
Food Processing Equipment

ProfiCook 
VÁKUUM FELDOLGOZÓ BERENDEZÉS 



A ProfiCook vákuum feldolgozó berendezés nagyon hatékony és 
megbízható megoldást jelent számos élelmiszertermék, mint majonéz, 
kecsöp és más szószok, cukrászati krémek és töltelékek, sűrített tej, 
dzsemek, lekvárok és más folyadék vagy homogén szerkezetű vagy 
szilárd emulziót tartalmazó krémszerű termékek elkészítésére. 

A NEAEN ProfiCook vákuum-
homogenizáló berendezés a 
következő műveleteket tudja 
maximális hatékonysággal 
elvégezni: 
 Fűtés és hűtés,

 Keverés,

 Vákuum előállítás és levegőeltávolítás,

 Őrlés,

 Homogenizálás,

 Stabil emulziók és diszperziók gyártása.



  A moduláris tervezés lehetővé teszi, hogy bármilyen 
termeléshez a legjobb konfigurációt válassza ki 
anélkül, hogy szükségtelen extra funkciókat is 
megrendelne. 

  Egyetemes alkalmazás és rugalmasság jellemzi. A 
legtöbb termék elkészítésére alkalmas, beleértve a 
nagy viszkozitású termékeket. 

  Könnyű hozzáférhetőség a teljes belső felülethez és 
higiénikus kialakítás jellemzi. A főzőberendezésben 
nincs olyan hely, ahol az étel összegyűlhet, vagy 
ami nehezen elérhető. Nincs szükség kiegészítő 
pumpára az étel kimeréséhez, ami a higiéné szintjét 
emeli. 

  Könnyű tisztítani a belső felülettisztító rendszerrel 
összekapcsolva. 

  Külön is üzemeltethető és integrálni is könnyű 
létesítményének meglévő termelési folyamataiba. 

  A főzési ciklusnak megfelelő mennyiségű termék 
elkészítéséhez minimális időre van szükség 
köszönhetően a nagy hatásfokú fűtés/hűtés, őrlés, 
keverés és homogenizálás műveleteknek. 

  A homogenizáló eljárást nagy hatékonyság jellemzi. 
A gép lelke egy erős és megbízhatóan működő 
forgó-állórész típusú homogenizátor, ami különböző 
tulajdonságú termékek feldolgozásához eltérő 
formájú fogakkal rendelkezik. 

  A homogenizátorba a hozzávalók a vákuumkamrán 
keresztül adhatók be, így azok azonnal nedvessé 
válnak és egyenletesen eloszlanak és feloldódnak 
az ételben anélkül, hogy darabokat képeznének. 

  A főzőkamra optimális kialakítása a kúpos alsó 
részével a termék egyenletes eloszlását biztosítja. 
A kis sebességű, kiváló meghajtású és kaparókkal 
felszerelt keverő hatékonyan és megszakítás 
nélkül tisztítja a tartály belső falát, és így maximális 
hőcserét tesz lehetővé. A termék egyenletesen van 
melegítve, elkerülve a helyi túlmelegedést vagy 
égést.  

  A fűtő/hűtő burkolat speciális alakja megengedi 
hővezető anyag vagy nagy nyomású hűtőfolyadék 
használatát, ami jelentősen fokozza a hőcserét és 
minimálisra csökkenti egy főzési ciklusnak megfelelő 
mennyiségű étel elkészítésének idejét.   

   A megfelelő vákuum rendszer garantálja a termék 
légtelenítését, ezáltal hozzájárul a termék ízének, 
szerkezetének és tartóssági idejének javulásához. 

   A termék kiemelése kiegészítő pumpa nélkül is 
megoldható a homogenizátor pumpa funkciójával. 
Ha a homogenizálás mértékével és a részecskék 
méretével kapcsolatban szigorú követelmények 
merülnek fel, akkor a ProfiCook berendezés azon 
homogenizátor egységét kell használni, amelynek 
gyengébb pumpa funkciója van, de fokozott őrlés 
és homogenizálás jellemzi. Ebben az esetben az 
étel egy külön pumpa segítségével merhető ki. 

   A termék tulajdonságaitól függő üzemi térfogat a 
gép teljes térfogatának 20-80%-át teszi ki. 

   A vákuum főzőberendezés kiváló minőségű terméket 
állít elő és ezt a minőséget főzési ciklusok hosszú 
során képes tartani. 

A NEAEN ProfiCook vákuum-homogenizáló gép fő jellemzői 



Vezérlőrendszer 
Az ügyfél igényeitől függően a ProfiCook vákuum 
főzőberendezés három különböző vezérlőrendszer 
egyikével rendelkezhet. A berendezés működése 
nem függ a vezérlőrendszer típusától és csak kisebb 
különbségek vannak a program irányításában és 
végrehajtásában.    

1-es változat Automata vezérlőrendszer — a program 
irányítása és végrehajtása emberi beavatkozás nélkül 
megy végbe. 

2-es változat Fél-automata vezérlőrendszer – míg a 
programot a vezérlő irányítja, addig minden más 
fontos műveletet a kezelőszemély hajtja végre. 

3-as változat A program irányítását és minden más 
műveletet a kezelőszemély hajt végre. 

A Moduláris tervezés 
bármely alkalmazás számára 
optimális összeállítás 
kiválasztását teszi lehetővé 
   Fűtőburkolattal ellátott vagy nem ellátott 

főzőtartály hőszigetelt vagy egyrétegű 
kialakítással rendelkezik. A gőz 
közvetlen termékbe való injektálása 
vagy fő fűtési módszerként vagy a 
fűtő burkolattal történő fűtés kiegészítő 
módszereként valósul meg. 

   Vákuumos vagy atmoszférikus 
nyomáson üzemelő változat is 
beszerezhető.

   A különböző típusú homogenizáló 
egységeket a termék típusától függően 
lehet cserélni. 

   Egy vagy két keringetési áramlási körrel 
(a tartályban + egy külső keringési kör) 
rendelkezik. 

   Kiváló minőségű lassú keverő-
berendezéssel van felszerelve.  

   Bármilyen számban hozzáadható 
tölcsér és adagolószerkezet a 
hozzávalók betöltésére. 

   Automatikus hozzávaló adagolás is 
beállítható. 

   Bármilyen fűtőszerkezet/forrás 
használható. 

   A termékkel érintkező és nem érintkező 
alkatrészek különböző anyagokból 
készültek. Az alapverzió, élelmiszeripari 
alkalmazásra szánt AISI304-es 
fokozatú rozsdamentes acélból készült, 
de AISI316L és AISI316Ti fokozatok 
szintén megrendelhetők. A hegesztési 
varratok/összeillesztések elektrokémiai 
passziválása elvégezhető. 

   Automatikus, fél automatikus vagy 
manuális vezérlőrendszer jellemzi. 



Jellemzők
  Közvetlen gőzinjektálás – maximális, veszteségmentes 
fűtési intenzitás.

  A tartály nagy nyomású üzemelésre lett tervezve. 

  Gyártási anyagok (termékkel közvetlenül érintkező): 
AISI316L vagy AISI316Ti.

  A hozzávalók pontos adagolását áramlásmérővel vagy 
tenzometrikus mérleggel ellenőrizhetjük. 

  A termék kiemelése a homogenizátor vagy egy pumpa 
segítségével történik.

Modell 250 500 1000 2000 4000
Teljes térfogat, l 300 650 1000 2000 4000
Legnagyobb hasznos 
térfogat, l 250 520 800 1600 3200

Keverőegység hajtómű 
teljesítmény, kW 1.5 2.2 2.2 5.5 7.5

Rotor meghajtó 
teljesítmény, kW 11 22 45

Üzemi hőmérséklet ( °C) -10 … +150
Nyomás a főzőedény 
belsejében, MPa -0,4 … +0,1

Maximális Viszkozitás 100000 mPas
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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
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