
Food Processing Equipment

PRZENOŚNIK CHŁODZENIA WODNEGO 

NEAEN WCC 



Urządzenie przeznaczone jest do szybkiego, wydajnego chłodzenia 
produktów po zakończeniu procesu gotowania, blanszowania, 
pieczenia i suszenia.
Przenośnik chłodzenia wodnego NEAEN WCC wykorzystywany jest w liniach produkcyjnych 
stosujących obróbkę cieplną produktów za pomocą przenośników lub blanszowników śrubowych, 
piekarników i suszarek.

Urządzenie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest efektywne chłodzenie 
produktów takich, jak:

  Makaron

  Ryż

  Groch, fasola i inne rośliny strączkowe

  Warzywa

  Owoce morza (krewetki, małże, kalmary, ośmiornice, itp.)

  Grzyby

  Niektóre rodzaje słodyczy (np. wyroby cukiernicze po wyjęciu z pieca)

W zależności od rodzaju produktu chłodzenie może 
być przeprowadzane poprzez zalanie lodowatą 
wodą lub wytworzeniu drobno rozproszonej mgiełki.

Produkty, które nie unoszą się na powierzchni wody 
mogą być chłodzone przez zanurzenie w lodowatej 
wodzie.

Standardowa szerokość przenośnika chłodzonego 
wodą NEAEN WCC wynosi od 300 do 2000 mm 
i uzależniona jest od parametrów urządzenia 
wykorzystywanego do obróbki termicznej. Długość 
przenośnika chłodzącego zależy od oczekiwanych 

jego właściwości.

Materiałem użytym do konstrukcji urządzenia 
jest stal nierdzewna AISI304 / AISI316L, taśma 
przenośnika wykonana została z PVC. Możliwe jest 
podłączenie urządzenia do źródła wody chłodzącej 
w lokalizacji klienta lub do chłodziarki zasilanej z 
własnego agregatu. Opcjonalnie dostępny jest 
zamknięty układ filtracji wody.

Dodatkowo może zostać zainstalowany system 
podgrzewania wody do rozmrażania produktów 
mrożonych.



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


