
Food Processing Equipment

COZEDOR BRANQUEADOR CONTÍNUO EM PARAFUSO 

NEAEN ThErmoScrEw



O cozedor/branqueador contínuo em parafuso NEAEN ThermoScrew é 
uma solução conveniente e eficaz para o aquecimento industrial de alto 
desempenho de massas e produtos em grande quantidade, por exemplo:

A operação contínua do cozedor/branqueador ThermoScrew pode 
melhorar significativamente o desempenho e reduzir os custos da troca 
de método de produção em lote.

 macarrão e espaguete;
  pedaços de peixe, 
carne ou aves;

 algas;
 frutos do mar;
 frutas e legumes;
 leguminosas;
 cogumelos;
 e outros.

O projeto 
do cozedor/
branqueador 
NEAEN 
ThermoScrew 
O projeto do cozedor/
branqueador consiste em uma 
câmara de cozimento cilíndrica, 
equipada com uma jaqueta de 
aquecimento e uma camada de 
isolamento. Dentro da câmara, 
encontra-se um parafuso de 
grande diâmetro, meio imerso 
no recipiente de operação. 
A cobertura seccionada 
removível com isolamento 
adicional proporciona acesso 
conveniente a toda a superfície 
interior do cozedor.

Princípio de operação
O cozedor/branqueador NEAEN ThermoScrew é projetado para alto desempenho e 
opera continuamente. O produto é distribuído uniformemente no interior da câmara 
de cozimento pela esteira de alimentação e é levado por um parafuso até a zona 
de descarga. Para a máxima eficiência de cozimento/branqueamento, o princípio 
de mistura hidrodinâmica intensa é aplicado, por meio da qual o produto avança 
pela câmara de cozimento, sofrendo vigorosa rotação no plano transversal. A intensa 
circulação de água garante aquecimento uniforme e o máximo de transferência 
térmica entre o trocador de calor e o produto, além de garantir que o mesmo não 
grude e que fique exposto a um tratamento térmico igual em todos os lados.
A velocidade de rotação do parafuso depende do tempo de cozimento desejado e 
pode variar dentro de um determinado intervalo para uma rápida troca para um novo 
tipo de produto. 
É possível usar um projeto de parafuso duplo para o processamento de produtos 
viscosos. 
O projeto do cozedor/branqueador contínuo inclui uma base comum estável, que 
garante a confiabilidade e durabilidade da estrutura, mesmo com uma máquina de 
grandes dimensões. 
O isolamento reforçado protege os operadores. 



Projeto de engenharia personalizado
O cozedor/branqueador contínuo é projetado e fabricado 
conforme a natureza do produto, o desempenho exigido e os 
requisitos do cliente para o processo tecnológico. 
É possível desenvolver um projeto especial para as zonas de 
alimentação e descarga.  O cozedor/branqueador NEAEN 
ThermoScrew é fornecido com todos os equipamentos 
auxiliares necessários (esteiras de alimentação e de 
resfriamento, sistema de remoção de excesso de água, etc.).

Vantagens do cozedor/branqueador 
NEAEN ThermoScrew
  Adequado a uma ampla variedade de produtos, permitindo 
uma troca rápida para que um novo produto seja processado 
na mesma máquina.

  Alto desempenho e, ao mesmo tempo, fácil utilização.

  Aquecimento uniforme.

  A continuidade do processo assegura a consistente alta 
qualidade do produto acabado.

  Eficiência: o mínimo consumo possível de água e energia.

  Segurança do operador: a alimentação e descarga do 
produto são realizadas automaticamente, sem intervenção do 
operador. Desnecessário abrir e fechar a tampa regularmente. 

  Alta eficiência energética. O cozedor/branqueador é equipado 
com isolamento durável, de alta qualidade. O processamento 
do produto é realizado num sistema completamente fechado, 
com o mínimo de perda de calor.

  Possibilidade de desenvolver projetos personalizados.

Características 
  O cozedor/branqueador NEAEN 
ThermoScrew  é inteiramente fabricado 
com aço inox AISI304 (outros materiais 
disponíveis sob pedido).
  Dependendo das necessidades do 
cliente, o equipamento pode ser 
fabricado com aquecimento a vapor, 
elétrico ou a gás.

  O design especial do dispositivo de 
descarga garante a saída uniforme do 
produto, sem zonas mortas, sem grudar.
  Flexibilidade da configuração.
  Consumo econômico de água e energia.
  Aquecimento inicial rápido: o primeiro lote 
do produto é introduzido no recipiente 
aquecido quando a água atinge a 
temperatura predeterminada.
  Graças à constante e intensa filtragem, a 
água permanece limpa por mais tempo. 
Um sistema eficaz de filtragem forçada 
em duas fases é utilizado.

Sistema de controle
O cozedor/branqueador contínuo vem 
equipado com o sistema de controle mais 
moderno, baseado num computador 
industrial, o que permite o monitoramento 
e ajuste de vários parâmetros, como 
a velocidade de rotação do parafuso, 
temperatura da água, nível de água no 
sistema, entre outros.



Volume de trabalho, litros (para produto + água / vapor / óleo), aproximadamente
Diâmetro da câmara de trabalho, 
mm / Comprimento da câmara de 
trabalho, mm

400 500 600 700 800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 113 177
3000 170 265 382 520 680
4000 226 353 508 693 905 1413
5000 442 635 866 1131 1767 2545 3976 5724 7069
6000 765 1040 1357 2120 3054 4771 6871 8483
7000 1212 1584 2474 3563 5567 8014 9900
8000 1810 2827 4072 6362 9162 11309
9000 3181 4580 7157 10305 12723
10000 3534 5090 7952 11452 14137

Tipo de aquecimento injeção direta de vapor, camisa de aquecimento (vapor, gás, 
electricidade), combinado

Material, de aço inoxidável AISI304 / AISI316L
Projeto camada única, isolado, com camisa, com camisa + isolamento 
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LA COMPAÑÍA EMA EUROPE  CUENTA 
CON MÁS DE TREINTA AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO, 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS 
INDUSTRIALES PARA LA ELABORACIÓN 
TÉRMICA DE ALIMENTOS. 
La gama de equipos disponibles en el mercado incluye freidoras 
y hornos tipo cinta transportadora continua, freidoras a tambor, 
blanqueadores por lotes y blanqueadores de tambor continuo y 
tipo cinta transportadora, eliminadores de escarcha, aparatos de 
coción continua y discontinua, tanto atmosféricos como al vacío, 
intercambiadores de calor de superficie rascada, y una amplia 
gama de equipos auxiliares, como lavadoras, transportadores, 
bombas, homogeneizadores, y otros.

Nuestra empresa ofrece un servicio de ciclo completo, desde 
el diseño de los proyectos tecnológicos para la fabricación de 
equipos de cualquier complejidad en nuestra propia planta 
de producción, situada en el corazón de Europa, así como la 
introducción de los equipos en funcionamiento, mantenimiento 
de la garantía y servicio post-garantía con nuestro propio 
centro de servicio.

Teniendo mucha experiencia en la implementación práctica 
de proyectos en el procesamiento industrial de carnes, frutas 
y productos vegetales, productos semielaborados y otros 
productos, la empresa está dispuesta a brindar a sus clientes 
asesoria tecnológica, desarrollo del proceso de producción del 
proyecto, la fabricación de equipos, supervisión del montaje, 
puesta en obra y otros servicios de mantenimiento.

info@neaen.com

Encontre o 
representante de vendas 
mais próximo  
na seção de contatos

http://neaen.com/
pt-br/informacoes-de-
contacto


