
Food Processing Equipment

DIFUSOR A VÁCUO 

NEAEN DifuVAc



A difusão a vácuo é um processo no qual o ar no interior de um 
produto é eliminado com a ajuda de vácuo. Os poros vazios são então 
preenchidos com agentes aromatizantes, aditivos vitamínicos, etc..
O difusor a vácuo NEAEN DifuVac destina-se a realizar tratamentos de difusão de uma vasta gama 
de produtos, tanto com baixa como com alta densidade.

É ideal para aplicar sal e 
soluções de açúcar, assim 
como fermentos à base de água 
ou à base de óleo, preparações 
de vitaminas e antioxidantes 
uma vez que assegura uma 
distribuição uniforme mesmo de 
uma pequena quantidade de 
aditivos em um grande volume 
de produto.
Os aditivos são acrescentados 
durante a mistura contínua, 
o que assegura que sejam 
uniformemente distribuídos 
em todo o volume de produto, 
mesmo em condições de 
vácuo.
Ao contrário dos métodos 
tradicionais de aplicação 
de ingredientes no exterior 
do produto, o aditivo não 
permanece apenas na superfície 
do produto, mas penetra dentro 
do produto e alcança os seus 
poros, aumentando assim 
significativamente o sabor e o 
aroma do mesmo.

Como funciona
O produto seco é entornado para a câmara. O vácuo é ativado, 
e o ar á eliminado da câmara e dos poros do produto. Depois 
de o ar ter sido eliminado, e sob constante mistura, o aditivo é 
fornecido à câmara de vácuo e é uniformemente misturado e 
distribuído por todo o volume de produto.

Depois de introduzida e distribuída a quantidade necessária de 
aditivo, o vácuo é rapidamente libertado. Desta forma o aditivo 
proveniente da superfície exterior do produto é espremido para 
o interior com a ajuda da pressão atmosférica, e preenche os 
poros que estavam anteriormente preenchidos com ar.

Produtos:
  Comida animal

  Nozes

  Sementes

  Granulados

  Produtos em grão



Características distintivas 
e vantagens do difusor a 
vácuo NEAEN DifuVac
Não existe dispositivo de mistura. Graças 
à sua conceção especial o produto é 
misturado com a ajuda de um tambor 
rotativo, sem um agitador como no caso 
das máquinas de difusão tradicionais. 
Isso aumenta significativamente a 
uniformidade da mistura e previne 
danos no produto, incluindo granulados 
que podem ser facilmente moídos.
Os aditivos são acrescentados durante 
a mistura. Distribuição uniforme mesmo 
de uma pequena quantidade de aditivo 
em todo o volume de produto.
Pressão de vácuo ajustável. Permite a 
seleção do método de difusão correto 
para qualquer produto.
Operação económica. A dosagem 
correta de aditivo previne o seu 
desperdício (especialmente importante 
no caso de vitaminas caras e outros 
ingredientes similares) e não há 
necessidade de secar o produto.
Fácil de operar. Todos os processos 
necessários são levados a cabo em 
uma instalação única.
Opções. Se necessário, o difusor a vácuo 
NEAEN DifuVac pode ser equipado 
com um sistema de aquecimento, um 
sistema de carga com dosagem de 
produto, um sistema de injeção de 
aditivo com um tanque de recolha, ou 
um sistema de controlo automático com 
receitas programadas para vários tipos 
de produtos.
Conceção confiável. O equipamento 
é contruído no União Europeia nas 
nossas instalações produtivas, usando 
materiais e peças europeias.

Características técnicas
Modelo DifuVac-200 DifuVac-600 DifuVac-1000
Volume total, 
litros 200 600 1000

Tipo Rotativo / estacionário
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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


