
Food Processing Equipment

BLANSZOWNIK/ KOCIOŁ WARZELNY  

NEAEN CoNtiBlANCh 
Z PRZENOŚNIKIEM



Blanszownik/ Kocioł warzelny  NEAEN ContiBlanch z przenośnikiem 
jest urządzeniem przeznaczonym do obróbki termicznej szerokiej 
gamy produktów, których delikatna struktura wymaga minimalnej 
obróbki mechanicznej podczas procesu blanszowania i gotowania. 
W przeciwieństwie do blanszowników bębnowych, w których produkt jest przetwarzany 
poprzez ciągłe mieszanie i wirowanie oraz blanszowników śrubowych, w których produkt jest 
przemieszczany wzdłuż komory roboczej przez podajnik śrubowy, w blanszowniku z przenośnikiem 
produkt spokojnie leży sobie na taśmie przenośnika i jest poddawany przetwarzaniu bez 
niebezpieczeństwa uszkodzenia jego powierzchni.

Blanszownik NEAEN 
ContiBlanch z przenośnikiem 
jest idealny do blanszowania 
i gotowania takich 
produktów, jak:
  Miękkie owoce morza, takie jak małże 
bez muszli lub krewetki

  Różne rodzaje makaronu

  Warzywa

  Grzyby

  I wiele innych

Metody blanszowania
W zależności od przetwarzanego produktu i wymaganej 
temperatury obróbki proces blanszowania może zostać 
zrealizowany przy użyciu pary wodnej, gorącej wody lub 
mieszaniny pary wodnej i powietrza.

Dla niektórych zastosowań przy 
użyciu czystej pary blanszownik z 
przenośnikiem NEAEN ContiBlanch 
może zostać wykorzystany jako 
pasteryzator parowy.



System grzewczy
Blanszownik NEAEN ContiBlanch z 
przenośnikiem jest wyposażony w 
ogrzewanie parowe, elektryczne lub 
gazowe.

Podczas ogrzewania metodą 
pary wodnej wykorzystywany 
jest bardzo skuteczny system 
podgrzewania przepływającej 
wody parą, co redukuje straty 
energii cieplnej praktycznie do zera 
i zapewnia maksymalną redukcję 
kosztów korzystania z urządzenia. 
Temperatura ogrzewania w takim 
przypadku jest regulowana przez 
temperaturę (ciśnienie) pary wodnej 
oraz temperaturę wody.

Jeśli, na życzenie klienta, 
wykorzystywana jest jedynie 
para wodna o niskim ciśnieniu, 
blanszownik  może zostać 
opcjonalnie wyposażony w 
specjalną, dodatkową sekcję 
grzewczą, co zapewnia efektywne 
wykorzystanie urządzenia z parą 
wodną o ciśnieniu 1 bar.

Podczas korzystania z energii 
elektrycznej oraz gazu ogrzewanie 
realizowane jest za pomocą 
wymiennika ciepła.

System filtrowania
Blanszownik z przenośnikiem NEAEN 
ContiBlanch jest wyposażony w 
wygodny i niezwykle skuteczny 
system filtracji. Najdrobniejsze 
cząstki produktu niesione przez wodę 
są zatrzymywane przez ten układ 
filtracyjny zawierający wymienne 
siatki wykonane ze stali nierdzewnej. 
Filtr może zostać oczyszczony 
podczas pracy blanszownika.

Elementy składowe blanszownika  
z przenośnikiem ContiBlanch 
W wersji podstawowej blanszownik z przenośnikiem obejmuje 
obszar ładowania produktu, sekcję roboczą z ogrzewaniem 
oraz obszar wyładowania produktu. Zaleca się ładowanie 
produktu za pomocą podajnika wibracyjnego, który pozwala 
na równomierne rozkładanie produktu na taśmie i uzyskanie 
warstwy o oczekiwanej grubości.

W zależności od rodzaju produktu blanszowanie może zostać 
zrealizowane przez polewanie wodą lub przez dostarczanie 
wody / pary za pośrednictwem dysz rozpylających o 
regulowanym ciśnieniu.

Na życzenie klienta blanszownik może zostać opcjonalnie 
wyposażony w sekcję odwracania produktu (jednorazowo lub 
lub wielokrotnie), co pozwoli na jednorodne ogrzewanie go ze 
wszystkich stron.

Blanszownik może zostać również wyposażony w układ 
dostarczania pary / gorącej wody od spodniej strony taśmy 
przenośnika.

Blanszownik z przenośnikiem NEAEN ContiBlanch może 
zostać także opcjonalnie wyposażony w zintegrowany lub 
zewnętrzny blok chłodzący. Efektywne chłodzenie pozwala 
na natychmiastowe zatrzymanie procesu gotowania, dzięki 
czemu produkt przetwarzany będzie jedynie w minimalnym 
wymaganym stopniu i gotowy do celów dalszego przetwarzania 
lub pakowania. Chłodzenie można przeprowadzić poprzez 
zanurzenie w wodzie lub polewanie, a także poprzez przez 
nadmuch zimnego powietrza. Na potrzeby usuwania nadmiaru 
wody oraz niewielkich cząstek produktu po przejściu przez blok 
chłodzący, urządzenie może zostać dodatkowo wyposażone 
w nóż powietrzny.



Uniwersalność
Dzięki szerokiej gamie opcji blanszownik z 
przenośnikiem NEAEN ContiBlanch pozwala wybrać 
najlepszą konfigurację urządzenia na potrzeby każdego 
zastosowania.

  Blanszowanie wodą lub parą wodną. Dostępna jest 
możliwość blanszowania wodą lub parą wodną w 
jednym urządzeniu, co pozwala na przetwarzanie 
różnych produktów przy użyciu jednego blanszownika.

  Dowolny nośnik energii cieplnej, łącznie z parą wodą 
o niskim ciśnieniu.

  Taśma przenośnika wykonana z PCW lub stali 
nierdzewnej.

  Zintegrowany lub zewnętrzny blok pozwalający na 
chłodzenie powietrzem lub wodą.

  Możliwość integracji z urządzeniami zewnętrznymi.

  Dowolny poziom wydajności. Wydajność blanszownika 
z przenośnikiem jest uzależniona od gęstości produktu 
na taśmie i czasu jego przetwarzania, może zmieniać 
się w zależności od produktu.

  Standardowa gama modeli obejmuje blanszowniki z 
taśmą o szerokości od 400 do 2000 mm.

Cechy blanszownika  
z przenośnikiem NEAEN 
ContiBlanch 
Blanszownik z przenośnikiem NEAEN 
ContiBlanch dysponuje standardową 
konstrukcją opartą o trwałą ramę 
zapewniającą stabilność całego urządzenia 
nawet przy dużych jego rozmiarach.

Unoszona pokrywa umożliwia łatwy 
dostęp do wnętrza blanszownika celem 
przeprowadzenia niezbędnych zabiegów 
konserwacyjnych.

Blanszownik może być czyszczony za 
pomocą zintegrowanej głowicy standardu 
CIP podłączonej do systemu czyszczenia 
metodą CIP.

Blanszownik z przenośnikiem NEAEN 
ContiBlanch jest wykonany w całości ze 
stali nierdzewnej AISI304 dopuszczonej 
do stosowania w przemyśle spożywczym. 
W zależności od temperatury, rodzaju  
przetwarzania i gęstości wyrobu, taśma 
przenośnika może być wytwarzana z PCW 
lub stali nierdzewnej.



Pojemność dosuw, kg / h, na podstawie  
15 kg / m2 i 5 minut czasu przetwarzania / 7 kg/m2 i 10 minut / 7 kg/m2 i 5 minut

Szerokość obszaru roboczego, mm / 
Długość obszaru roboczego, mm 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

2000
144 
33.6 
67.2

3000
216 
50.4 
100.8

270 
63 

126

324 
75.6 

151.2

432 
100.8 
201.6

4000
288 
67.2 
134.4

360 
84 

168

432 
100.8 
201.6

576 
134.4 
268.8

720 
168 
336

5000
450 
105 
210

540 
126 
252

720 
168 
336

900 
210 
420

6000
540 
126 
252

648 
151.2 
302.4

864 
201.6 
403.2

1080 
252 
504

1296 
302.4 
604.8

1620 
378 
756

2160 
504 

1008

7000
756 

176.4 
352.8

1008 
235.2 
470.4

1260 
294 
588

1512 
352.8 
705.6

1890 
441 
882

2520 
588 

1176

8000
1152 
268.8 
537.6

1440 
336 
672

1728 
403.2 
806.4

2160 
504 

1008

2880 
672 

1344

9000
1296 
302.4 
604.8

1620 
378 
756

1944 
453.6 
907.2

2430 
567 

1134

3240 
756 

1512

10000
2160 
504 

1008

2700 
630 

1260

3600 
840 

1680

Materiał Stal nierdzewna AISI304 / AISI316L,  
Stal nierdzewna AISI304 / AISI316L +PVC

Metoda przetwarzania Wylewanie wody, gotowanie na parze, mieszanina wody / para
Ogrzewanie Para wodna, prąd, 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


