
Food Processing Equipment

PASTERYZATOR WSADOWY 

NEAEN BP 
DLA PRODUKTÓW W POJEDYNCZYM OPAKOWANIU



Urządzenie przeznaczone jest do pasteryzacji szerokiej gamy 
produktów w różnych rodzajach opakowań:

  mleko
  piwo
  wino
  soki
  inne produkty

Konstrukcja
Pasteryzatory z serii BP 
składają się z prostokątnej, 
izolowanej termicznie 
kadzi wyposażonej albo w 
nagrzewnice zintegrowane, 
albo z możliwością podłączenia 
do zewnętrznego źródła pary 
wodnej, izolowanej termicznie 
pokrywy i ewentualnie 
jednostki rejestrującej dane 
temperatury roboczej i czasu 
pracy (w formie papierowej 
lub elektronicznej).

Pasteryzator jest wyposażony 
w zintegrowany panel 
sterowania chroniony przed 
przegrzaniem.  

Pasteryzatory z serii BP zostały 
wykonany w całości ze stali 
nierdzewnej klasy AISI 304.

Pasteryzator wyposażony 
jest także w podpory ze 
stali nierdzewnej, których 
wysokość można regulować w 
celu ustawienia pasteryzatora 
na powierzchniach, które nie 
są idealnie poziome.

Zasada działania urządzenia
Pojedyncza warstwa butelek/słoików zawierających produkt zostaje 
umieszczone w koszu z siatki. Wraz z koszem są one ładowane poprzez 
elektrowciąg (nie jest on zawarty w zestawie) do kadzi pasteryzatora 
wypełnionej wodą do niezbędnego poziomu. Po zamknięciu pokrywy 
operator urządzenia wybiera żądaną temperaturę i czas, przez który 
dany produkt ma być pasteryzowany. Po zakończeniu cyklu pasteryzacji 
ogrzewanie zostaje wyłączone i rozlega się sygnał dźwiękowy.

W przypadku braku kosza pojemniki z produktem można bezpośrednio 
układać ręcznie na dnie kadzi pasteryzatora. W takim przypadku zaleca 
się napełnienie kadzi wodą z dodatkowego zbiornika po umieszczeniu 
ostatniej butelki w celu uniknięcia ryzyka poparzenia.



Cechy i zalety 
pasteryzatora NEAEN BP
  Wysoka wydajność cieplna.

  Wygodny sposób utrzymania pokrywy 
w pozycji otwartej – wieko jest 
otwierane przy pomocy siłowników 
pneumatycznych.

  Szybkie ładowanie dzięki wykorzystaniu 
kosza.

  Wzmocniona izolacja cieplna ścian 
bocznych i pokrywy.

  Zwiększone bezpieczeństwo: 
precyzyjna kontrola temperatury i 
zawór bezpieczeństwa do uwalniania 
pary.

  Wymuszone chłodzenie panelu 
sterowania chroni go przed 
przegrzaniem.

  Regulowany czas pasteryzacji.

  Możliwość opcjonalnego zainstalowana 
rejestratora zapisującego temperaturę 
pasteryzacji oraz jej czas.

Uniwersalne zastosowanie
Pasteryzatory z serii BP mogą być wykorzystywane 
na potrzeby obróbki termicznej szerokiego zakresu 
produktów, mogą być również użyte jako kadź 
warzelna do gotowania produktów umieszczonych 
w koszach.



Model BP-450
Ogrzewanie Electro / para wodna
Pojemność 200 butelek (1 litr)

Inne rozmiary dostępne są na życzenie



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


