
 



NORMIT VAKUOVÁ ODPAROVAČKA 
Vacuum evaporator 
Вакуумно-выпарные аппараты  
              

Spoločnosť NORMIT vyvíja a vyrába zariadenia  pre potravinársky, kozmetický, farmaceutický, chemický priemysel a ďalšie priemyselné 

odvetvia. Kladieme vysoké nároky na kvalitu výroby a venujeme osobitnú pozornosť zavádzaniu inovatívnych technológií 

Vákuové odparky sú určené pre varenie, 
odparovanie a koncentráciu ovocných a 
zeleninových más 

Vákuová odparka 
(odparovačka) je 
zariadenie, ktoré slúži na 
odparovanie vody z 
produktov, tak aby z nich 
bola odstránená vlhkosť. 

Džemy, zaváraniny, kompóty 
Zeleninové konzervy, 
koncentrovane ovocie, 
ovocie, bobule, zeleninové 
pretlaky a šťavy. 

ODVETVIA: 
Potravinársky priemysel 
Farmaceutický priemysel 
Chemický priemysel 
Kovoobrábanie 
Spracovanie tekutých odpadov atď. 
 

Vákuová odparka NORMI VACUUM je uzatvorená valcová  nádoba, skladajúca  sa z vnútornej nádoby a  vonkajšieho parného 

plášťa na spodnej časti  zariadenia  je pohon. Na dne sa nachádza výpust, ktorým sa  produkt vypúšťa . Miešanie spracovaného 

produktu zabezpečuje miešadlo. Vákuum je vytvorené vo vnútri  stroja pomocou vákuovej pumpy.  

Skladá sa z odparovacej nádrže , kondenzačnej komory s  chladením a vákuovej pumpy. Kondenzát odparenej vodnej pary má 

výstup z kondenzačnej komory. Vákuová pumpa pracuje podľa nastaveného podtlaku na vákuometri (min – max). 

  
Vakuová odparka NORMIT VACUUM   zároveň záhrňa 

Systém ohrevu 
Kondenzačnú komoru 
Čerpadlo 
Systém čistenia atď 



Vakuová odparovačka NORMIT 

Výhody vákuového odparovania 

Ľahko sa udržiava  
Oveľa  rýchlejší spôsob odparovania 

Ekonomická spotreba pary 

Vysoká účinnosť pri spracovaní väčších objemov 

Zachovanie väčšieho množstva živín  

 
Kvalita našich výrobkov je na najvyššej medzinárodnej úrovni, ktorý poskytuje  našim zákazníkom 
rýchlejšiu návratnosť investícií. 

Model  vákuovej odparovačky 
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Pracovný objem/ L 

 50,  100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,     

600, 700, 800, 900, 1000, 1200,   1400, 1600, 

1800, 2000, 2500, 3000, 5000 

   Inštalovaný výkon, kW                                   3,0   – 45 

   Prevádzkový tlak pary v plášti, MPa                                   0,2   – 0,4 

   Prevádzkové vákuum, MPa                                    dо   0,03 


