
Food Processing Equipment

O COZEDOR 

NEAEN StEAmmix 
COM AGITADOR DE VAPOR E HOMOGENEIZADOR 

INTEGRADO



O cozedor NEAEN SteamMix é adequado para a preparação de 
produtos homogéneos como o leite de soja e massa de soja, e vário 
tipos de molhos e produtos similares.

Intensificação da cozedura
A conceção do cozedor NEAEN SteamMix 
proporciona o cozimento rápido e 
insuperável de alimentos, com o gasto 
mínimo de energia, pelo uso de injeção 
direta de vapor no produto, combinada com 
mistura intensa por via de um agitador de 
vapor. A injeção direta de vapor proporciona 
não só o aquecimento rápido, como previne 
a perda e inércia de calor, em comparação 
com modelos que aplicam calor através de 
uma camisa.
 A mistura de produto no cozedor 
SteamMix é levada a cabo em dois planos 
separados. A mistura mecânica, trituração 
e homogeneização do produto é alcançada 
pulo uso de um homogeneizador integrado, 
do tipo rotor-estator. O aquecimento e 
mistura levado a cabo em outro plano, são 
alcançados por via da injeção direta de 
vapor.
Não existe dispositivo de mistura mecânica 
no cozedor NEAEN SteamMix.
O alto homogeneizador do tipo rotor-
estator incluído permite a rápida mistura, 
homogeneização e trituração das partículas 
do produto até 3 microns em apenas alguns 
minutos. Os componentes de trabalho do 
homogeneizador podem ser alterados para 
a produção de diferentes tipos de produto.
A conceção do cozedor SteamMix consiste 
num recipiente de cozedura termicamente 
isolado, um homogeneizador integrado do 
tipo rotor-estator, um sistema de injeção 
direta de vapor, e sistemas de mistura e 
aquecimento de vapor.

Benefícios
   Tempo de cozedura do produto reduzido devido ao 

aquecimento intenso.

   Eficiência – Prevenção contra a perda de energia 
calorífica, pela injeção direta de vapor no produto.

   Versatilidade – O sistema de mistura de vapor produz 
resultados eficazes a qualquer pressão de vapor 
disponível nas instalações do cliente.

   Alto desempenho.

   Uniformidade de preparação e qualidade do produto 
acabado, devido ao aquecimento rápido e mistura 
intensa em dois planos.



Modelo SteamMix - 
150

SteamMix - 
500

Volume total, l 150 500
Tipo de 
aquecimento injecção directa de vapor

Poder 
homogeneizar, 
kW

7,5 18,5

Opções
   Estão disponíveis corpos de trabalho 

permutáveis para o homogeneizador, 
para produzir uma variedade 
de produtos.

   Tanque de trabalho inclinável 
para descarga fácil.

   Sistema de controlo avançado 
baseado em controladores 
industriais.

   Soluções individuais 
adicionadas mediante pedido



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


