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Instala¡ia de
decongelare rapidå

VEMAG
O solu¡ie pentru
cre¿terea eficien¡ei
în decongelarea
cårnii
¿i a påsårilor
congelate

The thawing installation –
for everything that's deep frozen
If you want to thaw deep frozen
meat, fish or poultry economically
and reliably whilst maintaining the
best quality - the VEMAG Thawing
Installation achieves this objective for
you. Whether quarters of beef,
halves of pork, poultry or meat and
fish in blocks, with or without packaging, the thawing installation is ideally suited to your product. The
cooling option allows you to use the
thawing installation also as a storage
room, switching automatically to
store mode after thawing. Like all
VEMAG installations, the thawing
installation is characterised by quality, safety and profitability.
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To¡i procesatorii de carne doresc
decongelarea cårnii congelate sau a påsårilor
congelate într-o deplinå siguran¡å din punctul
de vedere al igienei cårnii, a¿a-zisa decongelare sigurå, un proces rapid ¿i eficient cu pierderi cât mai reduse.
Instala¡ia de decongelare VEMAG
rezolvå aceastå dorin¡å a procesatorilor, fie cå
este vorba de carne de vitå sau carne de porc,
carne de pasåre, congelatå în blocuri sau individual, inclusiv în piese anatomice, cu ambalaj sau fårå ambalaj.
Procesul de decongelare se poate
organiza prin decongelarea cu insuflarea de
aer cald, în prealabil umidificat în celula de
decongelare. Marfa ob¡inutå în urma decongelårii poate fi depozitatå în spa¡iu de decongelare sau poate fi transferatå în alte spa¡ii cu
frig ale unitå¡ii de produc¡ie.

Sistemul de decongelare cu aer oferå în acela¿i timp randamente optime ¿i siguran¡a produsului decongelat în concordan¡å cu
prevederile normelor de igienå alimentarå.
Produsele supuse procesului de
decongelare, ambalate sau dezambalate, se
încålzesc cu un flux de aer eliminându-se posibilitatea unei încålziri exagerate în interiorul
sau exteriorul produselor. Datoritå încålzirii
într-un aer umidificat, pierderile în greutate
nu depå¿esc procentul de 1 % la finalul decongelårii, chiar dacå se dore¿te o accelerare a
procesului de decongelare.
www.industriacarnii.ro

Contaminarea cu bacterii prin råcirea cu aer este foarte reduså în compara¡ie cu
decongelarea cu abur sau cu apå caldå care în
mod sigur vor provoca o contaminare a produsului supus decongelårii.
Produsele rezultate în urma decongelårii prin acest procedeu nu con¡in fenomene de oxidare sau de uscare excesivå a suprafe¡elor. De asemenea, se constatå o stabilizare
a culorii produselor, în special a produselor
sensibile la diferente de temperaturå.
Procesul de decongelare este în totalitate automatizat, cu ajutorul calculatorului
MICROMAT C7-400 pus la dispozi¡ie de firma
SIEMENS. Prin calculator se regleazå timpul
de expunere a mårfii, temperatura aerului ¿i
umiditatea prin sistemul automatizårii intervalelor procesului de decongelare.
Printr-un sistem de senzori care måsoarå temperatura la suprafa¡a produselor ¿i în
interiorul produsului supus decongelårii calculatorul regleazå ¿i optimizeazå procesele de
decongelare. ¥ncå o datå subliniem, în afara
avantajului randamentelor în produc¡ie pierderi de sub un procent din greutate, siguran¡a
procedeului din punctul de vedere al reglementårilor de igienå sanitar-veterinare ¿i alimentare. Foarte importantå pentru acest proces
este ¿i func¡ionarea automatå a instala¡iilor
care la atingerea unor temperaturi introduse în
calculator pentru suprafa¡a exterioarå ¿i a interiorului produselor opre¿te automat func¡ionarea instala¡iei. Reluarea procesului de decongelare se efectueazå atunci când modificårile de temperaturå necesitå acest lucru.
La terminarea acestui produs marfa
decongelatå poate fi introduså imediat în produc¡ie sau se poate depozita în depozite adec-

vate. Temperaturile necesare procesului de decongelare se introduc în calculator iar acest
proces de func¡ionare a instala¡iei în func¡ie de
temperaturile stabilite se regleazå automat.
Temperaturile sunt corelate cu timpul de decongelare ¿i indica¡iile tehnologice pentru
asigurarea calitå¡ii procesului de decongelare.
Circula¡ia aerului în celulå este, de asemenea,
automatizatå, aerul circulând fårå a atinge
limite critice pentru produsul ce urmeazå a fi
decongelat. Automatizarea circula¡iei aerului,
reglarea acestui parametru de cåtre calculator
contribuie ¿i ea la economia de energie.
Instala¡ia de decongelare poate fi montatå
într-un spa¡iu pus la dispozi¡ie de procesator
sau pere¡ii camerei din panouri acoperite cu
o¡el inoxidabil pot fi livrate tot de firma
VEMAG. Instala¡ia de decongelare poate fi
livratå ¿i cu op¡iunea de depozit frigorific.
Introducerea mårfii în spa¡iul de decongelare
se poate face cu cårucioare cu rafturi sau
marfa poate fi introduså pe stelajele montate
în acest spa¡iu. Calculatorul MICROMAT C7400 poate fi conectat la sistemul LDS de
înregistrare a proceselor de decongelare în
vederea reconstituirii istoricului produc¡iei ¿i
identificarea ¿arjelor de produc¡ie.
Prezentåm pe scurt schema unui proces de decongelare pentru blocuri de carne congelatå înål¡ime 120 mm, care dupå 4 ore ating
o temperaturå în centrul blocului de minus 2
grade Celsius ¿i dupå alte 10 ore 0 grade
Celsius. Procesul începe cu o temperaturå a
aerului de 35 de grade Celsius care treptat se
reduce pânå la plus 5 grade Celsius. Umiditatea
recomandatå pentru acest proces este de circa
98%. Durata de decongelare variazå de la produs la produs.
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