
Food Processing Equipment

NEAEN BP 
SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ PASZTÖRIZÁLÓ  

GÉP EGYEDI CSOMAGOLÁSÚ TERMÉKEKHEZ 



Különböző csomagolású termékek széles választékának 
pasztörizálásához lett tervezve: 
  tej

  sör

  bor

  gyümölcslevek

  egyéb termékek

Formatervezés
A szakaszosan üzemelő 
pasztörizáló gép egy téglalap 
alakú hőszigetelt tartályból áll, 
amiben vagy fűtőtekercsek 
vannak beépítve vagy egy külső 
gőzforrásra csatlakoztatható 
rá. A géphez tartozik 
továbbá egy hőszigetelt 
fedél és opcionálisan egy 
elektronikus vagy papír alapú 
üzemi hőmérséklet és idő 
adatrögzítő. 

A pasztörizáló gép egy a 
túlmelegedés ellen védő 
integrált szabályzópanellel 
van felszerelve.  

A szakaszosan üzemelő 
pasztörizáló gép teljesen 
AISI304 típusú rozsdamentes 
acélból készült.

A pasztörizáló gépnek van egy 
rozsdamentes támasztéka, 
amelynek segítségével a 
magasság beállítható és ezzel 
a gép nem teljesen vízszintes 
felületen is felállítható. 

Hogyan működik?
A termékkel teli üvegeket/edényeket egy rétegben egy fémháló 
kosárba teszik. Ezután a termékeket a kosárral együtt egy 
drótköteles vontató segítségével egy megfelelő szintig, vízzel töltött 
kádba helyezik. A fedél lezárása után a kezelő kiválasztja a termék 
kezeléséhez szükséges hőmérsékletet és időt. A pasztörizáló ciklus 
végeztével kikapcsolják a fűtést és egy hangjelzés hallatszik. 

Ha nincs kosár, akkor a termékeket kézzel helyezik közvetlenül 
a pasztörizáló kád aljára. Ebben az esetben az égés elkerülése 
érdekében ajánlatos egy másik tartályból vizet tölteni a kádba az 
utolsó üveg elhelyezése után. 



A NEAEN szakaszosan 
üzemelő pasztörizáló gép 
előnyei és tulajdonságai
  Nagy hőkapacitás

  A fedél könnyedén tartható nyitott 
állapotban; és egy gázzal töltött 
lengéscsillapító segítségével nyitható 
ki 

  A kosár használatának köszönhetően 
gyors töltés 

  Az oldalsó falak és a fedél megnövelt 
hőszigetelése 

  Megerősített biztonság: pontos 
hőmérséklet szabályozás és a 
biztonsági szelep a gőz kiengedéséhez 

  Vezérlőpanel hűtése megvédi a 
túlmelegedéstől 

  Időzítővel beállított kezelési idő 

  Opcionálisan a kezelés hőmérséklet 
és időadatainak rögzítésére rekorder 
szerelhető fel 

Univerzális alkalmazás 
A szakaszosan üzemelő pasztörizáló gép 
termékek széles választékának hőkezelésére, 
valamint főzőtartályként is használható úgy, hogy a 
termékeket a kosárban főzik meg. 



Modell BP-450
Fűtés Elektromos/gőz
Kapacitás 200 üveg (1 liter)

*igény esetén más méretben is elérhető



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
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