Spoločnosť NORMIT s.r.o. je lídrom na trhu výroby potravinárskych
zariadení. Naši zamestnanci sú odborníci vo výrobe zariadení pre rôzne
druhy priemyslu. Mnohoročné skúsenosti a špeciálne vybavenie, ktorými
spoločnosť NORMIT disponuje, umožňuje vyrábať kvalitné tlakové nádrže.
Naše zariadenia sú vyrobené podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Tlakové nádrže NORMIT sú vyrobené z nerezovej
ocele AISI 304, AISI 316, AISI 321 zvárané
plazmou.

Tlakové nádrže NORMIT sú vysoko účinné
a spoľahlivé, majú dlhú životnosť a ľahko sa
udržiavajú.

Hlavným
princípom
našej
spoločnosti
je
starostlivosť o kvalitu produktu. Kladieme vysoké
nároky na kvalitu výroby a využívame inovatívne
technológie.

Tlakové nádrže NORMIT sú vyrobené z nerezovej
ocele. Manipulácia s nimi je veľmi jednoduchá,
aby sa zabezpečila čo možno najjednoduchšia
údržba a čistenie. Sú hygienické a zdravotne
nezávadné.

KRYT: kryt so snímačom tlaku, kryt
s prírubou, klenutý kryt, kužeľový kryt,
klenutý s prírubou

TELO: S izoláciou, jednovrstvové, so štvorcovou špirálou, s polkruhovou špirálou,
s izolovaným plášťom, jednovrstvové s izoláciou, s izoláciou a štvorcovou špirálou, s izoláciou
a polkruhovou špirálou

DNO:
klenuté
klenuté tepelne izolované
klenuté s plášťom
klenuté s tepelne izolovaným plášťom
klenuté s polkruhovou špirálou
klenuté s tepelnou izoláciou
a polkruhovou špirálou
Kužeľovité
kužeľovité izolované
kužeľovité s plášťom
kónické s izoláciou
kužeľovité s polkruhovou špirálou
kužeľovité s izoláciou a polkruhovou
špirálou

PODPERA:
Pevná, nastaviteľná, s kolieskami, podpera na
zavesenie, kruhová, bez podpery

Varné nádrže
Varné nádrže sú navrhnuté pre mliečne výrobky, majonézy, džemy, kečupy,
krémy, omáčky, atď.
Varná nádrž je trojstenná nádrž s vodnou alebo parnou izoláciou, s prevodovým
motorom a miešadlom. Obsahujú zariadenie na odvodňovanie výrobkov, teplotné
čidlá a diaľkové ovládanie. Sú vyrobené z nerezovej ocele.

Varné kotle
Varné kotle sú určené na varenie omáčok, kondenzovaného mlieka,
karameliek, ovocných náplní, polievok, výrobkov z obilnín,
používajú sa vo výrobe konzerv, koncentrátov a pri odparovaní.
Používajú sa vo všetkých odvetviach potravinárskeho priemyslu, vo
farmaceutickom priemysle a na výrobu farieb. Kotol je vertikálna
dvojstenná nádoba s izoláciou a plášťom (para). Kotly sú vybavené
miešadlom a môžu mať sklápacie veko.

Skladovacie nádrže na mlieko
Skladovacie nádrže sa používajú v mliekarenskom priemysle na
príjem, skladovanie, chladenie a ohrievanie mlieka. Vyrábajú sa
z nerezovej ocele, sú zvárané plazmou.
Dno je zvárané na tupo s plášťom pre maximálnu pevnosť
a trvanlivosť.
Chladenie mlieka prebieha pridaním studenej alebo ľadovej vody.
Na ohrievanie mlieka sa používa cievka.

Pasterizačné nádrže
Nádrž je určená na výrobu syrov a tekutých mliečnych výrobkov., rovnako ako na
výrobu potravinárskych výrobkov, ktoré vyžadujú ohrievanie. Nádrž slúži na
pasterizáciu mlieka a mliečnych kultúr.
Nádrž je nerezová a tepelne izolovaná s miešadlom, je vybavená snímačom hladiny
a ovládacím panelom, elektrickou miešačkou a vykurovacími prvkami.

Taktiež vyrábame:

Chladiace nádrže na mlieko
http://normit.sk/chladiace-nadrze-na-mlieko

Nádrže
http://normit.sk/nadrze

Vákuové nádrže

http://normit.sk/tlakove-nadrze
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