HOMOGENIZATOR POZIOMY
(MIKSER, ROZDRABNIACZ) DO MIODU

HONEMA HM

Homogenizator do miodu z serii HM jest przeznaczony do dokładnego
mieszania, rozdrabniania i homogenizacji różnego rodzaju miodu, w celu
poprawienia jego cech i uzyskania certyfikatu dla całej partii produktu.

PROJEKT
Homogenizator do miodu HONEMA z
serii HM jest atmosferycznym, poziomym
pojemnikiem o cylindrycznym kształcie
wyposażonym w płaszcz grzewczy (parowy
lub wodny o ciśnieniu do 5 atmosfer) i
mieszadłem śrubowym. Płaszcz grzewczy
ma postać poduszki płytowej, co pozwala
wykorzystywać nośnik energii cieplnej o
wyższym ciśnieniu (aż do 5 atmosfer, co pozwala
wykorzystać na przykład wodę z instalacji
wodociągowej), zmniejsza grubość metalu,
poprawia przewodność cieplną i eliminuje
możliwość przegrzania punktowego. Płaszcz
obejmuje całą cylindryczną powierzchnię
homogenizatora. W celu rozładunku produktu
i przeprowadzenia konserwacji w górnej części
homogenizatora znajduje się otwór służący do
opisanych zadań.
Homogenizator może zostać na życzenie
wyposażony w warstwę izolacyjną.
Wersja podstawowa homogenizatora miodu
HM jest przeznaczona do podłączenia do
zewnętrznego źródła energii cieplnej, może
jednak zostać opcjonalnie wyposażona we
własne źródło ciepła.
Homogenizator miodu HM może zostać na
życzenie wyposażony w system filtracji.
Urządzenie jest wykonane w całości z
nierdzewnej stali dopuszczonej do kontaktu z
żywnością (AISI304). Na życzenie może zostać
zastosowana stal gatunku AISI316 dla części
mających kontakt z produktem.

ZALETY
Specjalna konstrukcja mieszadła zapewnia szybkie i
dokładne mieszanie miodu, co pozwala bez problemu
uzyskać jednorodność całej partię miodu po homogenizacji.
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zaprojektowanemu płaszczowi grzewczemu zapewnia
szybkie upłynnienie skrystalizowanego miodu.
Homogenizator miodu może zostać wykonane w dowolnym
rozmiarze zgodnie z potrzebami klienta.
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martwych stref, w których zachodzi mieszanie.
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materiałów i podzespołów.
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Model

HM-4

HM-8

HM-12

HM-16

Całkowita objętość, litry

4000

8000

12000

16000

Ogrzewanie

Połączenie z zewnętrznym źródłem wody lub pary wodnej / zintegrowane ogrzewania
elektrycznego

Ponad trzydzieści lat doświadczenia w produkcji urządzeń przeznaczonych
dla przemysłu spożywczego i innych branż, jak również wiele zrealizowanych
projektów w zakresie projektowania i produkcji sprzętu przemysłowego
związanego z przetwarzaniem miodu pozwoliło nam wprowadzić na rynek
nową linię urządzeń o nazwie HONEMA.
Gama urządzeń do przetwarzania miodu HONEMA obejmuje próżniowe i
atmosferyczne dehydratory miodu, urządzenia do upłynniania i filtrowania,
mieszalniki i homogenizatory, pasteryzatory, systemy przetwarzania miodu
płynnego, linie produkcyjne miodu sztucznego, a także systemy pompowania
i dozowania miodu.
Oprócz urzadzeń skierowanych na rynek przemysłowy oferujemy także
możliwość zaprojektowania wyposażenia według indywidualnych potrzeb
klienta.
Wszystkie urządzenia produkowane są w naszej własnej fabryce o powierzchni
8000 m2 zlokalizowanej na terenie Europy, w skład której wchodzą zakłady
produkcyjne, biura i magazyny.
Firma EMA Europe dostarcza kompleksowe usługi w projektowaniu, produkcji,
wdrażanie i utrzymanie sprzętu technologicznego
włącznie z:
k
 onsultacja technologiczny
p
 rojekt technologiczny
p
 rodukcja sprzętu w naszym własnym zakładzie produkcyjnym
m
 ontowanie i uruchomienie
s erwis gwarancyjny
u
 trzymanie z prywatnym centrum serwisowym
W procesie produkcji urządzeń, używamy tylko wysokiej jakości europejskiej
materiały i komponenty.
Nie sprzedawać urządzeń, które zostały całkowicie lub częściowo produkowane
w Chinach i innych krajach azjatyckich.
Serdecznie witamy naszych potencjalnych klientów do odwiedzenia naszej
produkcji w celu omówienia szczegółów technicznych z naszych inżynierów i
ocenić poziom naszej techniki.

e-mail:
info@honeyequipment.com
+421 2 333 25 774
Znajdź najbliższego
przedstawiciela handlowego
http://www.honeyequipment.
com/pl/kontakt

