
Food Processing Equipment

KOCIOŁ WARZELNY / BLANSZOWNIK ŚRUBOWY 

NEAEN ThErmoScrEw 
DO PRACY CIĄGŁEJ



Kocioł warzelny / blanszownik śrubowy NEAEN ThermoScrew do pracy 
ciągłej jest wygodnym i skutecznym rozwiązaniem dla obróbki cieplnej  
o wysokiej wydajności przemysłowej sypkich produktów, takich jak:

Tryb pracy ciągłej urządzenia ThermoScrew pozwala na znaczne zwiększenie 
wydajności i obniżenie kosztów przy przejściu z metody produkcji opartej na 
partiach produktu.

  Makarony i spaghetti
  Kawałki ryb, mięsa lub drobiu
  Listownice
  Owoce morza
  Owoce i warzywa
  Warzywa strączkowe
  Grzyby
  i wiele innych

Konstrukcja kotła 
warzelnego / 
blanszownika 
NEAEN 
ThermoScrew 
Konstrukcja kotła warzelnego 
/ blanszownika opiera się 
o cylindryczną komorę 
grzewczą, wyposażoną w 
płaszcz grzejny i warstwę 
izolacyjną. Wewnątrz 
komory znajduje się śruba 
o dużej średnicy do połowy 
zanurzona w zbiorniku 
roboczym. Podnoszona 
pokrywa sekcyjna z 
dodatkową izolacją zapewnia 
wygodny dostęp do całej 
wewnętrznej przestrzeni 
kotła warzelnego.

Zasada działania
Kocioł warzelny / blanszownik NEAEN ThermoScrew została zaprojektowana w 
celu uzyskania wysokiej wydajności przy wykorzystaniu pracy w sposób ciągły. 
Produkt rozkładany jest równomiernie wewnątrz komory grzewczej poprzez 
dozownik i jest następnie przenoszony przez śrubę do strefy wylotowej. W celu 
uzyskania maksymalnej wydajności gotowania / blanszowania wykorzystywana 
jest zasada intensywnego mieszania hydrodynamicznego, przy czym produkt 
porusza się wzdłuż komory gotowania, obracanej energicznie w płaszczyźnie 
poprzecznej. Intensywna cyrkulacja wody zapewnia równomierne ogrzewanie 
i maksymalny stopień przekazywania energii cieplnej pomiędzy wymiennikiem 
ciepła i produktem, a także zapewnia brak efektu przywierania produktu, przez 
co produkt otrzymuje takie same ilości ciepła ze wszystkich stron.
Szybkość obrotów śruby ślimakowej jest uzależniona od oczekiwanego 
czasu gotowania i może zmieniać się w pewnym zakresie, w celu szybkiego 
dostosowania parametrów urządzenia do nowego rodzaju produktu.
Do przetwarzania produktów lepkich możliwe jest zastosowanie konstrukcji 
dwuślimakowej. 
Konstrukcja kotła warzelnego / blanszownika o pracy ciągłej ma stabilną 
podstawę, która zapewnia niezawodność i trwałość konstrukcji, nawet przy 
dużych wymiarach urządzenia.
Wzmocniona izolacja chroni operatorów urządzenia.



Indywidualny projekt inżynierski
Kocioł warzelny / blanszownik do pracy ciągłej został zaprojektowany 
i wyprodukowany zgodnie z oczekiwaniami względem typu produktu, 
wydajności i wymagań klientów wobec procesu technologicznego.
Dostępna jest opcja specjalnej konstrukcji stref ładowania i rozładunku. 
Kocioł warzelny / blanszownik NEAEN ThermoScrew wyposażona jest 
w niezbędny sprzęt pomocniczy (dozownik, przenośniki chłodzące, 
system usuwania nadmiaru wody itp.).

Zalety kotła warzelnego / blanszownika  
ThermoScrew 
  Nadaje się do szerokiej gamy produktów, z możliwością szybkiego 
dostosowania do nowego produktu celem jego przetwarzania w tym 
samym urządzeniu.

  Wysoka wydajność i jednocześnie łatwość użycia.

  Jednorodność obróbki cieplnej.

  Technologia pracy ciągłej zapewnia stałą wysoką jakość produktu 
końcowego.

  Wydajność – minimalne możliwa zużycie wody i energii.

  Bezpieczeństwo operatora – ładowanie i rozładowania produktu 
odbywa się automatycznie, bez ingerencji operatora. Nie ma potrzeby 
regularnego otwierania i zamykania pokrywy.

  Wysoka efektywność energetyczna. Kuchenka / blanszownik 
jest wyposażona w wysokiej jakości wytrzymałą izolację. Proces 
przetwórczy realizowany jest w całkowicie zamkniętym systemie, przy 
minimalnej utracie ciepła.

  Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Cechy
  Kocioł warzelny / blanszownik 
NEAEN ThermoScrew jest 
wytwarzana w całości z 
stali nierdzewnej AISI304 
(inne materiały dostępne na 
zamówienie).

  W zależności od potrzeb 
klienta, urządzenie może 
być wykonane w wersji 
wykorzystującej parę, 
ogrzewanie elektryczne lub 
gazowe.

  Specjalna konstrukcja 
modułu rozładunku zapewnia 
całkowite opróżnienie 
urządzenia z produktu,  
bez martwych stref lub 
pozostałości wewnątrz.

  Łatwa konfiguracja 
parametrów pracy.

  Ekonomiczne zużycie wody i 
energii

  Szybkie nagrzewanie, 
pierwsza partia produktu 
ładowana jest do uprzednio 
rozgrzanego do temperatury 
roboczej urządzenia.

  Dzięki stałej intensywnej 
filtracji woda dłużej pozostaje 
czysta. Urządzenie 
wykorzystuje skuteczny 
dwustopniowy system filtracji 
wymuszonej.

Panel sterowania
Kocioł warzelny / blanszownik do 
pracy ciągłej wyposażona jest 
w najnowocześniejszy system 
sterowania oparty na sterowniku 
przemysłowym, który pozwala 
monitorować i zmieniać różne 
parametry, takie jak prędkość 
obrotowa ślimaka, temperatura 
wody, poziom wody w systemie 
i wiele innych ustawień.



Pojemność użyteczna (produkt + woda), l (produkt + woda / para / olej), około
Średnica komory roboczej, mm / 
Długość komory roboczej, mm 400 500 600 700 800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 113 177
3000 170 265 382 520 680
4000 226 353 508 693 905 1413
5000 442 635 866 1131 1767 2545 3976 5724 7069
6000 765 1040 1357 2120 3054 4771 6871 8483
7000 1212 1584 2474 3563 5567 8014 9900
8000 1810 2827 4072 6362 9162 11309
9000 3181 4580 7157 10305 12723
10000 3534 5090 7952 11452 14137

Rodzaj ogrzewania Bezpośredni wtrysk pary, podgrzewana płaszcz (pary, gazu, energii 
elektrycznej), w połączeniu

Materiał, stal nierdzewna AISI304 / AISI316L
Konstrukcja Jednowarstwowa, ocieplony, z płaszczem, z płaszczem + izolacja



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


