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BBLLAANNSSZZOOWWNNIIKK    TTAAŚŚMMOOWWYY  
 

STREFA WYJŚCIOWA CHŁODZENIE WODĄ LODOWĄ 

CHŁODZENIE POWIETRZNE 

STREFA BLANSZOWANIA 

STREFA PRZEJŚCIOWA 

PODAWANIE  

PRODUKTU 

WENTYLATOR 
ODSYSAJĄCY 

STREFA  ELIMINACJI 

SKROPLIN 

REGULOWANY AUTOMATYCZNIE ZAWÓR 

PAROWY 

ZESPÓŁ FILTRACYJNY - BĘBNOWY 

MIESZACZ PARY Z WODĄ 

PANEL STEROWANIA 
NAPĘD TAŚMY 

PRZYŁACZE WODY 

LODOWEJ - 11/2” 

PRZYŁĄCZE PARY  DN40 

LAMPKA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH 

ZBIORNIK KWASKU CYTRYNOWEGO 

DOZOWNIK KWASKU CYTRYNOWEGO 

PRZYŁĄCZE WODY PROCESOWEJ - 11/2” 

Urządzenie przeznaczone do blanszowania warzyw i ich 

schładzania za pomocą powietrza zewnętrznego. 

Ochłodzenie następuje na wskutek odparowania wody z 

powierzchni produktu. Temperatura końcowa zależy  od 

temperatury powietrza, zakłada się, że temp. produktu jest 

wyższa o około 10 0C od powietrza przepuszczanego przez 

produkt w strefie chłodzenia powietrznego.                      

Aby dodatkowo schłodzić produkt można wykorzystać 

schładzanie za pomocą wody lodowej +2 0C. 

DANE TECHNICZNE 
Tylko z sekcją chłodzenia powietrznego. 

Sekcja chłodzenia wodą lodową wykonana opcjonalnie - 

gotowa do połączenia z agregatem wody lodowej. 
WYDAJNOŚĆ 

-  Dla kalafiora …………………...….. 2-3 t/h 

-  Dla kostki marchwi….…………..…. 5-6 t/h 
CZAS BLANSZOWANIA / TEMPERATURA BLANSZOWANIA 

- Nastawiany od (70 – 600) sekund (standard). / do 97 0C 

WYMIARY BLANSZOWNIKA ( wersja z fotografii)                      

– ( WYMIARY ZALEŻNE OD WYDAJNOŚCI I PRZYJETYCH STREF) 

- długość całkowita blanszownika....9800mm (bez zasilacza produktu) 

- dł. Strefy podawania produktu …….....……….….….(700 + 300) mm 
- dł. Strefy blanszowania ………………………..….……….2500 mm 

- dł. Strefy przejściowej …………..……….…...…………….400 mm 
- dł. Strefy chodzenia powietrznego…..…….…..…………..3500 mm 

- dł. Strefy chodzenia wodą lodową ………..…….…..…...….1200 mm 

- dł. Strefy wyjścia produktu…………….……......…………..800 mm 
- długość całkowita z zasilaczem wibracyjnym..……..…...11700 mm 

- szerokość taśmy produkcyjnej………….………...…..……1500mm 

ZUŻYCIE MEDIÓW  - dla groszku/marchewki kostka ……5-6t/h 

- Para…………….………..……….………………..….…..  1100 kg/h 

-Woda…………………..……………………….…….…… 1,5-2 m³/h 
Do zużycia wody należy doliczyć zużycie wody lodowej ~( 2-5 ) m3 w zależności od 

temperatury produktu w strefie chłodzenia powietrznego . Temperatura wyjścia produktu +25 do 

+30 0C (zależy od temperatury powietrza zewnętrznego -  różnica ok. 10 0C) 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE ~ 3 x 400 V, 50 Hz  
Blanszownik wykonany jest ze stali AISI304, taśma z tworzywa 

dopuszczonego do kontaktu z żywnością.  Osprzęt elektryczny zgodnie z 
wymaganiami norm. Komory - sekcje blanszownika z możliwością 

otwarcia do mycia. Na wykonane urządzenia wydajemy DEKLARACJĘ 

ZGODNOŚCI WE  z normami bezpieczeństwa  obowiązującymi w UE 
oraz znak CE. Materiały użyte do budowy urządzeń posiadają 

dopuszczenie do kontaktu z żywnością   ( potwierdzone dostarczonymi 

atestami ).  
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