
Food Processing Equipment

PEŁNOZANURZENIOWY,  
PRZECIWCIŚNIENIOWY AUTOKLAW PIONOW 

NEAEN NormA



Uniwersalna i wydajna.
Seria autoklawów pionowych Norma jest uniwersalnym 
rozwiązaniem dla szerokiej gamy produktów spożywczych 
w różnego rodzaju opakowaniach. Urządzenia te są idealne 
dla potrzeb przetwarzania produktów wrażliwych na ciepło, 
takich jak żywność dziecięca i produkty mleczne.

Urządzenia NEAEN Norma łączą w sobie niskie koszty 
oraz łatwość użytkowania autoklawów pionowych wraz z 
szerokim zakresem funkcji, które zwykle można znaleźć 
tylko w retortach poziomych o wysokiej wydajności.

 System sterowania przeciwciśnieniem.

  System intensywnego obiegu zimnej oraz gorącej wody.

  Zaawansowany system sterowania oparty na sterowniku 
przemysłowym Siemens z wygodnym panelem 
dotykowym dla operatora.

Wytrzymała konstrukcja.
Urządzenie jest wytwarzane całkowicie ze stali 
nierdzewnej dopuszczonej do stosowania w 
przemyśle spożywczym.
Kosze są wykonane z nierdzewnej stali AISI304 
dopuszczonej do stosowania w przemyśle 
spożywczym. Kosze znajdują się na środku i 
wkładane jeden w drugi za pomocą specjalnego 
mechanizmu, który zapewnia ich stabilność. 
Podstawowy zakres modeli dysponuje pionowymi 
autoklawy o objętości 200 i 500 l oraz 2 koszami. 
Urządzeniem może być także wyposażone w 
dodatkowy zbiornik do magazynowania wody 
użytej do przetwarzania, co zapewnia znaczną 
oszczędność czasu i energii potrzebnej do 
ogrzewania i chłodzenia.

System ogrzewania.
Autoklawy pionowe NEAEN Norma dostępne 
są z ogrzewaniem elektrycznym, parowym lub 
gazowym.



Zalety:
Uniwersalne zastosowanie - nadaje się dla każdego 
rodzaju opakowań, jak tace, słoiki, butelki lub puszki.
Szybkie ogrzewanie i chłodzenie przy minimalnym 
opóźnieniu. Szybkie ogrzanie produktu pozwala na 
precyzyjne oszacowanie czasu, w którym produkt 
poddawany jest obróbce cieplnej w retorcie i uniknięcie 
niebezpieczeństwa jego przegotowania. Intensywna 
cyrkulacja chłodziwa zabezpiecza produkt przed 
przypalaniem się na ścianach komory roboczej. 
Intensywne chłodzenie zatrzymuje proces gotowania w 
możliwie najkrótszym czasie.
Precyzyjne sterowanie temperaturą i ciśnieniem.
Proces przetwarzania cechuje się maksymalną 
intensywnością z uwagi na wzmożony obieg gorącej 
i zimnej wody. Ten wymuszony obieg zapewnia 
maksymalny transfer energii cieplnej do najgłębszej 
części komory roboczej nawet podczas przetwarzania 
produktów lepkich.

System sterowania przeciwciśnieniem podczas 
ogrzewania i chłodzenia zapobiega skokom ciśnienia i 
zmniejsza obciążenie podczas pakowania.
Podwyższony poziom bezpieczeństwa – Autoklawy 
pionowe Norma wyposażone są w zamek 
elektromechaniczny uniemożliwiający otwarcie pokrywy, 
jeśli wewnątrz komory panuje wysokie ciśnienie.
Możesz wybrać najlepszy model dla swoich potrzeb.

Model Norma-200 Norma-500
Objętość robocza, przybliżone, l 200 500
Koszyki 2* 100 l 2 * 250 l
Wymiary koszy, D * H, mm 550*400 750*570
Źródło energii Prąd, para wodna, gaz



Food Processing Equipment

FIRMA EMA EUROPE DYSPONUJE PONAD 
TRZYDZIESTOLETNIM DOŚWIADCZENIEM 
W  ZAKRESIE ROZWOJU, PROJEKTOWANIA 
I PRODUKCJI SPRZĘTU PRZEMYSŁOWEGO 
PRZEZNACZONEGO DLA TERMICZNEJ 
OBRÓBKI ŻYWNOŚCI. 
Gama dostępnych na rynku urządzeń obejmuje smażalniki 
przenośnikowe do pracy ciągłej oraz piekarniki, 
frytkownice bębnowe, blanszowniki wsadowe, bębnowe 
oraz przenośników, odmrażacze, kotły warzelne  do pracy 
ciągłej i wsadowe,  zarówno atmosferyczne, jak i próżniowe, 
skrobakowe wymienniki ciepła, a także szeroki zakres 
urządzeń pomocniczych takich jako zmywaki, przenośniki, 
pompy, homogenizatory i wiele innych.

Nasza firma zapewnia pełną obsługę cyklu produkcyjnego, 
poczynając od  projektowania rozwiązań technologicznych, 
a kończąc na produkcji urządzeń o dowolnej złożoności w 
naszym własnym zakładzie produkcyjnym znajdującym się 
w samym sercu Europy. Zapewniamy także implementację 
wyposażenia w miejscu docelowym, przestrzeganie 
warunków gwarancji oraz serwis pogwarancyjny w ramach 
naszego własnego centrum serwisowego.

W oparciu o bogate doświadczenie w praktycznej realizacji 
projektów w zakresie przetwarzania przemysłowego 
dotyczącego produktów mięsnych, warzyw i owoców, 
półproduktów oraz innych produktów, nasza firma 
jest w stanie zaoferować konsultacje technologiczne, 
przeprowadzenie rozwoju procesu produkcyjnego, 
wyprodukowanie urządzeń, nadzór nad montażem, 
procedurami rozruchowymi, jak również zapewnić 
późniejsze usługi serwisowe dla swoich klientów.

info@neaen.com

Znajdź najbliższego 
przedstawiciela 
handlowego 

http://neaen.com/ 
pl/kontakt


