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Αυτόνoμα Συγκροτήματα Πνευματικών Βαλβίδων

Skid-mounted valve clusters with pneumatic valves



Valve Cluster (C.F.S)
Τα συστήματα C.F.S (customized flow solutions) 
είναι αυτόνομα συγκροτήματα αυτόματων πνευματι-
κών βαλβίδων, κατάλληλα για παραγωγικές διαδικα-
σίες σε βιομηχανίες τροφίμων.

Τα συγκροτήματα αυτόματων πνευματικών βαλβί-
δων C.F.S είναι κατασκευασμένα με ποιότητα και 
ακρίβεια υψηλού επιπέδου. Το εξειδικευμένο προ-
σωπικό και η χρήση κοπτικών εργαλείων και μηχα-
νών συγκόλλησης υψηλής τεχνολογίας, προσφέ-
ρουν συγκολλήσεις υγιεινού τύπου άριστης ποιό-
τητας που είναι απαραίτητη στις βιομηχανίες
τροφίμων.

Τα συγκροτήματα βαλβίδων σχεδιάζονται και κατα-
σκευάζονται στο εργαστήριο της SYNELCO, 
δημιουργώντας κατασκευές που ικανοποιούν τις 
συγκεκριμένες ανάγκες της βιομηχανίας σας.

Τα συγκροτήματα βαλβίδων C.F.S παραδίδονται 
προ-συναρμολογημένα και προ-καλωδιωμένα και 
δοκιμάζονται με νερό πριν από την παράδοση 
έτοιμα για παραγωγή.

Τα συγκροτήματα βαλβίδων C.F.S είναι πλήρως 
αυτόνομα επί ενιαίας ανοξείδωτης βάσης με τον 
απαραίτητο ηλεκτρικό πίνακα, προσφέροντας 
στους πελάτες μας πολλά πλεονεκτήματα, όπως η 
εξοικονόμηση χώρου, σύντομο χρονικό διάστημα 
εγκατάστασης και εύκολη συντήρηση των βαλβί-
δων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κατασκευα-
σθούν σύνθετες κατασκευές εξοικονομώντας χρό-
νο και αποφεύγοντας την διακοπή της παραγωγι-
κής διαδικασίας.

Τα αυτόματα συγκροτήματα βαλβίδων C.F.S προ-
σφέρουν πολλαπλές επιλογές ελέγχου με ηλεκτρο-
μαγνητικές βαλβίδες και τερματικούς διακόπτες, 
τοποθετημένους είτε στη μονάδα ενεργοποίησης 
της κάθε βαλβίδας, είτε στον πίνακα ελέγχου του 
συγκροτήματος.

C.F.S valve clusters are built with quality and exact-
ness of high standards. Our installation crews are 
specially trained to understand the practices to be 
followed for hygienic process plants, and include 
highly skilled welders for the relatively thin piping 
of process plant.

Fitup on precision surfaces with accurate cutting 
machines and proven welding machines eliminates 
stressing of valve weldments. 

Designed and fabricated at SYNELCO’s workshop, 
we can create a Valve Cluster to meet your industry 
specific needs.

C.F.S valve clusters can be supplied pre-assembled 
and pre-tested as well as fully wired and with the 
necessary control panel pre-connected. This 
means you can bring even complex installations 
online as quickly as possible, saving time and avoid-
ing lost revenue associated with on-site trouble-
shooting and downtime.

C.F.S valve clusters offer multiple valve control top 
options, position indicators, proximity switches, 
microswitches, and externally mounted options, 
and can have built in interface and connector 
options and solenoid valves.

C.F.S (customized flow solutions) are skid-
mounted valve clusters with pneumatic valves for 
hygienic process plants.
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