
Food Processing Equipment

KOCIOŁ WARZELNY WSADOWY ORAZ CHŁODZIARKA 

NEAEN Cook’N’Chill



Została zaprojektowana specjalnie do wysoko wydajnego gotowania / 
blanszowania szerokiego zakresu zbrylonych lub kruchych wyrobów,  
a następnie szybkiego ich chłodzenia.

Projekt i funkcjonalność
System NEAEN Cook’n’chill ma konstrukcję modułową. 
Pierwsza część urządzenia składa się z naczynia roboczego 
z płaszczem ogrzewającym (za pomocą pary wodnej, 
elektrycznie lub gazowo),  przewracanego kosza z siatki, 
jak również systemu do mieszania hydrodynamicznego, 
recyrkulacji i filtracji wody.
Druga sekcja urządzenia odpowiadająca za proces chłodzenia 
składa się z naczynia roboczego (jednowarstwowego 
lub z płaszczem chłodzącym), wyposażonego w 
hydrodynamiczne mieszadło umożliwiające maksymalnie 
wydajne dostarczanie lodowato zimnej wody do produktu, 
koszyka z siatki pozwalającego na wyładowanie produktu i 
systemu filtracji i recyrkulacji wody.
Innowacyjne mieszadło hydrodynamiczne zastosowane 
w systemie Cook’n’chill zmaksymalizuje skuteczność 
wymiany ciepła między produktem i obiegiem chłodzenia, 
co prowadzi do skrócenia czasu gotowania i idealnie 
równomiernej obróbki produktów ze wszystkich stron, 
zapobiegając jego sklejaniu i uszkodzeniom.

Przykłady zastosowań:
  spaghetti and makarony
  ryż
  owoce morza
  warzywa, owoce, grzyby
  kawałki mięsa i ryb

Zasada działania
Produkty dodaje się do wody ogrzanej do 
odpowiedniej temperatury. Optymalny 
stosunek ilości wody do produktu 
uzależniony jest od rodzaju produktu i 
zazwyczaj określa się go empirycznie. 
Po zakończeniu procesu gotowania 
operator unosi siatkowy koszyk, który jest 
wyposażony w napęd pneumatyczny, 
hydrauliczny lub mechaniczny (w 
zależności od wielkości i pojemności 
roboczej urządzenia). Gdy kosz zostaje 
podniesiony, nadmiar wody spływa z 
powrotem do naczynia do gotowania. 
W celu uzyskania bardziej skutecznego 
odsączenia wody wykorzystywana jest 
funkcja potrząsania koszykiem. Po 
większym wychylenia kosza dostępna 
jest możliwość wyładowania jego 
zawartości do zbiornika chłodzącego.
Na tym etapie produkt poddawany 
jest intensywnemu chłodzeniu w 
drugiej części urządzenia  przez 
krótki czas, a następnie wykorzystuje 
podobny system odprowadzenia 
wody i przechodzi przez dalsze etapy 
przetwarzania. Cała objętość wody 
w systemie jest poddawana ciągłej 
filtracji, w wyniku której małe kawałki 
produktu są zatrzymywane przez filtry 
siatkowe ze stali nierdzewnej i nie psują 
jakości wody używanej podczas pracy 
urządzenia oraz gotowego produktu.



Korzyści wynikające ze stosowania 
urządzenia
  Łatwość gotowania / blanszowania i wyładowywania 
produktów.

  Zapewnienie najwyższej jakości gotowych produktów 
w wyniku gotowania.

  Nieprzerwana filtracja wody.
  Intensywna cyrkulacja wody pomiędzy elementami 
wymiennika ciepła oraz elementami grzewczymi 
pozwala maksymalnie zwiększyć wydajność procesu 
wymiany ciepła pomiędzy wodą a produktem, dzięki 
czemu skraca się czas jego przetwarzania.

  Oszczędność wody - dzięki stałej filtracji wody dłużej 
pozostaje ona czysta. W zależności od szybkości 
przepływania wody przez produkt, możliwe jest 
całkowite wyeliminowanie wymiany wody w układzie, 
a jedynie wymagane jest dodawanie świeżej wody. 

  Prosta i niezawodna konstrukcja, zgodna z 
obowiązującymi regulacjami prawnymi.

  Czyszczenie w systemie CIP.
  Urządzenie wyprodukowano w Unii Europejskiej, przy 
użyciu materiałów i komponentów europejskich.

  Łatwość obsługi i utrzymania.
  Wygodne sterowanie za pomocą programowalnego 
sterownika.



Model Cook’n’chill -100 Cook’n’chill -250 Cook’n’chill - 700 Cook’n’chill - 1200
Całkowita objętość (każdy zbiornik), l 120 250 700 1200
Objętość robocza (każdy zbiornik), l, do 85 175 490 840
Ogrzewanie Energię elektryczną, gaz, para wodną Para wodna



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


