
Reçel, marmelat, komposto ve jöle için Batch pişirme sistemleri

Pişirme modüllerimiz modüler yapıdadır ve temel modül olarak, 
ilaveli yapı grubu olarak veya komple üretim birimi olarak 
sunulur ve uygulanır. Sistemlerimiz verimli prosesler, minimum 
ürün kaybı ve kısa temizlik süreleri bakımından optimize 
edilmiştir. Bu sırada ürünler doğal renklerini ve aromalarını korur. 
Pişirme modülü JamMod250 özellikle 300 kg'a kadar küçük ürün 
partileri için uygundur. Bir üretim prosesinin tamamlanması 
ve optimizasyonu olarak, pilot sistem olarak veya gıda maddesi 
endüstrisinde küçük ölçekli işletmeler için bu sistem fiyat 
bakımından da en uygun çözümdür.

Pişirme modülü JamMod250'de şeker, pektin ve diğer katkılar 
ardından gerçekleşen kaynatarak koyulaştırma işlemiyle aynı 
ve tek bir proses kabında karıştırılarak pişirilir Sistem, mini-
mum ürün kaybı, kısa pişirme ve temizleme süreleri, ürün tane 
boyutunun ve meyve ham maddelerinin doğal renklerinin ve 
aromalarının korunma için tasarlanmıştır. 

Kısa pişirme ve kaynatarak koyulaştırma süreleri dış yüzey ve 
karıştırıcı ile güçlü bir kondansatörün ısıtılmasıyla tatbik edilir. 
Opsiyonel olarak pişiricinin verimli bir şekilde dolumu için bir 
kaldırma lifti ve bunun ardından boşaltma için tampon olarak 
bir kap kullanılır. Diğer farklı opsiyonlar ürün çıkışını, ürün 
kalitesini ve tekrarlanabilirliği arttırır.

Çeşitli bileşenler bir raf üzerine monte edilmiş olup kolay 
taşıma ve kısa kurulum süreleri sağlar.

Temel modül
Temel modül manuel dolum kapağı olan 250 litrelik bir pişiriciyi, 
karıştırma tertibatı için buharlı ısıtmayı, manuel kumanda 
edilebilen valfl eri ve görsel bir ölçüm tertibatını içerir.

Karıştırıcılı pişirici Malzeme 1.4571/1.4404
Hacim 250 Litre
İşletim basıncı -1/+ 0,5 bar
Isıtıcı Karıştırma tertibatı

Enerji tüketimi Elektrik 230V/50HZ / 2.2 kW
Buhar 3 bar (180 kg/saat)
Temizleme 100 – 500 Litre

Ölçüler U x G x Y 2.3 x 1.3 x 1.5 metre
Ağırlık 1000 kg

Kapasite 1 vardiyalı çalışma 3000 kg / gün
Kaynatarak 
koyulaştırma hariç,

2 vardiyalı çalışma 6000 kg / gün

Ürün değişimi 3 vardiyalı çalışma 9000 kg/ gün
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Komple sistem
Enerji tüketimi Elektrik 230V/50HZ / 7 kW

Buhar 3 bar (250 kg / saat)
Şebeke suyu 12 m3 / saat
Yağsız basınçlı hava 6 bar

Ölçüler U x G  x Y 4.2 x 3.2 x 3.5 metre
Ağırlık 2500 kg

Kapasite 1 vardiyalı çalışma 4500 kg / gün
Kaynatarak koyulaştırma 
dahil

2 vardiyalı çalışma 9000 kg / gün

Ürün değişimi 3 vardiyalı çalışma 13 500 kg / gün

Biz, meyvelerinizin rengi ve lezzetiyiz

Pişirici ilave donanımı
C1: Otomatik menhol, 
C2: Çift dış yüzey
C3: Genleşme kabı 
C4: Çift etkili rulman mekanik salmastrası 
C5: Karıştırma tertibatı için kazıyıcı 
C6: Refraktometre 
C7: Numune alma valfi 
C8: Köpük sondası 
C9: Boş bildirim sondası 
C10: Temizleme topları 
C11: Bağlantılar, donanımlar

Sistem ilave donanımı
P1: Hunili kaldırma lifti 
P2: Vakum birimi 
P3: Kondansatör 
P4: Boşaltma kabı 
P5: Boşaltma pompası 
P6: Pektin kabı 
P7: Sıcak su modülü 
P8: Temizleme sistemi 
P9: Yüksek otomasyon düzeyi 
P10: Bağlantılar, donanımlar


