
Food Processing Equipment

NEAEN CoNtiBlANCh 
SZÁLLÍTÓSZALAG ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS  



A NEAEN ContiBlanch szállítószalag előfőző/főzőberendezés olyan 
termékek széles választékának hőkezelésére szolgál, amelyek az 
előfőzés vagy főzés során minimális mechanikai kezelést igényelnek. 
Szemben a dob előfőzővel, ahol a termék elkészítése állandó keverés és forgatás közben megy 
végbe és szemben a csavaros előfőzővel, ahol a terméket az üzemi kamrában egy csavarral 
mozgatják, ebben a szállítószalag előfőzőben a termék érintetlenül fekszik a szállítószalagon és 
feldolgozása anélkül megy végbe, hogy felszíne meg lenne sértve.

A NEAEN ContiBlanch 
szállítószalag előfőző-
berendezés ideális az alábbi 
termékek előfőzésére és 
sütésére: 
  Könnyű tengeri ételek, mint héj nélküli 
kagylók és apró tengeri rákok 

  Különböző típusú tészták

  Zöldségek

  Gombák

  és sok egyéb termék

Az előfőzés/főzés módszere 
A terméktől és a hőmérséklettől függően az előfőzés 
folyamata történhet gőzzel, forró vízzel vagy gőz-
levegő keverékkel. 

A tiszta gőzt igényelő alkalmazásoknál a NEAEN 
ContiBlanch szállítószalag előfőző-berendezés, mint 
gőzpasztörizáló használható. 



Fűtőrendszer
A NEAEN ContiBlanch 
szállítószalag előfőző-berendezés 
gőz, elektromos vagy gázfűtéses 
rendszerrel van ellátva. 

A gőzfűtés módszeréhez, egy 
nagyon hatékony rendszert 
használnak, ahol a vizet 
gőzárammal melegítik fel, ami 
a hőveszteséget gyakorlatilag 
nullára csökkenti és a berendezést 
maximális költségmegtakarító 
módon működtetik. A fűtő 
hőmérséklet ebben az esetben a 
gőz (nyomásával) hőmérsékletével 
és a víz hőmérsékletével van 
szabályozva. 

Ha az ügyfél igényli, csak 
kisnyomású gőzt használnak, a 
szállítószalag előfőző-berendezés 
opcionálisan egy speciális 
egységgel fűthető, ami a készülék 
1 bar nyomás melletti hatékony 
használatát biztosítja. 

Elektromos és gázfűtés esetén a 
fűtést egy hőcserélő segítségével 
biztosítják. 

Szűrőrendszer  
A NEAEN ContiBlanch 
szállítószalag előfőző-berendezés 
egy kényelmes és nagyon hatékony 
szűrőrendszerrel van felszerelve. A 
terméknek, a víz által magával vitt 
legkisebb részecskéit a cserélhető, 
rozsdamentes acélhálót tartalmazó 
szűrőrendszer megállítja. A szűrő 
az előfőző működése közben is 
tisztítható. 

A NEAEN ContiBlanch szállítószalag 
előfőző-berendezés alkatrészei 
Az alapverzióban, a szállítószalag előfőző-berendezés 
egy a termék töltésére és kiemelésére szolgáló, és egy 
fűtött üzemi térrészt tartalmaz. Ajánlatos a terméket egy 
rázótöltővel tölteni, ami a termék megfelelő vastagságú 
egyenletes eloszlását biztosítja a szállítószalagon. 

A termék típusától függően, az előfőzés történhet öntéssel 
és állítható nyomású víz/gőz szórófejen keresztül. 

Ha az ügyfél igényli az előfőző-berendezés opcionálisan 
felszerelhető egy egységgel, ami a terméket egyszer vagy 
ismételten megfordítja, és ezáltal egyenletes melegítést 
biztosít mindkét oldalon.  

Az előfőző-berendezés felszerelhető egy rendszerrel, ami 
gőzt/forró vizet biztosít a szállítószalag alsóbb részéről.  

A NEAEN ContiBlanch szállítószalag előfőző-berendezés 
opcionálisan egy beépített vagy külső hűtőblokkal is 
rendelkezhet. A hatékony hűtés lehetővé teszi, hogy a 
főzés folyamata azonnal megálljon és ezzel a terméket 
csak a szükséges fokig készítse el és az készen álljon 
a további feldolgozásig és csomagolásig. A hűtés 
történhet merülés, öntés vagy hűtőlevegő fúvatásával. 
A fölös mennyiségű víz és a termék kis részecskéinek 
eltávolításához, a hűtőblokk után opcionálisan egy levegő 
kés is felszerelhető. 



Egyetemes alkalmazás
A NEAEN ContiBlanch szállítószalag előfőző-
berendezés konfigurációs lehetőségeinek 
széles választéka lehetővé teszi, hogy bármilyen 
alkalmazáshoz a legjobb készüléket válassza ki. 

  Előfőzés vízzel vagy gőzzel. Egyetlen gépben 
lehetséges az előfőzés vízzel vagy gőzzel, ami 
különböző termékek ugyanabban a berendezésben 
történő elkészítését teszi lehetővé.  

  Bármilyen fűtőközeg alkalmas, beleértve a 
kisnyomású gőzt 

  Rozsdamentes acél vagy PVC szállítószalag 

  Beépített vagy külső blokk a víz vagy levegő 
hűtéséhez 

  Bármilyen további készülékkel kombinálható

  Bármilyen kimeneti hozam, ami a terméktől 
függően változhat. A szállítószalag előfőző-
berendezés teljesítményét a szállítószalagon mért 
terméksűrűség és a feldolgozási idő határozzák 
meg. 

  A standard modell egy 400 mm és 2000 mm közötti 
szélességű szállítószalagot foglal magában. 

A NEAEN ContiBlanch 
szállítószalag előfőző-
berendezés tulajdonságai
A NEAEN ContiBlanch 
szállítószalag előfőző-berendezés 
alaptulajdonsága, hogy tartós, és a 
teljes testnek stabilitást biztosít még 
nagyobb méretű gépek esetén is. 

A felemelhető fedél könnyű 
hozzáférést biztosít az előfőző-
berendezés belsejéhez karbantartás 
során.  

Az előfőző-berendezés egy belső 
felület tisztítórendszer és egy beépített 
fej segítségével tisztítható. 

A NEAEN ContiBlanch szállítószalag 
előfőző-berendezés teljesen 
élelmiszeripari feldolgozásra 
alkalmas AISI304/AISI316L típusú 
rozsdamentes acélból készült. 
A hőmérséklettől vagy a termék 
sűrűségétől függően a szállítószalag 
PVC-ből vagy rozsdamentes acélból 
készülhet.



Bemeneti kapacitás, kg/h,  
15 kg/m2 és 5 perces feldolgozási idő alapján/ 7 kg/m2 és 10 perc / 7 kg/m2 és 5 perc 

Üzemi felület szélessége, mm / 
üzemi felület hosszúsága, mm 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

2000
144 
33.6 
67.2

3000
216 
50.4 
100.8

270 
63 

126

324 
75.6 

151.2

432 
100.8 
201.6

4000
288 
67.2 
134.4

360 
84 

168

432 
100.8 
201.6

576 
134.4 
268.8

720 
168 
336

5000
450 
105 
210

540 
126 
252

720 
168 
336

900 
210 
420

6000
540 
126 
252

648 
151.2 
302.4

864 
201.6 
403.2

1080 
252 
504

1296 
302.4 
604.8

1620 
378 
756

2160 
504 

1008

7000
756 

176.4 
352.8

1008 
235.2 
470.4

1260 
294 
588

1512 
352.8 
705.6

1890 
441 
882

2520 
588 

1176

8000
1152 
268.8 
537.6

1440 
336 
672

1728 
403.2 
806.4

2160 
504 

1008

2880 
672 

1344

9000
1296 
302.4 
604.8

1620 
378 
756

1944 
453.6 
907.2

2430 
567 

1134

3240 
756 

1512

10000
2160 
504 

1008

2700 
630 

1260

3600 
840 

1680

Anyag Rozsdamentes acél AISI304 / AISI316L,  
Rozsdamentes acél AISI304 / AISI316L +PVC

Feldolgozási mód Öntés vízzel, gőzölés, víz/gőz keverék
Fűtés Gőz, elektromosság, 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  

http://neaen.com/hu/
elerhetosegek

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

