
Food Processing Equipment

PRZENOŚNIK MYJĄCY,  
STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY

NEAEN ClEANJAr



Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia i sterylizacji opakowań szklanych, 
metalowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych i im podobnych, dla 
przedsiębiorstw z branży przetwórczej, farmaceutycznej i chemicznej.
Z uwagi na to, że przenośnik myjący NEAEN CleanJar jest zaprojektowany indywidualnie dla każdego 
rodzaju opakowania, jest on idealnym rozwiązaniem dla wszelkich zastosowań obejmujących czyszczenie, 
sterylizację i suszenie pojemników o różnych kształtach i rozmiarach. Możliwe jest równoczesne 
przetwarzanie po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, dzięki czemu urządzenie może być wykorzystywane 
do sterylizacji pojemników przed ich napełnieniem produktem, jak również do końcowego płukania i 
suszenia wypełnionych produktem pojemników po przetwarzaniu w autoklawie.
Urządzenie do mycia i sterylizowania pojemników NEAEN CleanJar może być zaprogramowane do pracy 
zarówno w trybie automatycznym, jak i półautomatycznym, dla dowolnej pojemności. W zależności od 
typu pojemnika i potrzeb klienta, urządzenie 
NEAEN CleanJar może pracować w trybie 
ciągłym podczas następujących czynności:

  wstępne płukanie czystą wodą

  mycie pojemników przy użyciu dowolnych 
specyfików myjących

  płukanie czystą wodą

  sterylizacja parowa

  suszenie przy użyciu sprężonego powietrza

Uniwersalność
Urządzenie do czyszczenia i sterylizacji 
szerokiej gamy pojemników NEAEN 
CleanJar zostało zaprojektowane i 
wykonane na indywidualne zamówienie, 
według specyfikacji klienta. Elastyczność 
w zakresie konfiguracji każdego 
konkretnego urządzenia i możliwość 
dostrojenia poszczególnych jego 
parametrów pozwala na pracę z użyciem 
pojemników o różnych rozmiarach 
i typach, jak również wykonanych z 
różnych materiałów.
Nasi eksperci techniczni zapewnią 
integrację urządzenia z już istniejącą 
własną linią produkcyjną klienta.



Zasada działania
Pojemniki są ładowane do modułu myjącego 
za pomocą przenośnika podającego, wewnątrz 
którego znajduje się przenośnik siatkowy 
wykonany ze stali nierdzewnej. Prędkość 
przenośnika jest regulowana, dzięki czemu 
można dostrajać wydajność urządzenia i czas 
przetwarzania podczas każdego etapu pracy.
Idealnie zaprojektowane pod kątem 
czyszczenia i sterylizacji pojemników urządzenie 
NEAEN CleanJar dysponuje regulowanymi 
ogranicznikami bocznymi, które umożliwiają 
pracę z pojemnikami o różnych rozmiarach.
W pierwszym etapie pracy urządzenia pojemniki 
są traktowane od góry do dołu strumieniem wody 
pod wysokim ciśnieniem lub środkiem myjącym 
(opcjonalnie z systemem dozowania detergentu). 
W drugiej fazie pojemniki są płukane czystą wodą, 
a następnie, jeśli występuje taka konieczność, 
poddawane sterylizacji parą wodną i intensywnie 
suszone sprężonym powietrzem.
Kontrola procesu mycia i sterylizacji pojemników 
odbywa się za pomocą elektronicznego modułu 
sterującego opartego o sterownik przemysłowy, 
który umożliwia użytkownikowi monitorowanie, 
sterowanie i zapisywanie różnych parametrów, 
takie jak prędkość przenośnika, temperatura, 
poziom zawartości zbiornika ze środkiem 
myjącym, oraz innych wartości.
Konstrukcja urządzenia umożliwia także 
łatwy demontaż oraz ułatwia czyszczenie i 
konserwację. Górna pokrywa może zostać 
usunięta pozwalając tym samym na łatwy dostęp 
do podzespołów wewnętrznych.
Urządzenie zostało wykonane w całości ze 
stali nierdzewnej AISI304, z wykorzystaniem 
podzespołów wyprodukowanych na terenie 
Europy.
Opcjonalnie dostępne są filtry HEPA do 
zastosowania w przypadku wentylatorów 
wysokociśnieniowych.
Sterowanie elektroniczne pozwala na 
monitorowanie i rejestrowanie parametrów 
mycia i sterylizacji oraz zapis danych w postaci 
elektronicznej lub papierowej.



Zalety urządzenia do mycia, sterylizowania 
oraz suszenia pojemników NEAEN CleanJar 
są następujące:
  Wysoka wydajność na niewielkiej przestrzeni.
  Uniwersalność w doborze funkcji przetwarzania.
  Elastyczne ustawienia dla pojemników różnego typu.
  Ciągłość procesu zapewniająca jednolitą, wysoką jakość 
przetwarzania wszystkich pojemników.

  Ekonomiczność w zakresie wykorzystania energii, wody i 
detergentów.

  Łatwa integracja z już istniejącym procesem produkcyjnym.

Ekonomia
Specjalna konstrukcja dyszy 
urządzenia oraz systemu 
doprowadzania wody pod 
wysokim ciśnieniem oznacza 
najniższe możliwe zużycie 
wody.
Opcjonalnie dostępny 
jest system dozowanego 
podawania detergentów 
w celu uniknięcia zmian 
stężenia środka myjącego 
i zapewnienia optymalnego 
jego przepływu.
Ścieki mogą być albo 
odprowadzane do kanalizacji, 
albo używane do czyszczenia 
obiegu urządzenia, można 
także zainstalować moduł 
pozwalający na ponowne 
wykorzystanie wody lub 
środka myjącego.



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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