
via het displaymeldingover de
statusvan de machinetijdens
gebruik zoals bedrijfsuren,temperaturen,verbruikenen verschillen
in de "lST" en "SOlL-waarden".

Door een constantebewaking
door het CLEAN-CONTROL
systeembent u verzekerdvan een
optimalewerkingvan de spoelmachineen een economisch
gebruik.Vanuitde standaard
versieis het Clean-Control
systeemin 2 stappenuit te
breiden.

elektronischgestu
Uw hygiëneproces

SYSTEEM
CLEAN-CONTROL
1. CG-Standaard = Standaard informatiesysteemvoor het weergeven,
opslaan en controleren van data.
voor een
Allebenodigdeinformatie
hygiënischafwasproceszoalsverbruizijnviahet display
ken en instellingen
op te roepen.Ook tijdenshet afwasproceszijn diversedata via het menu
af te lezen.Hierdooris het mogelijk
een voor uw HACCP-conceptdagelijks
Verderinformeerl
logboekte realiseren.
het systeemu over benodigdonderhoud en geeft het inzichtin waterverHet Cleanbruiken inschakeltijd.
Controlsysteemis eenvoudigbedienbaaren biedtde gebruikerde mogelijkheid
om zonderenigekennisde
apparatuurte bedienen.
Door de beperktekeuzemogelijkheden
op het displayzijn bedieningsfouten
uitgesloten.

CLEAN-CONTROL
2. CC-DOC = Standaard informatiesysteem voorzien van CC-DOC.
Hiermeeis het mogelijkopgeslagen
data via de printer uit te draaien.
Het grotevoordeelvanCC-DOCis dat
informatie
met behulp
allerelevante
van een printeruitgeprintkan worden.
Het CC-DOCsysteemis een in de
schakelkastgeïntegreerde
communicatiemodulewaarop,via een standaard
op de schakelkast
van de
aansluiting
vaatwerkspoelmachine,
aangesloten
KanworOen.
Via dezecommunicatiemodule
is het
mogelijkdiverseinformatiezoalsbeginen eindtijden,
transportsnelheden,
schommelingen
in temperaturen,
storingenetc. m.b.v.een draagbareof
vaste printeruit te draaren.
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CLEAN-CONTROL
3. PC-DOC = Standaard informatie
systeem voorzien van PC-DOC,
waarmeedata m.b.v.een P.C.,gevisualiseerd,opgeslagen,uitgeprint
en gecontroleerd kan worden.

Een geintegreerdindex-en hulpprogrammabiedende mogelijkheid
maatregelente nemenvoor het verlagen
van leegloopuren
zodat u tijd en geld
kunt besoarenen daarmeeeen economischspoelproces
kunt realiseren.

Met behulpvan het PC-DOCsysteem
is het mogelijkallevoor uw bedrijfs-en
hygiëneproces
benodigdeinformatie
in
een PersonalComputerop te slaan.
Hiermeecontroleert
u het volledigereinigingsproces
van uw spoelmachine
vanafuw werkolek.
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v,ïÈËlq::.Hei Clean-ControlPC-DOCsysteem
biedtu onbegrensde
mogelijkheden
en
bespaarlu enormveeltijd om de voor
uw HACCP-concept
benodigde
informatiete verzamelen.Het software
systeemdraaitonder Windows '95.

CleanControlPC-DOC
HygiëneManagement
Systeem

RS422 - 4polig

R5232

PinA = RxB(+)op TxB
Pin B = BxA (:) op Ï>Á
Pin Z = ïxA (-) op RxA
PrnY = ïXB (+)op RxB

D-Sub 9-polig
Pin 2 = RxD op TxD
Pin 3 = TxD op RxD
overorugT
overorugT
Pin 5 = GRD
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Communicatiemodule
met aansluitingvoor
R5422 en RS232
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R.b.V RS 422
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aansluiiingtot 1,5 km
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Hand-Held
printer

Laptop
Comouts
mej

Windows'95
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