
Food Processing Equipment

NEAEN NormA 
TELJESEN VÍZBE MERÜLŐ ELLENNYOMÁSOS 

FÜGGŐLEGES AUTOKLÁV 



Univerzális és hatékony 
A Norma-sorozatú függőleges autokláv egy univerzális 
megoldást jelent különböző csomagolású élelmiszerek 
széles választékának főzéséhez vagy fertőtlenítéséhez. 
Különösen alkalmasak hőérzékeny termékek, mint 
bébiételek és tejtermékek feldolgozására.   

NEAEN Norma autokláv a függőleges autokláv kedvező 
árát és könnyű használatát egyesíti egy sor olyan 
tulajdonsággal, amelyek tipikusan csak vízszintes 
autoklávoknál találhatók meg. 

 Vezérlőrendszer az ellennyomáshoz 

 A hideg és melegvíz folyamatos keringetése

  A Siemens ipari vezérlőrendszer alapján kialakított fejlett 
vezérlőrendszer, amelyik a kezelő számára kényelmes 
érintőképernyős hozzáférést biztosít. 

Robosztus felépítés 
A rendszer teljesen, az élelmiszeripari feldolgozásra 
alkalmas rozsdamentes acélból készült. 
A kosarak az élelmiszeripari feldolgozásra 
alkalmas AISI304-es típusú rozsdamentes 
acélból készültek. A kosarakat egymáshoz képest 
úgy helyezik el, hogy azonos középtengellyel 
rendelkezzenek, majd egymásba teszik őket egy 
speciális mechanizmus segítségével, ami stabil 
rögzítést eredményez. 
Az alapmodell 200, 700, illetve 1400 l térfogatú 
és 2, 3, illetve 4 kosárral felszerelt függőleges 
autoklávokat foglal magába.  
Az autoklávok opcionálisan egy víztárolótartállyal 
is kiegészíthetők, ami jelentősen csökkenti a 
fűtéshez és hűtéshez szükséges időt és energiát.   

Fűtőrendszer
NEAEN Norma autoklávok elektromos, gőz 
vagy gázfűtésű rendszerrel vannak felszerelve.



Előnyök:
Univerzális alkalmazás – bármilyen csomagolás 
számára alkalmas, pl. tálca, üveg, palack vagy kanna. 
Gyors fűtés és hűtés jellemzi minimális 
hőtehetetlenséggel. A gyors fűtés lehetővé teszi Önnek, 
hogy pontosan megbecsülje azt az időt, ami a termék 
melegítéséhez szükséges, anélkül, hogy túlfőzné őket.   
A hűtőfolyadék intenzív keringetése megakadályozza, 
hogy a termék a tartály falára égjen. Az intenzív hűtés a 
lehető legrövidebb időn belül leállítja a fűtési folyamatot. 
A hőmérséklet és nyomás finom szabályozása.
A folyamat a fűtő és hűtőfolyadék intenzív keringetésével 
gyorsítható fel. A hűtő és fűtőfolyadék intenzív 
keringetése maximális hőátadást tesz lehetővé a tartály 
legmélyebb része felé még sűrűn folyó ételek esetén is. 
A fűtés és hűtés alatt az ellennyomást szabályzó rendszer 
megakadályozza a csúcsnyomások kialakulását és 
minimalizálja a termékre nehezedő terhelést.  

Megerősített biztonság – Norma függőleges 
autokláv elektromechanikus zárral van ellátva, ami 
megakadályozza, hogy a fedelet kinyissuk, ha az 
autoklávban nagy nyomás uralkodik.   
A termelési igényeinek legjobban megfelelő modellt 
választhatja ki. 

Modell Norma-200 Norma-500
Üzemi térfogat, közelítőleg, l 200 500
Kosarak 2* 100 l 2 * 250 l
Kosarak mérete, D*H, mm 550*400 750*570
Energiaforrás Elektromos, gőz, gáz



Food Processing Equipment

THE EMA EUROPE VÁLLALAT TÖBB MINT 
30 ÉVES TAPASZTALATTAL RENDELKEZIK 
A HŐKEZELÉSHEZ HASZNÁLATOS 
IPARI BERENDEZÉSEK ÉS KÉSZÜLÉKEK 
TERVEZÉSÉBEN ÉS GYÁRTÁSÁBAN. 
Széles spektrumban forgalmazunk ipari élelmiszer-
feldolgozó berendezések -, többek között automata 
non-stop szállítószalag olajsütőt és sütőt, olajsütő 
dobokat, szakaszosan működő előfőző-berendezést, 
automata non-stop dob és szállítószalag előfőző gépet, 
fagytalanítót, automata non-stop és szakaszosan 
működő, vákuum és atmoszférikus nyomáson üzemelő 
főzőberendezést, kapart felületen keresztül ható 
hőcserélőt, és számos kiegészítő berendezést, mint 
pl. mosóberendezést, szállítószalag berendezést, 
pumpákat, homogenizátorokat és más készülékeket.

Európa közepén található cégünk és üzemeink teljes körű 
szolgáltatást nyújtanak a termék tervezésétől kezdődően 
bármilyen komplexitású és saját üzemünkben legyártható 
gép előállításáig, illetve a berendezés beüzemeléséig, 
jótállás biztosításáig és a garancia időszakot követő 
szervízszolgálatig. 

Cégünk, amely komoly tapasztalattal rendelkezik a hús, 
gyümölcs, és zöldség, valamint félkész és egyéb termékek 
ipari feldolgozásának gyakorlati megvalósításában, 
szakmai konzultációt kínál ügyfeleinknek a termelési 
folyamat fejlesztése, berendezés-gyártás, felállítás, 
felszerelés és a karbantartási munkálatok kapcsán. 

info@neaen.com

Találja meg a legközelebbi 
értékesítési képviselő  
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