
Food Processing Equipment

O TRANSPORTADOR  
DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 

NEAEN ClEANJAr 



Este produto é desenhado para a limpeza e esterilização de vidro, recipientes 
de plástico e metal, copos e recipientes similares, para empresas relacionadas 
com o enlatamento, farmacêuticas e industrias químicas.
Devido ao facto de o transportador NEAEN CleanJar ser desenhado individualmente para cada tipo 
de embalagem, ele é ideal para limpeza, esterilização e secagem de recipientes de várias formas e 
tamanhos. O processamento dos lados de dentro e de fora pode ser levado a cabo em simultâneo, 
para que a máquina possa ser usada para esterilizar recipientes antes do enchimento com o produto, 
assim como para a lavagem e secagem final das embalagens depois da autoclave.
A máquina de lavar e esterilizar recipientes NEAEN CleanJar pode ser programada para trabalhar em 
modo automático ou semiautomático, para qualquer capacidade. Dependendo do tipo de recipiente 
e das necessidades do cliente, a máquina 
NEAEN CleanJar pode trabalhar em modo 
contínuo para as seguintes operações:

  Pré-lavagem com água limpa
  Lavagem de recipientes, usando qualquer 
detergente

  Lavagem com água limpa
  Esterilização a vapor
  Secagem usando ar comprimido

Versatilidade
Uma máquina para a limpeza e 
esterilização de uma gama de 
recipientes, a NEAEN CleanJar 
é desenhada e contruída 
individualmente e de forma 
customizada, de acordo com 
as especificações do cliente. A 
flexibilidade de configurações e 
parâmetros ajustáveis de cada 
máquina permite o tratamento de 
recipientes de diferentes tamanhos 
e tipos, assim como de diferentes 
materiais.
Os nossos técnicos especializados 
irão integrar a máquina na linha de 
processamento do cliente.



Princípio de operação
Os recipientes são carregados para a máquina 
de lavar pelo transportador de alimentação, 
dentro do qual existe um transportador de 
rede feito em aço inoxidável. A velocidade 
do transportador é ajustável, para que possa 
mudar o desempenho da máquina e o tempo 
de processamento em qualquer fase.
Perfeitamente desenhada para a limpeza e 
esterilização de recipientes, a NEAEN Cleanjar 
tem limitadores laterais ajustáveis que permitem 
o processamento de recipientes com uma 
variedade de tamanhos.
Na primeira fase, os recipientes são 
processados de cima até baixo com um jato 
de água ou solução de limpeza a alta pressão 
(opcionalmente, com um sistema de dosagem 
de detergente). Na segunda fase, eles são 
lavados com água pura, e em seguida, se 
necessário, por vaporização para recipientes 
esterilizados e secagem intensiva com ar 
comprimido.
O controlo do processo de lavagem e 
esterilização de recipientes é levado a cabo 
por meio de uma unidade de controlo eletrónico 
que se encontra no controlador lógico, o qual 
permite ao utilizador monitorizar, controlar 
e gravar vários parâmetros, tais como, a 
velocidade do transportador, temperatura, o 
nível do tanque de fornecimento de solução de 
limpeza e outros fatores. 
A máquina é desenhada para permitir a fácil 
desmontagem, limpeza e manutenção; A 
tampa superior pode ser removida para acesso 
fácil aos componentes internos.
A máquina é construída inteiramente em aço 
inoxidável AISI304, utilizando componentes 
Europeus.
Filtros opcionais HEPA estão disponíveis para 
ventiladores de alta pressão.
O controlo eletrónico permite a monitorização 
e gravação de parâmetros de lavagem e 
esterilização, preservando os dados em formato 
eletrónico ou em papel.



As vantagens da NEAEN CleanJar para lavagem, 
esterilização e secagem de recipientes inclui:
  Elevada performance numa área limitada

  Versatilidade de uso na seleção das funções

  Definições flexíveis para diferentes tipos de recipientes

  Continuidade do processo, proporcionando uma alta qualidade de 
tratamento unificada para todos os recipientes.

  Economia em termos de uso de energia, água e detergente

  Fácil integração em qualquer processo produtivo

Economia
O desenho especial 
dos bocais da máquina, 
fornecendo agua a alta 
pressão, garante o menor 
consumo de água possível.
Está disponível um sistema 
opcional de alimentação 
doseada de detergente, 
para prevenir alteração de 
concentração na solução 
de limpeza e para garantir 
o fluxo ideal. 
A água residual pode 
ser descarregada para 
o sistema de esgoto 
ou usada para limpeza 
do circuito, e pode ser 
montada uma instalação 
para reutilização de água 
ou solução de limpeza.



Food Processing Equipment

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
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