
Food Processing Equipment

UNIWERSALNY PODCIŚNIENIOWY  
KOCIOŁ WARZELNY 

NEAEN UNiCook-V 
O PRACY WSADOWEJ



Ta linia produktów jest odpowiednia dla potrzeb gotowania szerokiej 
gamy produktów, zarówno w warunkach podciśnienia, jak i ciśnienia 
atmosferycznego.
Proces gotowania odbywa się w warunkach podciśnienia i w niskich temperaturach celem zachowania 
naturalnego smaku, aromatu, koloru i właściwości odżywczych produktu. Podciśnienie skutecznie 
usuwa pęcherzyki powietrza z produktu końcowego. W wyniku gotowania podciśnieniowego, dżemy, 
sosy i gotowe dania mają jednolitą, atrakcyjną strukturę, bez pęcherzyków powietrza - co ma również 
korzystny wpływ na okres przydatności produktu końcowego.

Szybsze odparowanie wody pod zmniejszonym ciśnieniem pozwala na skrócenie czasu gotowania 
produktu przy wykorzystaniu niższej temperatury, czyli  mniejsze zapotrzebowanie na energię.

Podciśnieniowy kocioł warzelny 
NEAEN UniCook-V znakomicie 
nadaje się do przetwarzania 
następujących produktów:
  dżemy, marmolady,

  polewy owocowe,

  zupy,

  sosy, dipy,

  dania gotowe,

  ...i wiele innych.

Konstrukcja podciśnieniowego kotła 
warzelnego NEAEN UniCook-V
Ten podciśnieniowy kocioł warzelny składa się z 
termicznie izolowanego, podciśnieniowego pojemnika 
cylindrycznego z dnem toroidalnym lub stożkowym, 
wolnoobrotowym mieszadłem, systemem grzewczym, 
systemem wytwarzania podciśnienia, pokrywą 
załadunkową oraz niezbędnymi akcesoriami i złączami. 
W celu wytworzenia jednorodnej masy kocioł może 
zostać wyposażony w zintegrowany homogenizator 
typu wirnik-stojan.

Kocioł warzelny podciśnieniowy UniCook-V jest 
uniwersalnym rozwiązaniem, które może zostać 
zintegrowane z dowolną linią produkcyjną. Można go 
wyposażyć w dodatkowy osprzęt niezbędny w trakcie 
trwania cyklu produkcyjnego - od przygotowania 
surowców do pasteryzacji / sterylizacji i napełniania.

Standardowa gama modeli z linii UniCook-V obejmuje 
całkowitą objętość od 50 do 5000 litrów, pojemność 
robocza w zależności od właściwości danego produktu, 
wynosi średnio od 50 do 66%.

Kocioł warzelny podciśnieniowy NEAEN UniCook-V jest 
wykonany w całości z AISI304 stali nierdzewnej.

Gama kotłów podciśnieniowych obejmuje modele z 
ogrzewaniem elektrycznym, parowym lub gazowym.

Konstrukcja urządzenia spełnia wymagania dotyczące 
utrzymania czystości, jest ono także wygodne do 
czyszczenia i konserwacji.



Opcje
  Różne rodzaje mieszadeł.
   Skrobaki teflonowe zapobiegające 

przywieraniu produktu do ścian 
urządzenia.

   Odpieniacze dla produktów 
pieniących się.

   Konstrukcja z uchylnym 
pojemnikiem.

   Zintegrowany homogenizator. 
   Zaawansowany system 

sterowania oparty na sterowniku 
przemysłowym, oferujący różne 
tryby i programy.

   Aseptyczne wykończenie.
   Dodatkowy pojemnik na potrzeby 

wstępnego mieszania produktu.
   Bezpośrednia iniekcja pary do 

produktu.
   Zgodność z czyszczeniem 

standardu CIP.
   Zmiana rozmiarów urządzenia.
   Dodatkowe wyposażenie dostępne 

na żądanie.

Model UniCook - 
V-50

UniCook - 
V-150

UniCook - 
V-300

UniCook - 
V-600

UniCook - 
V-1100

UniCook - 
V-2000

UniCook - 
V-3500

UniCook - 
V-5000

Całkowita 
objętość, l 50 150 300 600 1100 2000 3500 5000

Materiał AISI304 / AISI316L
Ogrzewanie Prąd, para wodna, gaz



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


