
ÖZELLİKLERİ
• Geniş kapasite aralığı
• Ağır hizmet tipi rulmanlar
• Ürün giriş ve mal çıkış boğazları
• Nem sensörü

• Manometre ve termometre göstergeleri
• Döner buhar başlığı
• İşletme şartlarına göre özel tasarım rotor
• Kolay müdahale edilebilme özelliği
• Gövde izolasyonu ve yüzey kaplaması

PİŞİRME KAZANI

KİMYAATIK İŞLEME



600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No:96, 10201 Bandırma / Balıkesir
T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

PİŞİRME KAZANI
Pişirme kazanı özel tasarım rotor ve padıllardan oluşur. Her
iki yöne dönebilen motor ve ona akuple bir hidrolik kaplin
çıkışına bağlı kasnak v kayışları ile redüktörden yumuşak
startlı ve aşırı yüke karşı emniyetli hareket alır. Pişirici kazan
aşağıdaki hayvan yan ürünlerinin pişirilmesinde kullanılır:
• Et, sakatat ve kemik karışımları
• Kümes hayvanı tüyleri
• İç organlar
• Kan

Pişirme kazanı gövdesi buhar ceketli yapılmıştır. Ayrıca
rotora bağlı döner buhar başlığı sayesinde rotorun içine de
buhar verilir. Rotor her iki taraftan ağır hizmet rulmanlarla
yataklanmıştır ve rotor mili ayarlanabilir salmastralarla
sızıntıya mani olur.

10 Bar buhar ceket, 5 Bar gövde basıncı uygulanır. Buhar
ceketi, doldurma ve boşaltma ağızları tamamen gövde
sacına kaynaklıdır. Pişirici kazan üzerindeki tüm buhar ve
kondens armatürleri, göstergeleri, ısı yalıtımı, yüzey
kaplaması ile birlikte, bütün testleri yapıldıktan sonra teslim
edilir.

İşletme şartlarına göre otomatik dolum yapılan ünitelerde
çift baca uygulanır. Bacanın birinden ürün girişi yapılır,
diğerinden basınç emniyet sensörleri, armatürler ve buğu
çıkışı yapılır.

KULLANIM ALANLARI
• Rendering üniteleri
• Kimya sanayii

PİŞİRME YÜZEY MOTOR AĞIRLIK ÖLÇÜLER (mm)
MODEL PİŞİRME YÜZEY ALAN (m2) MOTOR

(kW)
AĞIRLIK

(kg)A B C

ÖLÇÜLER (mm)

C5000
C8500

C12500 9400 320002100 2600
7780 230001800 2260
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MODEL İÇ ORGAN 
(kg)

KAN
(kg)

TÜY
(kg) KEMİK VE İÇ ORGAN KARIŞIMI (kg)

C5000
C8500

C12500 8000 5000 6500 8000
5000 3400 4600 5000
3000 2000 2700 3000
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