
Food Processing Equipment

PASTEURIZADOR DE LOTE PARA PRODUTOS  
EM EMBALAGEM INDIVIDUAL 

NEAEN BP 



Concebido para a pasteurização de uma vasta gama de produtos em 
vários tipos de embalagem:
 Leite

 Cerveja

 Vinho

 Sucos

 Outros

Conceção
A série de pasteurizadores 
BP consiste numa cuba 
termicamente isolada, 
ou com bobines de 
aquecimento integradas 
na sua camisa de 
aquecimento ou que pode 
ser conectada a uma 
fonte externa de vapor, 
uma tampa termicamente 
isolada, e opcionalmente 
um registador de 
tempo e temperatura 
de processamento (em 
formato eletrónico ou em 
papel)
O pasteurizador está 
equipado com um painel 
de controlo integrado 
e protegido contra o 
sobreaquecimento.
A série de pasteurizadores 
BP é produzida inteiramente 
em aço inoxidável AISI 304.
O pasteurizador apresenta 
suportes em INOX, cuja 
altura pode ser ajustada 
para permitir a colocação do 
pasteurizador em superfícies 
que não sejam niveladas.

Como funciona
Garrafas / Frascos contendo produto são colocados em um 
cesto de rede em uma camada. Juntamento com o cesto são 
carregados com um teleférico (Não incluído no conjunto) na cuba 
do pasteurizador, cheia com água até ao nível necessário. Depois 
de a tampa ser fechada, o operador seleciona a temperatura e 
tempo pretendidos para o tratamento do produto. Depois de o 
ciclo de pasteurização ter terminado, o aquecimento é parado e 
é soado um sinal sonoro.
Caso não exista cesto, o recipiente com o produto pode ser 
colocado diretamente de forma manual no fundo da cuba de 
pasteurização. Nesse caso, de forma a evitar queimaduras, se 
aconselha derramar de água de um recipiente adicional depois 
de colocar a ultima garrafa.



Características e vantagens 
do pasteurizador NEAEN BP
 Alta capacidade de aquecimento

  Forma conveniente de manter a tampa 
na posição aberta; A tampa é aberta 
com a ajuda de amortecedores a gás

  Carregamento rápido dos tanques 
devido ao uso de um cesto

  Isolamento térmico melhorado das 
paredes laterais e da tampa

  Segurança aumentada: Controlo 
preciso da temperatura e válvula de 
segurança para a libertação de vapor

  O resfriamento forçado do painel 
de controlo o protege contra 
sobreaquecimento

  O tempo de tratamento é ajustável com 
um temporizador

  Pode ser instalado opcionalmente 
um gravador para registar o tempo e 
temperatura de tratamento

Aplicação universal
O pasteurizador da série BP pode ser aplicado para 
tratamento térmico de uma vasta gama de produtos, e 
pode também ser usado como cuba de ebulição para 
cozinhar produtos em cestos.



Modelo* BP-450
Aquecimento Electro / vapor
Capacidade 200 garrafas (1 litro)

* outros tamanhos disponíveis sob consulta
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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


