
Food Processing Equipment

NEAEN VArioT 
KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ



A NEAEN VarioT kapartfalú hőcserélő professzionális, a lehető legjobb 
megoldást jelenti különböző gyártási folyamatokban.  A termék 
tulajdonságaitól, mint pl. összetételtől, viszkozitástól, kristályosodástól 
és fázisátmenettől függően hatékony a berendezés. 
A NEAEN VarioT kapartfalú hőcserélőnek egy nagy előnye van más kapartfalú hőcserélő rendszerekkel 
szemben. A NEAEN VarioT egyesíti a hőátadás elvét az egyedi formatervezéssel, ami számos előnyt 
biztosít problémás termékek hőátadásánál. 

MŰKÖDÉSI ELV 
A termék a henger alakú vázba kerül betöltésre és 
érintőlegesen halad a rendszerbe vezetett fűtő és 
hűtőközeggel szemben. A forgó kaparó folyamatosan 
távolítja el a henger faláról a terméket és ezzel 
egyenletes hőátadást biztosít a rendszernek. 

A hőátadás hatékonyságának javítása a fűtőközeg vagy 
hűtőfolyadék burkolatnál mért áramlási sebességének 
növelésével történik. 

A rotor sebessége a kívánt termékminőség és kapacitás 
elérésének függvényében változhat. 

A NEAEN VarioT hőcserélők, anyagok és kiegészítő 
készülékek széles választéka garantálja, hogy a 
kapartfalú hőcserélő bármilyen folyamathoz szükséges 
követelménynek megfeleljen. 

A NEAEN VarioT kapartfalú hőcserélő bármilyen 
gyártósorba és gyártási folyamatba beilleszthető és a 
szükséges műveletet gyorsan, hatékonyan a higiénia 
megtartása mellett hajtja végre. Az ipari vezérlőrendszer 
által pontosan szabályozható paraméterek lehetővé 
teszik, hogy a hőmérsékletet és fűtő/hűtőfolyadék 
áramlási sebességét, a tápláló pumpa nyomását és 
a rotor sebességét pontosan szabályozza a kívánt 
eredmény elérése érdekében. 

 A NEAEN Vario-T kapartfalú hőcserélő meglévő fűtő 
vagy hűtőforrással összekapcsolható vagy saját fűtő/
hűtőrendszerrel is táplálható. 



TÁMOGATOTT 
FOLYAMATOK:
   Kristályosítás

   Feloldódás

   Fertőtlenítés

   Pasztörizálás

   Polimerizáció

   Megfagyás

   Fűtés

   Fertőtlenítő hűtés

   Mélyhűtés

ÉLELMISZERIPARI 
ALKALMAZÁSOK:
   Margarinok

   Kenhető termékek

   Dzsemek

   Csokoládé

   Karamell

   Vaj és zsírtermékek

   Krémek

   Pácolt ételek

   Földimogyoró krém 

   Méz

   Állati és növényi zsírok

   Bébiételek

   Hal és hústöltelékek és 
krémek 

   Egyéb termékek

A NEAEN VARIO-T KAPARÓ HŐCSERÉLŐ 
HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI 
  Gyors és nagyon hatékony termékfeldolgozás 

   A folyamatosan kapart felületen keresztül hatékony a 
hőátadás. A folyamatos kaparásnak köszönhetően a termék 
megperzselődése vagy megfagyása kizárt. 

   Nagy fűtőfelület korlátozott területen 

   Alacsony áramlási ellenállás

   Óvatos termékfeldolgozás garantálja a sérülés elkerülését. 

   Könnyű karbantartás

   A kaparók gyors és könnyű cseréje 

   Nagyfokú higiénia – nincsenek nehezen elérhető helyek, ahol a 
termék felgyűlhetne. 

   A termék teljesen kivehető, a hőcserélő megállítása után nincs 
termékveszteség 

   Belső felületek tisztítására és sterilizálására hivatott gépekkel jól 
összeköthető 

   A hőcserélő szétszerelése nélkül lehetséges a vizsgálat és a 
karbantartás 

   Szorítókkal ellátott könnyen nyitható fedél 

   Érintőleges bevezetés

   Más modellekkel összehasonlítva alacsony költségek 

   Kiváló minőségű anyagok: Minden érintkező alkatrész kiváló 
minőségű AISI 316/AISI304-es vagy igény esetén más típusú, 
EU-ban gyártott rozsdamentes acélból készült.



GYÓGYSZERÉSZETI 
ÉS VEGYIPARI 
ALKALMAZÁSOK 
   Gélek

   Kenőcsők

   Krémek

   Egyéb  
termékek

Modell VarioT-1 VarioT-3 VarioT-6 VarioT-10 VarioT-15 VarioT-25 VarioT-50
Hőcserélő felület m2 0,1 0,3 0,6 1,0 1,5 2,5 5,0
Fűtőközeg Gőz, víz, fűtőolaj 
Hűtőközeg Víz, hűtővíz, sós oldat, etilén-glikol, ammónia
Termék nyomás, bar, ajánlott/ 
maximális 10/20

Fűtő/Hűtőközeg nyomás, bar, 
ajánlott/ maximális  6/12

Anyag, rozsdamentes acél AISI304 / AISI316L
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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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