
Spoločnosť NORMIT s.r.o. vyrába a vyvíja zariadenie pre potravinársky, chemický, farmaceutický, kozmetický priemysel a ďalšie priemyselné 
odvetvia. Sme lídrom na Slovenskom trhu vo výrobe týchto zariadení. Mnohoročné skúsenosti a kvalitná výroba poskytuje najlepšie výsledky 

 
Blanšírovanie je rýchly ohrev ovocia alebo 
zeleniny, ktorý zastaví aktivizáciu enzýmov, 
ktorá spôsobuje zhoršenie chuti, konzistencie 
a živín. Blanšírovanie spomaľuje alebo úplne 

zastavuje činnosť enzýmov, ktoré spôsobujú že 
zelenina stráca chuť, farbu a štruktúru.  

ODVETVIE 
Potravinársky priemysel 
Ako to funguje: 

BLANCHER NORMIT využíva paru, ktorú vs trekuje do produktu pre rýchle varenie. Je ideálny pre rýchle  varenie. Blancher je 

vybavený systémom pre recirkuláciu vody a  nastavi teľnou  dobou varenia . Systém udržuje  teplo. Blancher je konštruovaný tak, 
aby sa  mohol  rýchlo a  jednoducho čisti ť. Konštrukcia pozostáva  z rotujúceho bubna s  veľkým priemerom skrutky v jeho vnútri 
a s nastavi teľnou rýchlosťou. Bubon je naplnený vodou až do výšky polovice skrutky. Špeciálny bublinkový systém poskytuje 
intenzívne miešanie prípravku  vo vriacej vode, ktorá  eliminuje lepenie produktu dohromady a  zaisťuje  rovnomerné tepelné 
spracovanie na všetkých stranách. Po aplikácii  vs trekovania, väčšina pary kondenzuje a  stáva sa súčasťou vodného toku. 
Tepelné spracovanie každého výrobku záleží od rýchlosti skrutky. Produkt sa pohybuje smerom von pomocou skrutky.  
  
 

NORMIT BLANCHER 
Zariadenia na blanšírovanie 
Бланширователи 
BLANSZOWNIK 

 

Blancher NORMIT sa používa pre 
produkty, ako sú:  
 Cestoviny 

 Ryža 
 Ovocie 
 Zelenina 
 Zemiaky 
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 Vyrobené z nerezovej ocele AISI 304,  
 Nízka hlučnosť;  
 Vysoký výkon; 
 Vysoká spoľahlivosť; 
 Vysoká energetická  účinnosť 
 Všestranosť; 
 Dlhá životnosť; 
 Nastaviteľná rýchlosť pohybu  
 Radiálna konštrukcia eliminuje poškodenie hriadeľa; 

 Kvalita našich zariadení je na najvyššej úrovni, čo umožňuje našim zákazníkom rýchlu návratnosť investícií .  

TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Model BL-E-
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Produktivita, kg / h 40 80 120 160 220 270 450 1500 

Оbjem, l 50 100 150 200 250 300 500 2000 

Рracovný objem, l 30 75 110 150 200 250 400 1500 

Rozmedzie 

prevádzkovej 

teploty,  o C 

0-120  

Výkon v kW 0,5 0,5 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 2,2  


