
Food Processing Equipment

KOCIOŁ WARZELNY 

NEAEN StEAmmix 
Z MIESZADŁEM PAROWYM I ZINTEGROWANYM 

HOMOGENIZATOREM



Kocioł warzelny NEAEN SteamMix nadaje się do wytwarzania 
jednorodnych produktów, takich jak pasta sojowa lub mleko sojowe, 
różne rodzaje sosów, dressingów i tym podobnych wyrobów.
Intensyfikacja gotowania
Konstrukcja kotła warzelnego NEAEN 
SteamMix zapewnia wysoką szybkość 
gotowania żywności przy minimalnym zużyciu 
energii, z zastosowaniem bezpośredniej 
iniekcji pary wodnej do produktu w połączeniu 
z intensywnym mieszaniem za pomocą 
mieszadła parowego. Bezpośredni wtrysk 
pary zapewnia nie tylko szybkie nagrzewanie, 
ale zapobiega także utracie ciepła i 
minimalizuje zjawisko bezwładności cieplnej, 
w porównaniu z modelami, które wykorzystują 
ogrzewanie przez płaszcz grzewczy.

Mieszanie produktu w kotle warzelnym 
SteamMix odbywa się w dwóch 
płaszczyznach. Mechaniczne mieszanie, 
rozdrabnianie i homogenizację produktu 
uzyskuje się za pomocą wbudowanego  
homogenizatora typu wirnik – stojan. 
Ogrzewanie i mieszanie realizowane jest w 
innej płaszczyźnie, uzyskuje się je za pomocą 
bezpośredniej iniekcji pary wodnej.

W kotle warzelnym SteamMix nie występuje 
mechaniczne urządzenie mieszające.

Zintegrowany wysoki homogenizator typu 
wirnik-stojan umożliwia szybkie mieszanie, 
homogenizację i rozdrabnianie cząstek 
wyrobu do wielkości 3 mikronów w ciągu 
zaledwie kilku minut. Elementy robocze 
homogenizatora mogą być wymieniane 
w celu przetwarzania różnych rodzajów 
produktów.

Konstrukcja kotła warzelnego SteamMix 
obejmuje  izolowany termicznie pojemnik do 
gotowania, wbudowany homogenizator typu 
wirnik-stojan, układ bezpośredniej iniekcji 
pary wodnej,  mieszanie parowe oraz system 
ogrzewania.

Korzyści
   Krótszy czas gotowania produktu dzięki intensywnemu 

ogrzewaniu.
   Wydajność – zapobieganie utracie energii cieplnej 

poprzez wykorzystanie metody bezpośredniego 
wtryskiwania pary wodnej do produktu.

   Uniwersalność – system mieszania parowego daje 
rezultaty przy dowolnym ciśnieniu pary dostępnym w 
lokalizacji klienta.

   Wysoka wydajność
   Równomierne przetwarzanie i stała jakość gotowego 

produktu dzięki szybkiemu ogrzewaniu i intensywnemu 
mieszaniu w dwóch płaszczyznach.



Model SteamMix - 
150

SteamMix - 
500

Сałkowita 
objętość, l 150 500

Ogrzewanie Bezpośredni wtrysk pary
Moc  
homogenizatora, 
kW

7,5 18,5

Opcje
   Dla homogenizatora dostępne 

są wymienne części robocze, 
pozwalające na wytwarzanie 
różnych produktów.

   Przechylany pojemnik 
pozwala na łatwy rozładunek 
urządzenia.

   Zaawansowany system 
sterowania oparty na 
sterowniku przemysłowym.

   Indywidualne rozwiązania 
dodatkowe dostępne są na 
życzenie.
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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


