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NEAEN DifuVAc 
VÁKUUM DIFFÚZOR  

(VÁKUUMOS FOLYADÉK BEVONAT KÉSZÍTŐ)



Vákuum diffúzió során a termékek között lévő levegőt vákuum 
segítségével eltávolítják. Az üres pórusokat ízesítő anyagokkal, 
vitaminokkal, hozzávalókkal stb. töltik fel. 
A NEAEN DifuVac vákuum diffúzort kis és nagy sűrűségű termékek széles választékánál használják 
diffúziós kezelésre. 

Ideális sós és cukros 
oldatokhoz, valamint víz vagy 
olaj alapú fermentumokhoz, 
vitaminokhoz és anti-
oxidáns készítményekhez, 
mivel még kis mennyiségű 
adalékanyagnál is 
egyenletes eloszlást biztosít 
nagy terjedelmű termékben. 

A hozzávalók folyamatos 
keverés alatt vannak 
hozzáadva, ami vákuum 
alatt is egyenletes eloszlást 
biztosít a termék teljes 
térfogatában. 

A hagyományos 
módszerrel ellentétben, 
ahol a hozzávalókat az étel 
külsejéhez adják hozzá, 
a hozzávalók nemcsak a 
termék felszínén maradnak, 
hanem behatolnak a 
termékbe és elérik a 
pórusokat, ezáltal jelentősen 
javítják az étel ízét és szagát. 

Hogyan működik a készülék?
A száraz termék a kamrába kerül. A vákuumot bekapcsolják, 
amelynek során a kamrából és a termék pórusaiból a levegőt 
eltávolítják. Miután a levegőt eltávolították a kamrából és a keverő 
folyamatosan üzemel, a hozzávalókat beletöltik a vákuumkamrába 
és a termék teljes térfogatában egyenletesen elkeverik. 

Miután a szükséges mennyiségű hozzávalót hozzáadták és 
egyenletesen elkeverték gyorsan megszüntetik a vákuumot. Ezáltal 
a termék külső felszínén lévő hozzávalók az atmoszférikus nyomás 
segítségével a termék belsejébe nyomódnak és az előzőleg 
levegővel telített pórusokat megtöltik. 

Termékek:
  Állati eredetű ételek

  Diófélék

  Magvak

  Granulátumok

  Szemcsés termékek 

  Egyéb ételek



A NEAEN DifuVac vákuum 
diffúzor különleges 
formatervezése és előnyei
Nem rendelkezik keverőeszközzel. A 
speciális formatervezésnek köszönhetően, 
a termék keverő nélkül egy forgó 
dob segítségével van összekeverve, 
hasonlóan, mint a hagyományos diffúziós 
gépekben. Ez jelentősen javítja a keverés 
egyenletességét és megakadályozza a 
termék és annak granulátumainak sérülését, 
amelyek könnyen összemorzsolódhatnak. 

A hozzávalók keverés közben vannak 
hozzáadva. A hozzávalók még kis 
mennyiségben is egyenletesen oszlanak el 
a teljes térfogatban. 

Állítható vákuumnyomás. Bármely termék 
esetén lehetővé teszi a megfelelő diffúziós 
mód kiválasztását. 

Gazdaságos működés. A hozzávalók 
megfelelő mennyiségű adagolása 
megakadályozza az indokolatlan pazarlást 
(ez különösen fontos drága vitaminok és 
más hasonló adalékanyagok esetén) és a 
termék szárítása szükségtelenné válik.  

Könnyű használni. Minden szükséges 
folyamat azonos gépben kerül 
végrehajtásra. 

Választható lehetőségek. Szükség 
esetén a NEAEN DifuVac vákuum 
diffúzor fűtőrendszerrel, termékadagoló 
töltőrendszerrel, injektáló rendszer 
gyűjtőtankkal vagy különböző típusú 
termékek programozható recept alapján 
történő elkészítésére szolgáló automatikus 
vezérlőrendszerrel is kiegészíthető. 

Megbízható tervezés. A készülék az Európai 
Unióban, saját gyártóegységeinkben 
készült Európában gyártott anyagokból és 
alkatrészekből. 

Właściwości techniczne
Modell DifuVac-200 DifuVac-600 DifuVac-1000
Teljes térfogat, 
liter 200 600 1000

Típus Forgó/Álló



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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