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NEAEN ClEANJAr 
MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ  
SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS 



A berendezést üveg, fém és műanyagkannák, üveg és más tartályok 
tisztítására és sterilizálására tervezték konzerv, gyógyszer és vegyipari 
cégek számára.  
A mosó szállítószalag-berendezést minden egyes csomagoláshoz egyedileg tervezik meg, ezért 
különböző méretű és alakú tartályok tisztítására, sterilizálására és szárítására ideális megoldást jelent. 
Az edény belső és külső oldalának munkafolyamatai egyidejűleg hajthatók végre, így a berendezés 
alkalmas tartályok sterilizálására termékkel való megtöltésük előtt, illetve alkalmas a termékkel töltött 
kannák végső öblítésére és szárítására autoklávozás után. 
A NEAEN CleanJar mosó és sterilizáló gép bármilyen gyártási kapacitáshoz, automata vagy félautomata 
működési módba programozható be. A tartály típusától és az ügyfél igényeitől függően a NEAEN 
CleanJar berendezés az alábbi műveleteket hajtja végre folyamatos üzemmódban: 

  Előöblítés tiszta vízzel 

  Kannák mosása bármilyen mosószerrel 

  öblítés tiszta vízzel 

  gőz sterilizáció

  szárítás sűrített levegővel 

Sokoldalúság 
Tartályok széles választékának 
tisztítására és sterilizálására szolgáló 
NEAEN CleanJar berendezést 
egyedileg, az ügyfél elvárásának 
megfelelően tervezik és építik meg. A 
berendezés rugalmas beállíthatósága 
és változtatható paraméterei lehetővé 
teszik, hogy különböző méretű, típusú 
és anyagú tartályokat is hatékonyan 
kezeljen.  

Műszaki szakembereink segítenek az 
ügyfélnek a gépet a saját gyártósorába 
beilleszteni. 



Működés elve 
A kannákat az etető szállítószalag-berendezés 
segítségével helyezik a mosóba, amelynek 
belsejében egy rozsdamentes acélból készült 
rácsos szállítószalag van. A szállítószalag 
sebessége szabályozható, így a gép 
teljesítménye és a feldolgozási idő bármely 
munkafázisban állítható. 
A NEAEN CleanJar tökéletesen alkalmas 
tartályok tisztítására és sterilizálására, valamint 
az állítható méret határoló segítségével 
különböző méretű tartályok kezelésére. 
Az első lépésben a kannákat felülről lefelé nagy 
nyomású víz- vagy tisztítófolyadék-sugárral 
(opcionálisan mosószer adagoló rendszerrel 
kombinálva) kezelik. A második lépésben 
tiszta vízzel öblögetik, amit a sterilizált kannák 
gőzölése és sűrített levegővel történő szárítása 
követ.  
A tartályok sterilizálásának és mosásának 
ellenőrzését egy a logikai vezérlőn található 
elektronikus vezérlőrendszer egység 
segítségével hajtják végre, ami lehetővé teszi 
a felhasználónak, hogy kövesse, ellenőrizze 
és rögzítse a különböző paramétereket, mint 
a szállítószalag sebességét, hőmérsékletet, a 
tisztítófolyadék szintjét a tartályban stb. 
A berendezést úgy tervezték meg, hogy könnyen 
szétszedhető, tisztítható és karbantartható 
legyen. A fedelet könnyen el lehet távolítani és 
így a belső részekhez könnyen hozzá lehet férni. 
A berendezés teljesen AISI304 típusú 
rozsdamentes acélból, európai alkatrészek 
felhasználásával készült. 
Opcionális nagy hatékonyságú részecskeszűrők 
is megrendelhetők a nagynyomású 
ventillátorokhoz. 
Az elektromos vezérlés lehetővé teszi a mosás 
és sterilizálás paraméterek felvételét, és az 
adatok elektronikus vagy papír formátumban 
történő tárolását. 



A tartályok mosására, sterilizálására, és 
szárítására szolgáló NEAEN Cleanjar előnyei:
  Kis területen nagy teljesítmény

  Sokoldalúság a kiválasztott funkciók használatánál 

  Különböző típusú tartályokhoz rugalmas beállítás 

  A folyamat folyamatossága, ami minden kannánál ugyanolyan, 
kiváló minőségű kezelést biztosít  

  Az energia, víz és mosószer gazdaságos használata

  Könnyen beilleszthető bármilyen termelési folyamatba

Gazdaságosság
A berendezés szórófejének 
speciális kialakítása és a 
nagynyomású víz utánpótlás 
a víz gazdaságos, minimális 
mennyiségű felhasználását 
jelenti.

Opcionálisan mosószer adagoló 
rendszer is megrendelhető, ami 
megakadályozza a tisztítófolyadék 
koncentrációjának változását és 
optimális folyást biztosít. 

Az elhasznált víz vagy a 
csatornarendszerbe távolítható 
el, vagy egy cirkulációs 
rendszerben tisztítható és 
a víz és a tisztítófolyadék 
újrafelhasználását lehetővé tevő 
rendszer is felszerelhető. 
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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  

http://neaen.com/hu/
elerhetosegek

http://neaen.com/hu/
http://neaen.com/hu/elerhetosegek
http://neaen.com/hu/elerhetosegek

