
Food Processing Equipment

URZĄDZENIE 

ProfiCook 
DO PRZETWARZANIA PODCIŚNIENIOWEGO 



Urządzenie ProfiCook do przetwarzania podciśnieniowego jest bardzo 
wydajnym i niezawodnym rozwiązaniem przeznaczonym do wytwarzania 
szerokiej gamy produktów spożywczych, takich jak majonez, keczup 
i inne sosy, pasty cukiernicze i nadzienia, skondensowane mleko, dżemy, 
marmolady, itp., a także innych produktów płynnych lub o konsystencji 
pasty o jednorodnej strukturze lub z cząstkami stałymi.

Urządzenie NEAEN ProfiCook do 
homogenizacji podciśnieniowej 
może realizować następujące 
procesy cechując się przy tym 
maksymalną wydajnością:
  ogrzewanie oraz chłodzenie,

  mieszanie,

  przetwarzanie podciśnieniowe oraz 
odpowietrzanie,

  rozdrabnianie,

  homogenizacja,

  tworzenie stałych emulsji i zawiesin.



  Konstrukcja modułowa pozwala na wybór najlepszej 
konfiguracji dla każdego rodzaju procesu produkcji  
bez zbędnego przepłacania za zbyteczne opcje.
  Uniwersalne i elastyczne zastosowanie. Urządzenie 
nadaje się do wytwarzania większości produktów, w 
tym także tych o wysokiej lepkości.
  Higieniczna konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do 
całej wewnętrznej powierzchni, brak trudno dostępnych 
obszarów, w których może gromadzić się produkt. 
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej pompy 
do wyładowywania produktu, co zwiększa poziom 
higieniczności urządzenia.
  Łatwe czyszczenie dzięki podłączeniu do systemu 
czyszczącego CIP.
  Urządzenie może być wykorzystywane samodzielnie 
lub z łatwością zostać podłączone do procesu 
produkcyjnego w Twoim zakładzie.
  Minimalny czas potrzebny dla przetworzenia jednej 
partii produktu dzięki wysokiej wydajności procesów 
ogrzewania/chłodzenia, rozdrabniania, mieszania i 
homogenizacji.
  Wysoka wydajność procesu homogenizacji. Sercem 
urządzenia jest wydajny i niezawodny mechaniczny 
homogenizator o różnych kształtów zębów na potrzeby 
przetwarzania produktów o różnych właściwościach.
  Składniki wprowadzane są przez komorę 
podciśnieniową homogenizatora, która zapewnia ich 
prawie natychmiastowe zwilżenie, rozprowadzenie i 
rozpuszczenie równomiernie w całej objętości produktu 
bez tworzenia niepożądanych grudek.
  Optymalna konstrukcja komory roboczej ze stożkowym 
dnem zapewnia równomierne rozprowadzenie 
produktu. Mieszalnik wolnoobrotowy z napędem górnym 
wyposażony w zgarniacze skutecznie i nieprzerwanie 
czyści ściany komory roboczej w celu uzyskania dla 
maksymalnych efektów wymiany ciepła. Produkt jest 
dzięki temu ogrzewany równomiernie, bez zjawiska 
miejscowego przegrzania lub przypalenia.
  Specjalny kształt płaszcza grzewczego/chłodzącego 
pozwala wykorzystać czynnik wymiany ciepła lub 
chłodziwa pod wysokim ciśnieniem, co znacznie 
usprawnia procesy wymiany energii cieplnej i 
minimalizuje czas potrzebny do przygotowania 
pojedynczej partii produktu.
  Wydajny system podciśnieniowy gwarantuje wysokiej 

jakości usunięcie powietrza z produktu, co znacznie 
poprawia jego smak, konsystencję i czas trwałości.
  Rozładowanie gotowego produktu odbywa się bez 
użycia dodatkowych pomp, a jedynie przy pomocy 
funkcji pompującej homogenizatora. W przypadku 
ścisłych wymagań dotyczących poziomu homogenizacji 
i minimalnej wielkości cząstek urządzenie ProfiCook 
może zostać wyposażone w homogenizator o niższej 
mocy pompowania, który jednak zwiększa skuteczność 
procesu rozdrabniania i homogenizacji. W takim 
przypadku rozładowanie produktu realizowane jest za 
pomocą dodatkowej pompy.
  Robota objętość produktu w zależności od jego 
właściwości może wynosić od 20 do 80% całkowitej 
objętości znamionowej urządzenia.
  Urządzenie do przetwarzania podciśnieniowego 
zapewnia wysoką jakość produktu końcowego i 
zapewnia zarazem utrzymanie identycznych rezultatów 
dla każdej kolejnej partii produktu.

Główne cechy urządzenia NEAEN ProfiCook do homogenizacji podciśnieniowej



System sterowania
W zależności od potrzeb klienta urządzenie ProfiCook 
do przetwarzania podciśnieniowego jest dostarczane z 
jedną z trzech dostępnych wersji systemu sterowania. 
Jednocześnie funkcjonalność urządzenia nie ulega 
zmianie, jedyne różnice obejmują śledzenie i realizację 
programu roboczego.

Wersja 1. Automatyczny system sterowania - śledzenie 
programu i jego realizacja przeprowadzana jest bez 
udziału operatora.

Wersja 2. Półautomatyczny system sterowania - program 
jest śledzony za pośrednictwem sterownika, a wszystkie 
niezbędne czynności są wykonywane przez operatora.

Wersja 3. Śledzenie programu i wszelkie niezbędne 
działania są przeprowadzane przez operatora.

Modułowa konstrukcja 
umożliwia wybór 
optymalnego zestawu 
funkcji dla dowolnego 
zastosowania
   Zbiornik roboczy z płaszczem grzewczym 

lub bez niego, izolowany termicznie 
lub o konstrukcji jednowarstwowej. 
Ogrzewanie może być realizowane za 
pomocą bezpośredniego wtrysku pary 
wodnej do produktu jako główny sposób 
ogrzewania, albo też jako opcja dodatkowa 
do ogrzewania przy użyciu płaszcza 
grzewczego.

   Wersja podciśnieniowa lub atmosferyczna

   Różne rodzaje modułów homogenizacyjnych, 
możliwość wymiany ich po przejściu na 
wytwarzanie nowego rodzaju produktu.

   Jedna lub dwie pętle recyrkulacyjne (w 
zbiorniku + zewnętrzna pętla recyrkulacyjna).

   Mieszadło wolnoobrotowe z napędem 
górnym.

   Dowolna liczba dodatkowych lejków i 
akumulatorów do dodawania składników.

   Możliwość automatycznego dozowania 
składników.

   Dowolne źródło energii cieplnej.

   Różne materiały do produkcji elementów 
pozostających w kontakcie z produktem 
oraz tych bez kontaktu z produktem. 
Podstawowa wersja urządzenia wykorzystuje 
stal nierdzewną klasy AISI304 dla przemysłu 
spożywczego, ale na życzenie może zostać 
użyta również stal klasy AISI 316L vs AISI 
316Ti. Możliwa jest również elektrochemiczna 
pasywacja połączeń.

   Sterowanie automatyczne, półautomatyczne 
lub ręczne.



Opcje
  Bezpośredni wtrysk pary - maksymalna intensywność 
ogrzewania bez strat energii.

  Zbiornik roboczy przeznaczony do pracy pod wysokim 
ciśnieniem.

  Materiał do produkcji urządzenia: stal nierdzewna AISI 
316L vs AISI 316Ti w elementach wchodzących w 
kontakt z produktem.

  Dozowanie składników przy użyciu mierników przepływu 
oraz układu tensometrycznego.

  Wyładowanie produktu za pomocą homogenizatora lub 
pompy.

Model 250 500 1000 2000 4000
Сałkowita objętość, l 300 650 1000 2000 4000
Pojemność użyteczna 
max, l 250 520 800 1600 3200

Moc napędu 
mieszadła, kW 1.5 2.2 2.2 5.5 7.5

Moc napędu wirnika, kW 11 22 45
Temperatura procesowa, 
min-max, °C -10 … +150

Ciśnienie w zbiorniku 
roboczym, MPa -0,4 … +0,1



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


