
Food Processing Equipment

PLANTA DE PROCESSAMENTO A VÁCUO

ProfiCook



A planta de processamento a vácuo ProfiCook, é uma solução altamente 
eficiente e fiável para a produção de uma vasta gama de produtos 
alimentares, tais como, maionese, ketchup e outros molhos, pastas de 
confeitaria e recheios, leite condensado, compotas, marmeladas, etc., 
assim como outros líquidos ou produtos pastosos com uma estrutura 
homogénea ou contendo pedaços sólidos.

A instalação de 
homogeneização a vácuo 
NEAEN ProfiCook pode levar 
a cabo com eficiência máxima 
os seguintes processos: 
  Aquecimento e arrefecimento,

  Mistura,

  Criação de vácuo e desaeração

  Moagem,

  Homogeneização,

  Criação de emulsões e dispersões 
estáveis.



  Conceção modular permitindo que seja selecionada a 
melhor configuração para qualquer tipo de produto sem 
pagamentos adicionais por opções não necessárias.

  Aplicação universal e flexibilidade. Adequado para a 
produção da maioria dos produtos, incluindo com alta 
viscosidade.

  Conceção higiénica, fácil acesso a toda a superfície 
interior, sem lugares de difícil acesso e onde o produto se 
possa acumular. Não é necessária uma bomba adicional 
para descarregar o produto, o que aumenta o nível de 
higiene.

  Fácil de limpar por ligação a um sistema de limpeza no 
local.

  Pode operar de forma autónoma ou ser facilmente 
integrado em um processo produtivo existente nas suas 
instalações.

  Tempo mínimo necessário para o processamento de 
um único lote, graças à alta eficiência dos processos 
de aquecimento / arrefecimento, moagem, mistura e 
homogeneização. 

  Alta eficiência do processo de homogeneização. O coração 
da máquina é um poderoso e fiável homogeneizador 
do tipo rotor-estator, com dentes de várias formas para 
processar produtos com diferentes propriedades.

  Os ingredientes são adicionados através da câmara 
de vácuo do homogeneizador, o que assegura que 
serão quase imediatamente humedecidos, distribuídos 
e dissolvidos de forma uniforme por todo o volume do 
produto, sem a formação de pedaços.

  A conceção otimizada da câmara de trabalho com 
um fundo cónico assegura a distribuição uniforme do 
produto. Um misturador de baixa velocidade com um 
eixo de topo, fornecido com raspadores limpa de forma 
eficiente e sem interrupções as paredes do tanque 
para resultados máximos de trocas de calor. O produto 
é aquecido uniformemente sem sobreaquecimento ou 
pontos queimados localizados.

  A forma especial da camisa de aquecimento / arrefecimento 
permite o uso de um agente de transferência de calor ou 
fluido de refrigeração sob alta pressão, o que melhora 
significativamente os processos de troca de calor e 
minimiza o tempo necessário de preparação de um único 
lote de produto.

  O eficiente sistema de vácuo garante purga de alta 
qualidade do produto, o que melhora consideravelmente 
o seu sabor, textura e tempo de armazenamento.

  A descarga do produto pronto é realizada sem o uso 
de bombas adicionais, com o auxílio de uma função de 
bombeamento do homogeneizador. No caso de requisitos 
rigorosos para o nível de homogeneização e tamanho 
mínimo de partículas, a instalação ProfiCook é fornecida 
com um homogeneizador que tem uma função de 
bombeamento mais frágil, mas que intensifica o processo 
de moagem e homogeneização. Nestes casos, o produto é 
descarregado com a ajuda de uma bomba em separado.

  Dependendo das propriedades do produto, o volume de 
operação pode ser de 20 – 80% de todo o volume da 
instalação.

  A planta de processamento a vácuo assegura que o 
produto final é de alta qualidade e mantem os mesmos 
resultados de lote para lote.

Características principais da planta de homogeneização a vácuo NEAEN ProfiCook



Sistema de controlo
Dependendo das necessidades do cliente, a 
instalação de homogeneização a vácuo ProfiCook 
é fornecida com um dos três sistemas de controlo 
opcionais. Ao mesmo tempo, a funcionalidade do 
equipamento permanece inalterada, e existem 
apenas diferenças no acompanhamento e execução 
do programa.

Opção 1. Sistema de controlo automático – O 
acompanhamento e execução do programa são 
levados a cabo sem envolvimento humano.
Opção 2. Sistema de controlo semiautomático – o 
programa é acompanhado com a ajuda de um 
controlador e todas as operações necessárias são 
realizadas por um operador.
Opção 3. O acompanhamento do programa e todas as 
ações necessárias são realizadas por um operador.

Conceção modular permite 
a seleção de um conjunto 
ótimo de características 
para qualquer aplicação.
   Tanque de operação com ou sem 

camisa de aquecimento, conceção 
termicamente isolada ou de camada 
única. O aquecimento com a 
injeção direta de vapor no produto é 
possível como método principal de 
aquecimento, ou como suplemento à 
camisa de aquecimento.

   Versão em vácuo ou atmosférica.

   Diferentes tipos de unidade de 
homogeneização, possibilidade de 
alteração aquando da mudança 
para a produção de um novo tipo de 
produto.

   Um ou dois ciclos de recirculação 
(dentro do tanque + ciclo de 
recirculação externo)

   Agitador de topo de baixa velocidade 

   Qualquer número de funis e 
acumuladores adicionais para 
adição de ingredientes

   Possibilidade de dosagem automática 
de ingredientes

   Qualquer fonte de calor

   Vários materiais de fabrico para 
partes em contacto com o produto e 
partes que não entram em contacto 
com o produto. A versão básica usa 
aço inoxidável AISI304 para indústria 
alimentar, mas sob pedido pode 
também ser fornecido aço inoxidável 
AISI316L ou AISI316Ti. É possível a 
passivação eletroquímica de juntas.

   Sistema de controlo automático, 
semiautomático ou manual.



Opções 
  Injeção direta de vapor – intensidade de aquecimento 
máxima sem perdas.

  Tanque de operação concebido para operação sob alta 
pressão.

  Material de construção: AISI316L ou AISI316Ti em 
contacto com o produto.

  Fornecimento doseado do produto com a ajuda de 
caudalímetros e um sistema de pesagem tensiométrico.

  Descarga de produto por intermédio do homogeneizador 
ou com uma bomba.

Modelo 250 500 1000 2000 4000
Volume total, l 300 650 1000 2000 4000
Volume útil, max, l 250 520 800 1600 3200
Poder de agitador, kW 1.5 2.2 2.2 5.5 7.5
Poder de rotor, kW 11 22 45
Temperatura do 
processo, min-max, ° C -10 … +150

A pressão no interior  
do vaso de trabalho, 
MPa

-0,4 … +0,1



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


