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JIMCO UV-C & OZONE
Technology

א.ג שובלים בע“מ

תהליך שטיפה מהיר מונע
תקלות בטיחות במזון

צורך  ואין  צורך במיכל לחץ  אין  סוג שהוא,  כימיקליים מכל  דורשת הכנסה של חומרים  המערכת לא 
בהדרכה מיוחדת לאנשי הצוות.

מונעת זיהום משני העלול להיגרם על ידי חומרי הפסולת הנוצרים בתהליך הייצור
ניתן להשתמש במערכת גם על מנת לנקות את המפעל עצמו אם אתה מעוניין לנקות ולחטא את המפעל 
עצמו, הרצפות, השולחנות ומשטחי העבודה האחרים, פשוט חבר את המתקן למי הברז שלך והעשר 

אותם באוזון. המים האלה יכולים לשמש לניקוי וחיטוי של כל משטח.

שיפור משמעותי באורך חיי המדף של מוצרים
הפחתה משמעותית בתלונות הקשורות למוצר שלך

וודאות לגבי טריות המוצר ואיכותו
וודאות כי הינך פועל על פי הסטנדרטים הרצויים לניקיון והיגיינה

שטיפה וחיטוי מזון - תהליך יעיל וחסכוני

הטכנולוגיה
מסנן  דרך  השטיפה  מיכל  מתוך  למערכת  מוזרמים  המים  כאשר  מעגלי  תהליך  הינו  החיטוי  תהליך 
חלקיקים. אחרי הסינון המים עוברים דרך מתקן המעשיר אותם באוזון בלחץ חלקי של 4 בר. האוזון עצמו 
מופק בתא הפקה המכיל 4 נורות UV-C הממירות חמצן מן האוויר לאוזון, והוא מתווסף כגז אל מערכת 
המפלט של המכשיר המחזיר את המים אל מיכל השטיפה. בשימוש בטכנולוגיה זו ניתן לחסוך את הצורך 
להתקין מתקן להפקת חמצן ומכאן שעלויות התפעול של המכשיר הינן נמוכות בצורה משמעותית כוללות 

רק את עלות החשמל הנצרך כדי להפעיל את נורות ה - UV-C ואת המשאבה המזרימה את המים.

צור איתנו קשר 

לקבלת מידע נוסף, 

נשמח לסייע לך!



JIMCO UV-C & OZONE
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א.ג שובלים בע“מ
בישראל  A/S מקו  י ' ג ג  נצי

כיום יצרני מזון רבים כגון חברות לעיבוד ושימור 
מנת  על  חומצה  של  בתוסף  משתמשות  דגים 
תוסף  ימנע  יופשר  שלהם  המוצר  שכאשר 
בתוך  חיידקים  של  מהירה  צמיחה  החומצה 

המזון.

 .MWC 3000 -צורך זה נעלם כאשר משתמשים ב •
מנת  על  גם  באוזון  המועשרים  במים  להשתמש  ניתן 
לטהר את הסכינים ואת הכלים האחרים הבאים במגע 

עם המזון וכמובן גם את מכלי השטיפה עצמם.
בדרך זו ניתן לוודא כי הסכינים וכלי העבודה האחרים 
מהעברת  להמנע  ובכך  וסטריליים  מחוטים  נותרים 
החיידקים אל המזון, העברה זו מהווה לעיתים קרובות 

מקור לבעיות וסיכונים
יש  לדוגמה  רבים.  חסרונות  הרגיל  השטיפה  למיכל   •
צורך להחליף את המים לעיתים קרובות וכשלעצמו זהו 
כאשר  משמעותי  שהינו  רב  זמן  הדורש  בזבזני  תהליך 
עליות  ולהוריד  התפוקה  את  להגביר  בצורך  מדובר 

ייצור.

• "בשימוש במערכת השטיפה החדשה של JIMCO יש 
צורך בהחלפת המים פעמיים ביום בלבד (בוקר וערב) 
וזה חוסך הרבה זמן וכסף" מסביר מגדל פירות דני. "אנו 
משתמשים באותם המים כחצי יום וזה קיצץ את צריכת 
יתרון  זה   – הקודמת"  הצריכה  מן  לרבע  שלנו  המים 

גדול, הן למגדל הפירות והן לסביבה.
פעם  בכל  מים  של  ליטרים  באלפי  לנו  עולה  "זה   •

שאנחנו מחליפים מים במיכל השטיפה, עובד אחד חייב 
העבודה.  סביבת  ואת  עצמו  המיכל  את  לשטוף  היה 
לעשות זאת 3-4 פעמים ביום... אילו לא תנאים לעבודה 

אופטימאלית "מסביר מגדל הפירות הדני.

פתרון חדש לחיטוי במי - אוזון מאפשר
לחסוך משאבים רבים בטיפול במזון

המערכת מבוססת על טכנולוגית ה- UV-C של ג'ימקו 
ובזמן הקרוב תהייה טכנולוגיה זו זמינה לטיפול וחיטוי מגוון 

רחב של מזונות.
ה- MWC 3000 הוא מתקן חדש לחלוטין אשר בו מים מועשרים באוזון 

מתערבלים בתוך מיכל שטיפה לצורך טיפול, ניקוי וחיטוי של פירות, 
ירקות, ירק, בשר ודגים.

המתקן יכול לשמש גם בתחומים נוספים של תעשיית המזון, למשל 
לנקות ולחטא ציוד וכלים המופעלים בין השאר בהכנת מזון

ה- MWC 3000 משלב בתוכו טכנולוגיה ניקוי ייחודית המבוססת על 
חמצן פעיל יחד עם היתרונות של שיטות ניקוי מסורתיות במים עם 

תמיסה מחטאת מלאה המוודאת סטריליזציה של המוצר וציוד ההכנה.

טכנולוגייה חדשנית לחיטוי
בתעשית המזון עם מי-אוזון 

Multi Water Cleaner 3000

ג'ימקו A/S הוא הזוכה
בפרס האיחוד האירופי

לנושאי הסביבה
בשנים 1999-2000
עבור הטכנולוגיה

הנקייה ביותר!

בשירות תעשית המזון‘רובין-הוד‘


