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Darimex, unul dintre cei mai aprecia¡i furnizori de uti-
laje pentru industria cårnii din România, a reu¿it så implemen -
teze cu succes în fabricile noastre de mezeluri celulele de fierbere
¿i afumare Vemag, care s-au dovedit de-a lungul timpului, prin
calitate ¿i performan¡e, parteneri de nådejde pentru producåtorii
români. ¥n aceastå edi¡ie, speciali¿tii Darimex ne explicå impor-
tan¡a celulelor de fierbere pentru ob¡inerea unor randamente
superioare în procesarea termicå a preparatelor din carne care så
cucereascå prin gust ¿i calitate fiecare consumator în parte.

Celula propriu-ziså, precum ¿i agregatele mårcii
VEMAG AEROMAT sunt produse în totalitate din o¡el inoxidabil tip
1.4301 (AISI 304), interioarele fiind dintr-un o¡el inoxidabil
special tip 1.4571 sau AISI 316Ti. Pere¡ii camerei, cu o grosime
de 82 mm, dau o stabilitate deosebitå construc¡iei. Pentru izo-
lare s-a apelat la introducerea între peretele exterior ¿i interior a
spumei de poliuretan, tehnologie împrumutatå din construc¡ia
avioanelor, asigurându-se izolarea perfectå, împiedicându-se
pierderi de cåldurå ¿i de energie.

Deoarece în interiorul pere¡ilor izola¡i cu spumå poli-
uretanicå nu apare niciun fenomen de condens, durabilitatea
acestor pere¡i este practic asiguratå pentru tot timpul folosirii.
Camerele de fierbere ¿i afumare de acest tip se livreazå sub
formå de panouri individuale care se monteazå fårå dificultate în
spa¡iile de produc¡ie.

Noutatea tehnicå a acestor camere se explicå prin exis-
ten¡a unui agregat central de pregåtire a aerului cu un sistem
integrat de încålzire format din tuburi aplatizate, care asigurå o
valorificare superioarå a energiei folosite prin mårirea suprafe¡ei

care vine în contact cu aerul circulat. Acest sistem centralizat de
pregåtire a aerului necesar procesului termic este practicat
indiferent de numårul de cårucioare existent în celule, de la 2 la
16 cårucioare de exemplu.

O altå noutate tehnicå introduså de firma VEMAG este
aceea a reglårii circula¡iei aerului pregåtit pentru fierbere ¿i afu-
mare cu un sistem de clapete de dirijare. Aceste clapete asigurå
schimbarea sensurilor de circula¡ie a aerului cald prin celule de
circa 10 ori pe minut. Prin aceste modificåri ale fluxului de aer se
asigurå practic o fierbere ¿i afumare uniformå a produselor din
interiorul celulei iar în afarå de uniformitate în fierbere ¿i afu-
mare se ob¡ine ¿i o reducere a timpului de procesare pe fiecare
¿arjå.

Un alt element pozitiv al sistemului centralizat de
pregåtire a aerului în celulele VEMAG este acela al cre¿terii
nivelului de igienå prin curå¡irea rapidå ¿i eficientå a acestor
tuburi plate, în compara¡ie cu vechiul sistem cu o multitudine de
aripioare sub¡iri ¿i greu de curå¡at dupå depunerea reziduurilor
de fum. Procesul de igienizare este u¿urat ¿i prin formele inte-
rioare ale camerei care sunt rotunde ¿i prin panta de 0,5 procente
a podelei celulei, podeaua fiind înclinatå spre u¿å. Practic, orice
element interior al celulei este curå¡at prin sistemul automat de
curå¡are.

Celula poate fi livratå cu u¿å clasicå, cu balamale sau
cu o u¿å care se ac¡ioneazå hidraulic prin ridicarea deasupra
celulei. Celulele pot fi dotate cu podeste de introducere a cåru-
cioarelor în celule sau pot fi îngropate la nivelul solului în a¿a fel
încât introducerea cårucioarelor så poatå fi efectuatå direct.

Sistemul de curå¡are poate fi montat direct pe celulå
sau se poate apela la o pompå cu spumå ac¡ionatå de un injec-
tor de abur.

La cerere celula poate fi dotatå cu:
� instala¡ie de coacere, temperaturi de pânå la 

140 grade Celsius;
� instala¡ie de fum rece;
� du¿area mårfii în celulå;

� sifon de scurgere in interiorul celulei;
� instala¡ie de cântårire a cårucioarelor;
� sisteme de curå¡ire a fumului;
� sistem de dirijare a cårucioarelor tip gondolå 

(suspendate);
� sistem tranzit cu u¿å dublå (intrare/ie¿ire);
� deschiderea u¿ilor automatå;
� fereastrå de vizionare a mårfii, montatå 

în u¿a.

Sistemul de curå¡are a aerului evacuat din celu -
lå în urma procesului de afumare ¿i fierbere corespunde cu
normele de protejare a mediului practicate în CE, se poate
realiza montarea de catalizatoare sau un sistem de ardere
ulterioarå a aerului evacuat. ¥n ceea ce prive¿te procesul
de afumare firma VEMAG asigurå generatoare de fum de
mai multe tipuri:

� Generatoare care folosesc rumegu¿ 
sau a¿chii;

� Generatoare care ob¡in fumul prin frecarea
lemnelor (sistem integrat);

� Pulverizarea de fum lichid (sistem integrat).
Generatoarele de fum Vemag oferå posibilitatea

filtrårii fumului care se ob¡ine din generatorul de fum cla-
sic printr-o pânzå de apå.

Computerul Siemens Symatic, folosit în prezent,
asigurå supravegherea automatå a tuturor proceselor de
produc¡ie de la ac¡ionårile electrice ¿i pneumtice pânå la
procesul de ob¡inere a fumului ¿i curå¡irea fumului. Prin
cuplarea la sistemul LDS se poate asigurå supravegherea
complet automatizatå ¿i înregistrarea într-un calculator a
tuturor proceselor de produc¡ie pânå la 30 de astfel de
instala¡ii. Toate datele de proces pot fi stocate ¿i prezen-
tate ¿i în formå graficå existând practic un istoric al produ -
selor realizate, totul se integreazå într-un sistem mo dern,
de calitate ¿i eficient care så aducå producåtorilor randa-
mente superioare în ob¡inerea preparatelor din carne.

A E R O M A T
Celulele de fierbere ¿i afumare

O calitate înaltå presupune 
construirea utilajelor 

din materiale de primå calitate. 

AEROMAT – combined installation 
for the thermal treatment of foodstuffs

Regardless of the thermal treatment your product requires - with a
VEMAG AEROMAT, you will soon be mastering even the most compli-
cated process sequences with complete success. In addition to basic
functions like reddening, drying, smoking, cooking and boiling, it is also
perfectly straightforward to perform additional functions like baking,
cooling and cold-smoking as options. In a nutshell: the VEMAG AERO-
MAT represents 100 % quality, reliability and economy.

Marea
majoritate 
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au implementat
solu¡iile oferite 

de celulele de fierbere
¿i afumare VEMAG


