
Food Processing Equipment

O EQUIPAMENTO 
DE PROCESSAMENTO A VÁCUO 

NEAEN Pilot



O equipamento de processamento a vácuo NEAEN Pilot é a solução 
ideal para a produção de lotes-piloto e a fabricação industrial de uma 
ampla variedade de produtos, de pequeno a médio volume.
Com seu baixo custo e sua versatilidade em relação aos tipos de produtos fabricados, NEAEN Pilot é a 
melhor solução para pequenas empresas e para o lançamento de lotes-piloto, fórmulas experimentais 
e teste de novos produtos.

Processos 
contínuos
  Aquecimento, 
refrigeração

  Mistura

  Cozimento

  Sub-pressurização

  Dispersão

  Emulsificação

  Homogeneização

  De-arejamento

Exemplos de usos em várias indústrias
  Processamento de laticínios – queijo tipo cottage, iogurte, leite 
condensado, leite em pó reconstituído e creme de leite. 

  Processamento de óleos e gorduras – óleos combinados, margarinas e 
maionese.

  Processamento de frutas e vegetais – geleias, ketchup, molhos, purês e 
pastas. 

  Indústria confeiteira - recheios cremosos, pastas de chocolate com 
avelã, calda de chocolate, mel. 

  Indústria de bebidas não alcoólicas – sucos, néctares e refrigerantes. 
  Indústria cosmética – loções, xampus, condicionadores, géis, pomadas 
e pasta de dente. 

  Indústria farmacêutica – pomadas, emulsões e géis. 
  Indústria química – detergentes, adesivos, tintas, vernizes e desinfetantes.

Projeto e funcionalidade
O projeto do sistema consiste em um recipiente de 
operação com uma camada de isolamento térmico 
e uma jaqueta para aquecimento/resfriamento. 
O agitador de baixa velocidade com raspadores 
funciona com tração superior. No fundo do tanque, 
há um homogeneizador tipo rotor-estator integrado. 
O recipiente de operação é fixado à estrutura 
por meio de suportes rotativos. O produto pode 
ser retirado do equipamento pela inclinação do 
tanque (manual ou mecânica, conforme o volume 

do equipamento). A tampa é facilmente aberta 
(manualmente ou utilizando amortecedores a gás 
na parte traseira) e, quando fechada, é vedada com 
quatro abraçadeiras.

Conforme as necessidades do cliente, graus variáveis 
de automação podem ser proporcionados: pesagem 
e alimentação dosada de ingredientes, aquecimento e 
resfriamento com controle de temperatura, processos 
de derretimento e emulsificação controlados, 
homogeneização, regulagem de velocidade do 
agitador e do nível de vácuo.



Evacuação: Processo de remoção 
de ar que reduz a temperatura de 
processamento do produto, preservando 
assim as suas melhores qualidades de 
consumo.

Mistura: Um agitador de formato especial 
e o formato do recipiente de operação 
proporcionam uma mistura uniforme 
do produto, sem zonas inoperantes. 
Raspadores “flutuantes” evitam a 
formação de materiais queimados nas 
paredes e contribuem para a máxima 
troca de calor entre as paredes e o 
produto, numa camada fina.

Homogeneização: Integrado ao fundo 
do tanque, o homogeneizador tipo 
rotor-estator proporciona dispersão, 
emulsificação e homogeneização rápidas 
e eficientes de partículas medindo 3 
micra (ou menos, caso solicitado). O 
resultado é um produto de aparência 
atraente, estrutura estável e homogênea, 
que não se separa e tem um longo prazo 
de validade. Um homogeneizador é 
utilizado para a recirculação e descarga 
do produto, tornando bombas adicionais 
desnecessárias. Isso melhora o nível 
de higiene e facilita a manutenção do 
equipamento.

Aquecimento e resfriamento: A camisa 
de aquecimento e resfriamento permite 
a implantação dos processos de 
aquecimento, derretimento e resfriamento 
em uma única unidade. A opção de 
injeção direta de vapor no produto pode 
reduzir significativamente o tempo de 
aquecimento e cozimento do lote.

O sistema de controle automatizado 
elimina o erro humano e garante 
a consistência da qualidade de 
acabamento do produto a cada lote.

Vantagens do sistema de processamento 
a vácuo NEAEN Pilot
  Baixo custo inicial de aquisição do equipamento, 
adequado para pequenas empresas e para o 
desenvolvimento de novas formulações e produção 
de lotes-teste.

  Capacidade de processar diversos produtos líquidos, 
pastosos, viscosos e altamente viscosos.

  Carga mínima de 15% do volume do recipiente.

  Alto desempenho.

  Projeto robusto; vida útil longa e sem problemas.

  Rápida mudança para produção de um novo tipo de 
produto.

  Design de fácil operação, manutenção e limpeza.

  Baixos custos de operação e baixo consumo de 
recursos.

  Baixo nível de ruído.

Opções
  Alimentação de ingredientes adicionais diretamente 
na câmara de vácuo do homogeneizador.

  Funil para alimentação de componentes no recipiente 
durante o funcionamento.

  Tanque inclinável.

  Abertura da tampa por amortecedores a gás.

  Diferentes tipos de agitadores.

  Velocidade variável do agitador.

  Injeção de vapor diretamente no produto.

  Variados níveis de automação.

  Desempenho em conformidade com as BPF.

  Completa documentação para validação para uso na 
indústria farmacêutica.



Modelo 30 60 100 150 200 300
Volume total, l 30 60 100 150 200 300
Volume de operaçã, l 4.5-25 9-54 15-80 23-135 30-185 45-270
Velocidade do rotor, rpm 3000
Velocidade do agitador, rpm 35
Potência de tração do rotor, kW 5,5 5,5 7,5 11 15 15
Potência de tração do agitador, kW 0,37 0,37 0,55 1,1 1,5 1,5
Temperatura de aquecimento do produto, °С 110
Pressão interna do recipiente de operação, MPa -0,04…+0,1
Tamanho máximo das partículas sólidas após 
homogeneização, µm 4

Temperatura do vapor fornecido na camisa, °С 140
Pressão do vapor fornecido na camisa, MPa 0.3
Consumo do vapor fornecido na camisa, kg/h* 20 40 50 60 70 90
Potência dos aquecedores em kW (para modelos com 
aquecimento elétrico do glicerol transportador de calor) 6 9 12 12 15 15

Inclinando unidade Manual Mecânico
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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


