
Batch pişirme sistemleri

Dikey pişiriciler / soğutucular ürün taleplerine, aseptiğe ve 
müşteri standartlarına göre tüm gerekli bağlantılara ve dolum 
deliklerine sahiptir.
Dikey pişiricilerin / soğutucuların yatay pişiricilere / soğutucula-
ra kıyasla üstün avantajları:
–  Köpüren ürünler için büyük baş bölmesi hacmi
–  Konik taban formu sayesinde daha az ürün kaybı  
–  Daha iyi temizlenebilirlik

Dikey pişirici / soğutucu
Tek kademeli pişirme sistemlerinde kullanım için dikey 
 pişiriciler / soğutucular hem pişirme amaçlı hem de ardından 
soğutma amaçlı (genellikle vakum altında) kullanılır ve 
özellikle orta hacimli ve köpüren ürünler için uygundur. 
Genellikle gerçekleşen üretim prosesinden sonra ürün dikey 
pişiriciden / soğutucudan doğrudan tanımlanmış ambalajlara 
boşaltılır.

Dikey pişirici
İki kademeli pişirme sistemlerinde kullanım için dikey pişiriciler 
özellikle orta hacimler ve sık tarif değişimi için kullanılır. 
Çift yüzey, farklı ürün hacimlerinin ve parti büyüklüklerinin 
aynı pişiricide işlenebilmesi için ısıtma bölgelerine sahiptir.

Dikey soğutucu
Dikey soğutucuların modeli ve tasarımı dikey pişiricilere 
benzerdir. Dikey soğutucuya, vakumlu soğutma için bir kondan-
satör ilave edilir, bu durum özellikle kısa soğuma süreleri ve 
büyük hacimler için avantajlıdır. 

Teknik veriler: 
Proses kabı yapı boyutları 100 – 7500 litre
Ürün tarafındaki ham maddeler  1.4571, 1.4404
Maks. kap işletim basıncı - 1 / 4 bar
Karıştırıcı /Çift dış yüzey 6 bar
Maks. işletim sıcaklığı 165 °C

Dikey pişirici / soğutucu

Meyve hazırlama, sebze, reçel, marmelat, jöle ve sos üretimi için 
dikey karıştırıcılı dikey pişiriciler / soğutucular kullanılır. Dikey 
karıştırıcılar homojen bir karışım ve sıcaklık dağılımı hedefl er. 
Üst düzey kaliteye sahip çift dış yüzeyli ve ısıtma bölgeli proses 
kaplarıyla kombinasyonlu olarak çok farklı ürün hacimleri esnek 
bir şekilde işlenebilir. Karıştırıcı teknolojimizi en iyi ürün kalitesi 
ve sorunsuz bir işletim için sürekli geliştiriyoruz. KASAG Swiss 
AG ile sürece hakim olun.



KASAG Swiss AG 
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / İsviçre
Telefon +41 34 408 58 58, Faks +41 34 408 58 59
sales@kasag.com www.kasag.com

Dikey karıştırıcı
Karşılıklı dönen karıştırıcı (koaksiyel karıştırıcı) prensibi bir eksen 
üzerinde hareket eden iki karıştırıcıyı esas alır. Devir sayıları 
isteğe göre ayarlanabilir. Bu durum, pişirme ve soğutma 
proseslerinin en iyi şekilde ayarlanmasına imkân verir. Dikey 
koaksiyel karıştırıcılar özellikle verimli bir karışım için uygundur 
ve daha az ürün kaybı ve kolay temizlik bakımından avantajlar 
sunar. 

Biz, meyvelerinizin rengi ve lezzetiyiz

Sertifikalar, üretici onayları
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), China License
TP TC 032/2013 (EAC), Gümrük Birliği
Onay portföyümüze ilave olarak neredeyse tüm dünya ülkeleri 
için teslimat kabul edebilecek durumdayız (örneğin Singapur, 
Japonya, Malezya, Kanada, v.s.).


