
Food Processing Equipment

PASTERYZATOR WSADOWY 

BTV-100, 
KADŹ TERMIZACYJNA WSADOWA,  

KADŹ FERMENTACYJNA



Urządzenie przeznaczone jest na potrzeby ogrzewania i utrzymywania 
zadanej temperatury przez określony czasu (pasteryzacja wsadowa)  
dla szerokiego zakresu produktów, takich jak:
  mleko,

  soki,

  jogurty i inne produkty nabiałowej,

  masy jajeczne

  i wiele innych.

Jako dodatek do procesu pasteryzacji istnieje możliwość 
użycia kadzi termizacyjnej wsadowej BTV do produkcji 
produktów mlecznych z dodatkiem kultury początkowej.
Ogrzewanie realizowane jest przez zintegrowane cewki 
grzewcze lub oiprzez wstrzyknięcie pary do płaszcza 
grzewczego.
Możliwe jest również wprowadzenie lodowato zimnej wody 
do płaszcza grzewczego celem schłodzenia produktu i 
jego przechowywania w postaci gotowej.
Wysoka sprawność ogrzewania i wysoka precyzja 
zachowania ustawionej temperatury. Nieprzerwane 
mieszanie produktu za pomocą specjalnie ukształtowanego 
mieszadła zapewnia równomierne nagrzanie całej objętości 
produkt z dokładnością do 1 stopnia Celsjusza.
Pasteryzator wsadowy BTV może zostać opcjonalnie 
wyposażony w automatyczny system sterowania wraz 
rejestratorem temperatury (w formie elektronicznej lub 
papierowej).

 Zalety urządzenia
   Wysoka wydajność, niskie koszty eksploatacji.
   Idealne rozwiązanie na potrzeby niskiej i 

średniej wielkości przetwarzania szerokiej 
gamy produktów.

   Nowoczesna, wygodna i zwarta konstrukcja.
   Wyprodukowano zachowując wysokie 

standardy jakości, urządzenie wykonane 
zostało w całości w Unii Europejskiej.

Model 100 250 500 1000 1500 2000
Сałkowita 
objętość, l 100 250 500 1000 1500 2000

Ogrzewanie Prąd, para wodna, gaz Para wodna
Material AISI304/AISI316L



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


