
Batch pişirme sistemleri

Yatay pişiriciler / soğutucular ürün taleplerine, aseptiğe ve 
müşteri standartlarına göre tüm gerekli bağlantılara ve dolum 
deliklerine sahiptir. Yatay pişiricilerin / soğutucuların 
dikey pişiricilere / soğutuculara kıyasla üstün avantajları:
–  Çok kısa pişirme ve soğutma süreleri
–  Ürünlerin optimum parça boyutu
– Homojen sıcaklık dağılımı

Yatay pişirici / soğutucu
Tek kademeli pişirme sistemlerinde kullanım için yatay 
pişiriciler / soğutucular hem pişirme amaçlı hem de ardından 
soğutma amaçlı kullanılır ve kısa proses süreleri ve taneli 
ürünler için uygundur. Genellikle gerçekleşen üretim prosesin-
den sonra ürün yatay pişiriciden / soğutucudan doğrudan 
tanımlanmış ambalajlara boşaltılır.

Yatay pişirici
İki kademeli pişirme sistemlerinde kullanım için yatay pişiriciler 
özellikle taneli ürünler, kısa pişirme süreleri ve büyük hacimler 
için kullanılır.

Yatay soğutucu
Yatay soğutucuların modeli ve tasarımı, proses kabı ve de karıştırı-
cı tarafından soğutma prosesine en iyi şekilde uyarlanmıştır. Dış 
yüzey soğutmasıyla bağlantılı olarak yatay soğutucular proses 
güvenliği, soğutma süreleri ve parça boyutunun korunması 
bakımından rakipsizdir.

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

Pişirici / yatay soğutucu

Meyve hazırlama, sebze, reçel, marmelat, jöle ve sos üretimi için 
yatay karıştırıcılı yatay pişiriciler / soğutucular kullanılır. Yatay 
karıştırıcılar, biçme kuvvetleri ürün parçalarının üzerine 
mümkün olan en az şekilde etki göstererek proses kabında 
homojen bir karışım ve sıcaklık dağılımı sunar. Üst düzey 
kaliteye sahip çift dış yüzeyli ısıtma ve soğutma proses kaplarıy-
la kombinasyonlu olarak en kısa proses süreleri tatbik edilebilir. 
Karıştırıcı teknolojimizi en iyi ürün kalitesi ve sorunsuz bir 
işletim için sürekli geliştiriyoruz. KASAG Swiss AG ile sürece 
hakim olun.
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Biz, meyvelerinizin rengi ve lezzetiyiz

Yatay karıştırıcı (ısıtma / soğutma)
Isıtmalı yatay karıştırıcı, doğrudan üründe ısıtma ve soğutma 
için serpantinli özel bir sarmal karıştırıcıdır. Bu karıştırıcılar 
özellikle zarar vermeden karıştırma yapılması talep edilen 
prosesler için tamamen uygundur. Optimum karıştırma ve 
sıcaklık dağılımı, özellikle dünya çapında eşsiz olan bu model-
deki ayrı ayrı ısı bölgeleriyle sağlanır. Karıştırıcı tek kazıyıcılı 
veya kazıyıcısız olarak donatılabilir. Isıtma ve soğutma için 
yatay KASAG sarmal karıştırıcılar ürün parça boyutunu sadece 
muhafaza etmez, aynı zamanda proses sürelerini optimize eder.

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.).


