
Food Processing Equipment

AUTOCLAVE VERTICAL DE CONTRAPRESSÃO  
E IMERSÃO TOTAL EM ÁGUA 

NEAEN NormA 



Universal e eficiente. 
As autoclaves verticais da série Norma são uma 
solução universal para uma vasta gama de produtos 
alimentares em vários tipos de embalagem. São 
ideais para produtos sensíveis ao calor, tais como 
comidas para bebés e laticínios.
As autoclaves NEAEN norma combinam a 
acessibilidade e a facilidade de uso das retortas 
verticais com uma gama de características 
normalmente encontradas apenas em retortas 
horizontais de alto desempenho.
  Sistema de controlo para contrapressão.
  Circulação intensa de água quente e fria.
  Sistema de controlo avançado fundamentado 
em um controlador industrial Siemens, com um 
painel de controlo por toque conveniente para o 
operador.

Construção robusta
O sistema é produzido inteiramente em aço 
inoxidável para a indústria alimentar.
Os cestos são feitos em aço inoxidável AISI304 
para a indústria alimentar. Os cestos são 
centrados e colocados um no outro com a ajuda 
de um mecanismo especial que assegura que 
permaneçam firmes.
A gama de modelos básicos inclui retortas 
verticais com com volumes de 200 e 500 l e com 
2 cestos.
A autoclave pode ser opcionalmente fornecida 
com um tanque de armazenamento adicional 
para água usada no processamento, o qual 
poupa significativamente o tempo e energia 
necessários para aquecimento e resfriamento.

Sistema de aquecimento
As autoclaves verticais NEAEN Norma são 
produzidas com aquecimento elétrico, a vapor 
ou a gás.



Vantagens:
Aplicação universal – Adequado para qualquer tipo 
de embalamento, sejam bandejas, potes, garrafas 
ou latas.
Aquecimento e resfriamento rápidos com inércia 
mínima. O aquecimento rápido permite estimar 
melhor o tempo em que o calor é aplicado ao 
produto na retorta e prevenir a cozedura excessiva. A 
circulação intensa de fluido refrigerante impede que 
os produtos queimem nas paredes do recipiente. O 
resfriamento intenso para o processo de cozedura 
no menor tempo possível.
Controlo preciso de temperatura e pressão 
O processo é intensificado através da circulação 
intensa de fluídos de aquecimento e refrigeração. 
A circulação forçada assegura a transferência 
máxima de calor para as partes mais profundas do 
tanque, mesmo quando trabalhando com produtos 
viscosos.

O Sistema o controlo de contrapressão durante tanto 
o aquecimento como o resfriamento, evita picos de 
pressão e minimiza a carga na embalagem.
Maior segurança – As autoclaves verticais Norma 
são equipadas com uma fechadura eletromecânica 
que assegura que a tampa não possa ser aberta 
quando há alta pressão no interior.
Pode escolher o melhor modelo para a sua indústria 
em particular.

Modelo Norma-200 Norma-500
Volume de trabalho, 
aproximadamente, l 200 500

Cestas 2* 100 l 2 * 250 l
Tamanho das cestas, D * H, mm 550*400 750*570
Fonte de energia Electricidade, gás, vapor
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A EMPRESA EMA EUROPE POSSUI 
MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
NO DESENVOLVIMENTO, PROJETO 
E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS PARA O PROCESSAMENTO 
TÉRMICO DE ALIMENTOS. 
Nossa ampla variedade de equipamentos disponíveis 
comercialmente inclui fritadeiras e fornos de esteira contínua, 
fritadeiras em tambor, branqueadores por lote, branqueadores 
em tambor e com esteira, descongeladores, panelas de 
cozimento industriais atmosféricas e a vácuo, trocadores 
de calor de superfície raspada e diversos equipamentos 
auxiliares, como lavadoras, transportadoras, bombas, 
homogeneizadores e outros.

Nossa empresa oferece um ciclo completo de serviços, desde 
a concepção de projetos tecnológicos até a fabricação de 
equipamentos de qualquer nível de complexidade em nossa 
área de produção própria, localizada no coração da Europa. 
Oferecemos também a colocação do equipamento em 
funcionamento e mantemos os serviços em garantia e após o 
término desta através de nosso próprio centro de atendimento.

Tendo muita experiência na implantação prática de projetos nas 
áreas de processamento industrial de carnes, frutas, legumes 
e produtos semiacabados, entre outros, nossa empresa está 
pronta para oferecer aos clientes consultoria tecnológica, 
desenvolvimento do processo de produção de projetos, 
fabricação de equipamentos, supervisão de montagem, ativação 
de equipamento e serviços adicionais de manutenção.

info@neaen.com

Encontre o 
representante de vendas 
mais próximo  
na seção de contatos

http://neaen.com/
pt-br/informacoes-de-
contacto


