
OPTIMIZAÇÃO DE CUSTOS

OPERAÇÕES DE LIMPEZA FIÁVEIS

PROVA DOCUMENTAL DA EXECUÇÃO

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE 
HIGIENE NA INDUSTRIA ALIMENTAR

MINIMIZAÇÃO DO RISCO ASSOCIADO

OPC



MONOTORIZAÇÃO DE HIGIENE
In-Site OPC é um sistema de informação e controlo de higiene, que mede e regista parâmetros chave do processo 
de limpeza na indústria alimentar em tempo real. Permite-lhe confirmar a qualidade e os custos do processo de 
limpeza.

As empresas da indústria alimentar têm um controlo 
limitado sobre consumo de água ou produtos químicos, 
pressão, tempo e temperatura durante a limpeza 
manual de superfícies e equipamento.

OPC In-Site permite fazer a rastreabilidade online 
de todos os parâmetros envolvidos no processo de 
limpeza. Este software permite melhorar a realização 
das operações de limpeza, tornando-as mais fiáveis, 

reduzindo os riscos e otimizando a utilização de 
recursos, ao mesmo tempo que garante a sua execução.

ÁREA DE APLICAÇÃO

Limpeza OPC

Lavagem de caixas

Lavagem de contentores

Lavagem de carrinhos

Lavagem de paletes

Lubrificação húmida

Armários de refrigeração

... QUALQUER PROCESSO QUE 
UTILIZE ÁGUA

Tempo de lavagem totalRelatóriosConsumo de água

• Limpeza manual
• Os programas de limpeza precisam de ser ensina-

dos. A fiabilidade dos operadores é crucial!
• Não existência de controlo dos parâmetros reais do 

processo de limpeza
• Controlo do resultado da limpeza via ATP, estes mi-

crobiológicos, ...

DESAFIOS DA LIMPEZA NA INDÚSTRIA

OPC



COMPONENTES

HARDWARE SOFTWARE
para monitorizaçao e 

recolha de dados em 

tempo real: 

Consumo de água. 

Temperatura. 

Tempo de limpeza  

(utilizaçao de água ou 

espuma).

Pressão de água.

Condutividade.

para transformação dos 

dados em informação 

visualmente relatórios 

legíveis: 

· Software de aquisição e 

controlo de dados. 

· Sistema de relatórios 

baseados na Web.

SALA DE CONTROLOSALA DE BOMBASSALA DE PRODUÇÃO

OPERAÇÕES DE LIMPEZA FIÁVEIS

• Medição de parâmetros críticos.

• Definir os alarmes.

• Demonstração dos vários passos da execução 
da limpeza.

• Acompanhamento das atividades individuais 
de limpeza.

• Definição das necessidades de formação 
individuais dos operadores. 

• Otimização dos custos de limpeza.

ATENUAÇÃO DO RISCO DE RESPONSABILIDADE

• Demonstrar o cumprimento das normas do 
processo de limpeza

• Rastreabilidade das atividades de limpeza.

OPTIMIZAÇÃO DE CUSTOS

• Otimização do tempo de limpeza.

• Otimização do consumo de água e energia.

PROVA DOCUMENTADA DA EXECUÇÃO DE 
LIMPEZA 

• Demonstrando que a limpeza foi feita de 
acordo com o procedimento acordado.

• Sinal positivo para os auditores.

• Assegura a rastreabilidade das operações de 
limpeza.

• Apoia o pedido de licença de exportação.

VANTAGENS:

Deixe-nos ajudá-lo 
assumir o controlo das 
atividades de limpeza

MEDIDOR DE 
CAUDAL

TEMPERATURA
PRESSÃOPLC



CHRISTEYNS.COMO
P

C
_F

LY
E

R
_A

4
_P

T.
0

1

Para mais informação: 

Christeyns Portugal, Estrada de Paço de Arcos, 
Zoom Business Park - Edifício E, Escritório 1   
2735 307 Cacém
T +351 21 427 63 90
E info.portugal@christeyns.com

Visitas regulares de ESPECIALISTAS TÉCNICOS 

da CHRISTEYNS para verificar:

- o correcto funcionamento dos equipamentos

- a correcta utilização e dosagem dos produtos

O nosso técnico certifica que os procedimentos e o 
consumo estão em conformidade com o plano de 
limpeza.

O SERVIÇO TÉCNICO

OPC

COMO É QUE FUNCIONA?

CAUDAL

TEMPERATURA

RELATÓRIO

OPTIMIZAÇÃO

NOTIFICAÇÃO PESSOAL

ALARMES

TENDÊNCIA

GRÁFICO DE DADOS

PRESSÃO

COLECTOR 
DE DADOS

UTILIZADOR 
AUTORIZADO

TEMPO


