
Food Processing Equipment

O COZEDOR /  BRANQUEADOR   
TRANSPORTE CONTÍNUO /  

NEAEN CoNtiBlANCh 



O cozedor /  branqueador  transporte contínuo NEAEN ContiBlanch 
se destina ao tratamento térmico de uma vasta gama de produtos cuja 
estrutura delicada requere o manuseamento mecânico mínimo durante 
os processos de branqueamento e cozedura. 
Ao contrário de os branqueadores de tambor, onde o produto é branqueado através da mistura constante 
e rotação, e ao contrário de branqueadores de parafuso, onde o produto o produto se move pela 
câmara de trabalho por ação de um parafuso, neste transportador branqueador, o produto permanece 
em repouso na correia do transportador e é processado sem qualquer dano na sua superfície.

O cozedor /  branqueador  
transporte contínuo 
NEAEN ContiBlanch 
é ideal para o 
branqueamento e cozedura 
de produtos tais como:
  Mariscos macios, tais como 
mexilhões sem concha ou camarão

 Vários tipos de macarrão

 Vegetais

 Cogumelos

 E muitos outros

Método de branqueamento/cozedura
Dependendo do produto com que esteja a trabalhar e da 
temperatura necessária, o processo de branqueamento pode 
ser feito com vapor, água quente, ou uma mistura de vapor e ar.

Para algumas aplicações, quando 
se usa vapor puro, o transportador 
contínuo branqueador NEAEN 
ContiBlanch pode ser usado como 
um pasteurizador a vapor.



Sistema de aquecimento
O cozedor /  branqueador  transporte 
contínuo NEAEN ContiBlanch 
está equipado com sistema de 
aquecimento a vapor, elétrico ou a 
gás.

Para o método de aquecimento a 
vapor, um sistema altamente eficaz 
é aplicado onde a água é aquecida 
por vapor em fluxo, o que reduz as 
perdas de calor para praticamente 
zero e assegura a máxima 
eficiência e poupança de custos do 
equipamento usado. A temperatura 
de aquecimento nesse caso é 
regulada pela temperatura (pressão) 
do vapor e temperatura da água.

Quando, a pedido do cliente, apenas 
for usado vapor a baixa pressão, o 
transportador contínuo branqueador 
pode ser opcionalmente fornecido 
com uma secção de aquecimento 
especial adicional, que assegura 
o uso do equipamento eficaz com 
vapor a baixo de 1bar de pressão.

Quando é usada eletricidade ou gás, 
o aquecimento é feito por intermédio 
de um permutador de calor.

Sistema de filtragem.
O cozedor /  branqueador  transporte 
contínuo NEAEN ContiBlanch está 
equipado com um sistema de 
filtragem conveniente e altamente 
eficaz. As partículas mais pequenas 
do produto, transportadas com a 
água, são paradas por este sistema 
de filtragem, que consiste em redes 
de aço inoxidável substituíveis. O filtro 
pode ser limpo com o branqueador 
em funcionamento.

Peças do  cozedor /  branqueador  transporte 
contínuo NEAEN ContiBlanch
Na sua versão básica, o cozedor /  branqueador  consiste em 
uma área para carregamento de produto e uma área de trabalho 
com zona de aquecimento e de descarga. É recomendado que 
a carga de produto seja feita usando um carregador vibratório, 
o que permite a dispersão uniforme do produto na correia do 
transportador para a espessura necessária.
Dependendo do tipo de produto, o branqueamento pode ser 
feito pelo derrame ou fornecimento de água/vapor através de 
bicos de pulverização com pressão ajustável.
Sob pedido do cliente, o branqueador pode ser opcionalmente 
fornecido com uma secção para virar o produto uma vez, ou 
repetidamente para aquecimento uniforme de todos os lados.
O branqueador pode também ser equipado com um sistema 
para o fornecimento de vapor/água quente desde a parte 
inferior da correia do transportador.
O cozedor /  branqueador  transporte contínuo NEAEN 
ContiBlanch pode ser fornecido opcionalmente com 
resfriamento integrado ou bloco separado. O resfriamento 
eficaz permite que o processo de cozedura seja parado 
instantaneamente, resultando em um produto com apenas 
o grau de preparação necessário, e prepara-lo para 
processamento e embalamento adicionais. O resfriamento 
pode ser feito por imersão ou por derrame, ou soprando ar 
frio. Para remover o excesso de água e pequenas partículas 
do produto depois do bloco de resfriamento, uma lâmina de ar 
pode ser opcionalmente instalada.



É universal
Com a sua gama de opções configuráveis, O cozedor 
/  branqueador  contínuo NEAEN ContiBlanch permite a 
escolha da melhor máquina para qualquer aplicação.

  Branqueamento com água ou vapor. Pode branquear 
com água ou vapor em uma só máquina, o que permite 
o processamento de diferentes produtos em um só 
branqueador.

  Qualquer meio de aquecimento, incluindo vapor de 
baixa pressão.

  Correia do transportador em aço inoxidável ou PVC

  Resfriamento a água ou ar, integrado ou em bloco 
exterior.

  Pode ser combinado com qualquer equipamento 
adicional.

  Qualquer nível de saída. O desempenho do transportador 
contínuo branqueador é determinado pela densidade 
do produto na correia e pelo tempo de processamento, 
e pode ser alterado dependendo do produto.

  O modelo padrão inclui branqueadores com uma corre 
de 400 até 2000mm de largura 

Características do  cozedor 
/  branqueador  transporte 
contínuo NEAEN 
ContiBlanch
O cozedor /  branqueador  contínuo 
NEAEN ContiBlanch tem uma estrutura 
comum que é duradoura, assegurando a 
estabilidade de todo o corpo mesmo com 
as grandes dimensões da máquina.

A tampa pode ser levantada o que permite 
o fácil acesso ao interior do branqueador 
para manutenção.

O branqueador pode ser limpo por 
intermédio de uma cabeça de limpeza no 
local (CIP) ligada a um sistema CIP.

O cozedor /  branqueador  transporte 
contínuo NEAEN ContiBlacnch é 
produzido inteiramente em aço inoxidável 
AISI304 / AISI316L para indústria 
alimentar. Dependendo da temperatura 
ou processamento e densidade do 
produto, a correia do transportador pode 
ser produzida em PVC ou aço inoxidável.



Capacidade, na ração, kg / h, com base em  
15 kg / m2 e 5 minutos de tempo de processamento / 7 kg/m2 e 10 minutos / 7 kg/m2 e 5 minutos

Largura da área de trabalho, mm / 
Comprimento da área de trabalho, mm 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

2000
144 
33.6 
67.2

3000
216 
50.4 
100.8

270 
63 
126

324 
75.6 

151.2

432 
100.8 
201.6

4000
288 
67.2 
134.4

360 
84 
168

432 
100.8 
201.6

576 
134.4 
268.8

720 
168 
336

5000
450 
105 
210

540 
126 
252

720 
168 
336

900 
210 
420

6000
540 
126 
252

648 
151.2 
302.4

864 
201.6 
403.2

1080 
252 
504

1296 
302.4 
604.8

1620 
378 
756

2160 
504 
1008

7000
756 

176.4 
352.8

1008 
235.2 
470.4

1260 
294 
588

1512 
352.8 
705.6

1890 
441 
882

2520 
588 
1176

8000
1152 
268.8 
537.6

1440 
336 
672

1728 
403.2 
806.4

2160 
504 
1008

2880 
672 
1344

9000
1296 
302.4 
604.8

1620 
378 
756

1944 
453.6 
907.2

2430 
567 
1134

3240 
756 
1512

10000
2160 
504 
1008

2700 
630 
1260

3600 
840 
1680

Material Aço inoxidável AISI304 / AISI316L, Aço inoxidável AISI304 / AISI316L +PVC
Método de processamento Verter com água, vapor, mistura de água / vapor
Aquecimento Vapor, electricidade, gás



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


