
Food Processing Equipment

MASZYNA ROZMRAŻAJĄCA  
(WRAZ Z ODMRAŻANIEM)  

BĘBNOWA DO PRACY CIĄGŁEJ 

NEAEN CDT 
DLA PRODUKTÓW MROŻONYCH INDYWIDUALNIE (IQF)



Urządzenie przeznaczone jest do skutecznej obróbki cieplnej 
wrażliwych i delikatnych owoców, roślin strączkowych, warzyw, 
owoców morza i innych produktów sypkich.

Konstrukcja i zasada działania maszyny rozmrażającej bębnowej  
do pracy ciągłej NEAEN CDT 
Maszyna rozmrażająca bębnowa do pracy ciągłej NEAEN CDT składa się z cylindrycznego, 
izolowanego termicznie pojemnika zamontowanego na stałej ramie, która zapewnia stabilność całej 
konstrukcji. Niezawodny napęd mechaniczny zapewnia równomierne obracanie bębna z określoną 
prędkością, która różni się w zależności od czasu potrzebnego do rozmrożenia określonego pro-
duktu.
Produkt zamrożony jest ładowany do dozownika lejkowatego i dzięki bębnowi obracającemu się 
ze stałą prędkością przechodzi przez całe urządzenie, będąc przy tym ogrzewany jednorodnym, 
gorącym powietrzem, wodą lub parą wodną (w zależności od typu produktu). Ustawienia, takie jak 
szybkość przejścia produktu przez sekcję rozmrażania, temperaturę grzania itp. są regulowane za 
pomocą panelu sterowania pozwalającego użytkownikowi wybrać optymalny tryb rozmrażania dla 
każdego produktu, bez jego uszkodzenia lub nadmiernego przegotowania.
W zależności od rodzaju produktu i wymagania nabywcy, urządzenie może zostać wyposażone w 
funkcję usuwania lub gromadzenia kondensatu powstającego podczas odszraniania. Maszyna roz-
mrażająca bębnowa do pracy ciągłej NEAEN CDT jest wyposażona w specjalnie zaprojektowany 
dozownik lejkowy, jak również specjalny mechanizm zapewniający całkowite opróżnienie urządze-
nia produktu bez występowania stref martwych . Konstrukcja sekcji zasilających i rozładunkowych 
może być dostosowana według specyfikacji przedstawionej przez klienta.
Wydajność rozmrażarki bębnowej jest kontrolowana poprzez zmianę prędkości przejścia produktu 
przez sekcję rozmrażania. Zmiana prędkości przejścia uzyskiwana jest poprzez zmianę prędkości 
obrotowej bębna oraz kąta jego nachylenia.

Zastosowanie - indywidualnie mrożone produkty, które wymagają 
delikatnego rozmrażania / odszraniania bez przegrzania i uszkodzenia 
stuktury.
  Jagody - do produkcji dżemów, 
win i innych produktów.

  Zielony groszek i inne rośliny 
strączkowe do późniejszego 
pakowania. 

  Owoce morza - krewetki, małże i 
inne rodzaje w puszkach.

  I wiele więcej innych produktów.



Korzyści
  Przetwarzanie ciągłe.

  Wysoka wydajność.

  Korzystna cena.

  Wysoka jakość 
gotowego produktu bez 
uszkodzenia jego struktury i 
przegotowania.

  Jednolity rezultat dla całej 
partii produktu.

  Uniwersalność w kwestii 
wyboru rozmrażania, 
temperatury i szybkości 
przejścia produktu przez 
komorę rozmrażania.

  Możliwość precyzyjnego 
ustawienia parametrów 
przetwarzania produktów 
wrażliwych na temperaturę.

  Wysoka niezawodność i 
stabilność konstrukcji.

  Łatwa konserwacja, 
czyszczenie i obsługa.

  Łatwość zmiany ustawień i 
parametrów rozmrażania, jak 
również łatwe dostosowanie 
dla nowego rodzaju 
przetwarzanych produktów.

  Ogrzewanie parowe, 
elektryczne lub gazowe.

  System usuwania lub 
gromadzenia skroplin na 
życzenie klienta.

  Wykorzystanie wysokiej 
jakości materiałów.

  Urządzenie wyprodukowano 
w Unii Europejskiej.

Wielofunkcyjność
Maszyna rozmrażająca bębnowa do pracy ciągłej NEAEN CDT 
jest dostarczany z systemem  ogrzewania pary i ciepłej wody, 
które umożliwiają skuteczne przetwarzanie szerokiego zakresu 
produktów przez urządzenie. Dostępne ustawienia zapewniają 
jednolite rozmrażanie produktów i zapobiegają ich nadmiernemu 
przegotowaniu.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, do sekcji rozmrażana można dołączyć 
moduły blanszowania i chłodzenia. 

Na życzenie nabywcy maszyna rozmrażająca bębnowa do pracy 
ciągłej NEAEN CDT może zostać rozbudowana o podajniki do 
załadunku i rozładunku, a także dowolne dodatkowe wyposażenie.

Praca głośności (produkt + woda), l, 20% napełnienia bębna
Średnica komory 
roboczej, mm / Długość 
komory roboczej, mm

800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 200
3000 300 470
4000 400 630 900
5000 500 790 1130 1770 2540 3140
6000 600 940 1360 2120 3050 3760
7000 700 1100 1590 2470 3560 4400
8000 800 1260 1810 2830 4070 5020
9000 1410 2030 3180 4580 5660
10000 1570 2260 3540 5080 3280

Rodzaj ogrzewania
Bezpośredni wtrysk pary, podgrzewana 

płaszcz (pary, gazu, energii elektrycznej), 
w połączeniu

Materiał, stal nierdzewna AISI304 / AISI316L

Konstrukcja Jednowarstwowa, ocieplony, z płaszczem, 
z płaszczem + izolacja



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
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