
Food Processing Equipment

PRZENOŚNIKI CHŁODZONE POWIETRZEM 

NEAEN CC 
(AIR-COOLING CONVEYORS)



Są to urządzenia przeznaczone do intensywnego chłodzenia 
produktów po zakończeniu procesu smażenia, blanszowania albo 
gotowania, za pomocą nadmuchu powietrza o temperaturze otoczenia.
Przenośniki chłodzone powietrzem o temperaturze 
otoczenia NEAEN CC pozwalają skutecznie obniżyć 
temperaturę produktu (w większości przypadków 
w ciągu kilku sekund) natychmiast po zakończeniu 
procesu ich gotowania. Produkt jest chłodzony do 
temperatury odpowiedniej na potrzeby pakowania.

Konstrukcja przenośnika chłodzącego zapewnia 
optymalny rozkład powietrza na całej powierzchni 
transportera siatkowego. Wentylator przemysłowy 
o wysokiej wydajności z kontrolą zasilania jest 
zainstalowany w dolnej części przenośnika i znajduje 
się w podstawowej wersji dostarczanego urządzenia.

Czas pracy jest regulowany przez regulator 
częstotliwości. Konstrukcja przenośnika chłodzącego 
powietrzem umożliwia łatwą kontrolę przebiegu 
procesu chłodzenia oraz konserwację. Wysoka 
sprawność minimalizuje straty produktu, a samo 

urządzenie  pozwala na łatwą integrację z dowolną linią 
produkcyjną.

Przenośniki chłodzone powietrzem o temperaturze 
otoczenia NEAEN CC wykonane są w całości ze stali 
nierdzewnej AISI304 z atestem dopuszczającym do 
kontaktu z żywnością.

Szerokość przenośnika chłodzącego jest określona 
przez szerokość urządzenia wykorzystywanego do 
obróbki cieplnej. Dostępne są na rynku modele o 
szerokości pasów transportowych od 300 do 2000 mm.

Wysokość niezbędna do załadunku i wyładunku 
produktu jest określona przez użytkownika.

W celu uzyskania wstępnego chłodzenia i usuwania 
nadmiaru oleju, wody i cząstek produktu zaleca się, 
uzupełnienie przenośnika chłodzącego o sekcję noża 
powietrznego (NEAEN Air Knife).



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


