
Food Processing Equipment

KOCIOŁ WARZELNY PRÓŻNIOWY WSADOWY 

NEAEN LEmArAc 
DO GOTOWANIA KARMELU



Kocioł warzelny próżniowy wsadowy NEAEN Lemarac jest przeznaczony 
do gotowania karmelu, masy toffi, mleka skondensowanego,  masy 
krówkowej, bazy gumowej, jak również nadzienia, galaretek i marmolady 
oraz różnych mieszanek  słodyczy  w odmianach miękkich. 
Zastosowanie podciśnienia podczas gotowania pozwala na skrócenie czasu obróbki i obniżenie 
temperatury, co stanowi element niezbędny w przypadku składników wrażliwych na wysoką temperaturę. 
Jest ona idealna do gotowania jasnych mas karmelowych i  toffi, pozwalając na uniknięcie efektu brązowienia 
często występującego podczas gotowania tego typu słodyczy.
Możliwość gotowania w normalnym ciśnieniu atmosferycznego, jak również w  podciśnieniu powoduje, że 
kocioł warzelny NEAEN Lemarac jest idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zadań technologicznych.

Dostępne 
możliwości:
  mieszanie, 

  rozpuszczanie, 

  gotowanie wstępne, 

  gotowanie, 

  karmelizowanie, 

  podciśnienie, 

  utwardzanie

Miękki i jednorodny karmel
Rodzaj i konstrukcja próżniowego kotła warzelnego zostały opracowane we 
współpracy z czołowymi inżynierami technologami dysponującymi wieloletnim 
praktycznym doświadczeniem w produkcji mas toffi i karmelu. Dzięki temu 
uzyskano optymalny stopień usuwania wilgoci i przebieg procesu karmelizacji, 
dzięki czemu produkt końcowy cechuje się miękką, jednorodną strukturą.

Korzyści
Wysoka jakość gotowego produktu. Dzięki specjalnemu 
kształtowi naczynia do gotowania proces usuwania 
wilgoci i karmelizacja przebiega tak sprawnie, jak to 
tylko możliwe, co skraca czas gotowania masy do 
wyrobów cukierniczych, poprawiając zarazem jakość 
gotowego produktu.

Dostępne jest także urządzenie oferujące system 
dozowania składników. Nie występuje ono w zestawie 
podstawowym, jest oferowane jako opcja dodatkowa.



Wykorzystanie próżni umożliwia zagotowanie i 
odparowanie wody w niższych temperaturach, co 
eliminuje przypalanie i przywieranie produktu. Gotowy 
produkt ma naturalnie bogaty smak z maksymalnym 
zachowaniem substancji aromatyzujących. Istnieje 
również możliwość dodawania do produktu składników 
wrażliwych na wysoką temperaturę.
Ekonomia. Doskonała wydajność w zakresie wymiany 
ciepła zapewnia szybkie ogrzanie produktu, co znacznie 
obniża zużycie energii niezbędnej do zagotowania 
pojedynczej partii produktu.
Łatwość użycia.  Składniki są dogodnie wkładane przez 
górny otwór lub zaladowacu armaturu. Gotowy produkt 
(gęsta masa) w wygodny sposób opuszcza urządzenie 
za pośrednictwem  wysoce higienicznego dolnego 
zaworu wylotowego.
Higiena. Konstrukcja próżniowego kotła warzelnego 
karmelowego  zapewnia wygodę pod względem 
czyszczenia i konserwacji. Urządzenie cechuje się 
bardzo wysokim stopniem higieny, pozbawione jest stref 
martwych. Umożliwia czyszczenie w standardzie CIP.
Automatyczny system sterowania zapewnia kontrolę 
nad przebiegiem wszystkich procesów, zgodnie z 
określonymi recepturami.

Konstrukcja próżniowego, 
wsadowego kotła 
warzelnego karmelowego  
NEAEN Lemarac
Konstrukcja próżniowego, wsadowego 
kotła warzelnego karmelowego  składa 
się z izolowanego termicznie zbiornika 
cylindrycznego wyposażonego w 
mieszadło ze skrobakami specjalnie 
ukształtowanymi w celu wydajnego 
mieszania lepkich produktów i 
rozpuszczania poszczególnych 
składników. Pokrywa kotła jest wyposażony 
w otwór pozwalający umieścić we wnętrzu 
urządzenia składniki i armatury ze 
specyfikacją użytkownika. Dostępny jest 
także wziernik szklany, złącza systemu 
czyszczącego w standardzie CIP, 
wskaźnik próżni, sterownik próżniowy i 
zawór upustowy dla skroplin.
Na spodniej części kotła warzelnego 
dostępny jest specjalnie zaprojektowany 
zawór dolny  (z ręcznym lub mechanicznym 
napędem pneumatycznym oraz z 
zatrzaskiem mechanicznym) zapewniający 
brak strefy martwej po opróżnieniu 
urządzenia z przetwarzanego produktu.
Zestaw podstawowy zawiera czujnik 
temperatury, wskaźnik i lampki kontrolne.
Kocioł warzelny próżniowy NEAEN 
Lemarac uzupełniona jest o kompletny 
zestaw próżniowy oraz system odzysku 
kondensatu. Kocioł warzelny może być 
także wyposażona w dodatki niezbędne 
do przeprowadzenia pełnego cyklu 
produkcyjnego:
  Zbiorniki do przechowywania składników 
(syrop, mleko skondensowane, itp.)
  Instalacja do gotowania syropu 
cukrowego
  Zbiorniki pomiarowe
  Urządzenia mieszające
  Dozowniki oraz inne dodatki.



Model Lemarac- 
50

Lemarac - 
150

Lemarac - 
300

Lemarac - 
600

Lemarac - 
1100

Lemarac - 
2000

Сałkowita 
objętość, l 50 150 300 600 1100 2000

Ogrzewanie AISI304 / AISI316L
Material Prąd, para wodna, gaz

Nasze doświadczenie w produkcji urządzeń do produkcji karmelu, masy toffi i galaretek pozwala nam 
zaoferować wyposażenie  o różnych poziomach automatyzacji dla pełnego cyklu produkcji, w tym 
także w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne wymagające jedynie minimalnego udziału operatora.



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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