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ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ 

(RENDERING)  

  

 

 

 

 

 Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS ALSINA S.A., o νπνίνο έρεη πάλσ 

από 50 ρξόληα θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία, ζηνλ ηνκέα ηεο ζεξκηθήο 

αδξαλνπνίεζεο ππνπξντόλησλ ζθαγήο. 

Κάζε εγθαηάζηαζε ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη, ώζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε,  αλάινγα : 

 κε ηνλ ρώξν πνπ δηαζέηεη. 

 Τηο πνζόηεηεο θαη ην είδνο ηηο Α’ Ύιεο 

 Τν ηειηθό πξντόλ. 

 Τν επίπεδν απηνκαηνπνίεζεο πνπ απαηηεί ν πειάηεο. 
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Η θύξηα κνλάδα είλαη ν απνζηεηξσηήξαο , όπνπ ε κηθξνηεκαρηδόκελε  Α’ ύιε 

απνζηεηξώλεηαη (133Ο  C , 3 Bar, 20 ιεπηά) θαη θαηόπηλ αθπγξαίλεηαη. 

Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο AD-MERKBLATTER, o ζίδεξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη εηδηθό θξάκα ηύπνπ P-265 GH. Ο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη από αηζάιη 

ST-52. Η κόλσζε είλαη από πεηξνβάκβαθα θαη ε επηθάιπςε αλνμείδσηε ιακαξίλα . Τν 

θηβώηην ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα είλαη SINKRON.  

 

Τα βαζηθά κεγέζε ηνπ απνζηεηξσηήξα είλαη :    

 

   ΤΥΠΟΣ 2400V

E 

4200VE 7000VE 10000VE 160000VE 

Όγκος 

(m3) 

2.4 4.2 7 10 16 

 

Μήκος 

 

4450 

 

5600 

 

7450 

 

8500 

 

10000 

 

Διάμετρος 

 

3070 

 

3130 

 

3440 

 

3710 

 

4100 

 

 

 

 

Σεκείσζε: Ο σθέιηκνο όγθνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα θνξηηζζεί ε κνλάδα 

είλαη 50-60% ηνπ όγθνπ ηεο. Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα έλα πιήξε θύθιν  

είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2 1/2h, αλάινγα κε ηελ Α’ ύιε. 
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ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ RENDERING 

 

▪ ΠΚΞΘΛΥΡΖΠ ΑΡΚΝ, απνηεινύκελνο από: 

α) Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο γηα ηελ ζπκπύθλσζε ησλ αηκώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ 

θιίβαλν απνζηείξσζεο κε ηαπηόρξνλε παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο). 

Αλνμείδσηε θαηαζθεπή 

Ιζρύο: 1,5kw.   

 

β) Πύζηεκα θαζαξηζκνύ γηα ηνλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. 

Καηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα 

 

γ) Πύζηεκα ξύζκηζεο ηεο παξνρήο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δεζηνύ λεξνύ. 
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▪ ΑΞΝΠΚΖΠΖ 

Κνλάδα εμνπδεηέξσζεο ησλ νζκώλ θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην ράιπβα. Απνηειείηαη 

από: 

1. Αλνμείδσηνπο αεξαγσγνύο ζπιινγήο ηνπ αέξα από θάζε εζηία κπξσδηάο. 

2. Χνάλεο αλαξξόθεζεο ηνπ αέξα από ηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ κπξνπδηέο θαη δίθηπν 

αεξαγσγώλ ζπγθέληξσζήο ηνπο ζην Scrubber. 

3. Αλεκηζηήξαο γηα ηελ αλαξξόθεζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ αέξα 

4. Scrubber γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ αέξα από κπξσδηέο 

5. Γεμακελή κε ην πγξό θαζαξηζκνύ. 

6. Αληιία επαλαθπθινθνξίαο. 

Ιζρύο: 11,0 kw 
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▪ ΓΛΑΚΝΘΤΔΙΔΠ ΕΓΗΠΖΠ 

Πεη δπλακνθπςέισλ δύγηζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θόξησζεο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο. 

Πεξηιακβάλεη: 

- Κπςέιεο 

- Πξόζζεην πίλαθα 

- Μόληηνξ 

 

▪ ΑΛΗΣΛΔΡΖΠ ΓΟΑΠΗΑΠ 

Αληρλεπηήο πγξαζίαο κέζα ζηνλ θιίβαλν απνζηείξσζεο γηα ηνλ ζπλερή έιεγρν ηεο πγξαζίαο 

ηνπ πξντόληνο. 
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ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΚΗΘΟΝΡΔΚΑΣΗΠΚΝ ΕΥΗΘΥΛ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 

 

 

 

Απνηεινύκελν από:  

▪ Σνάλε παξαιαβήο ππνπξντόλησλ, κε θνριία πξνώζεζεο θαηαζθεπαζκέλε: 

Τν πιαίζην από αλνμείδσην ράιπβα πάρνπο 5mm. 

Ο θνριίαο από πιάθα ζηδήξνπ πάρνπο 15mm 

Χσξεηηθόηεηα: αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

Γηάκεηξνο θνριία Φ 400 

Μεησηήξαο : Sincron 

Ιζρύο 4,00 kw 
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▪ Θνριηνκεηαθνξέαο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπαζηήξα. 

Σώκα θαη πιαίζην από αλνμείδσην ράιπβα πάρνπο 5mm. 

Ο θνριίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από εληζρπκέλα θύιια ζηδήξνπ πάρνπο 15mm. 

Πξόζζεηε ελίζρπζε ηνπ θάησ ηκήκαηνο 

Μήθνο: αλάινγα κε ηνλ ρώξν 

Ιζρύο: 5,5kw – 7kw 

 

▪ Ππαζηήξαο BIALSA ηύπνπ ΒΑ-100, γηα ηνλ κηθξνηεκαρηζκό ηνπ θξέαηνο θαη ησλ θνθάισλ 

ζε θνκκάηηα ησλ 50mm, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1774/2002. 

Έρεη δύν ζεηξέο από καραίξηα έηζη ώζηε ην πξντόλ λα είλαη θάησ από ηα 40mm. 

Ιζρύο: 76 kw 
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▪ Θνριηνκεηαθνξέαο γηα ηε θόξησζε ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο. 

Σώκα θαη πιαίζην από αλνμείδσην ράιπβα πάρνπο 5mm. 

Ο θνριίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από εληζρπκέλα θύιια ζηδήξνπ πάρνπο 15mm. 

Πξόζζεηε ελίζρπζε ηνπ θάησ ηκήκαηνο. 

Γνρείν παξαιαβήο από ηελ πιεπξά έιμεο. 

Μεησηήξαο: Sincron 

Μήθνο: αλάινγα κε ηνλ ρώξν 

Ιζρύο: 4kw- 6 kw 

 

▪ extra 

Ππαζηήξαο νιόθιεξσλ δώσλ (γηα ςόθηα δώα), απνηεινύκελνο από: 

- Αλνμείδσηε ρνάλε παξαιαβήο 

- Σπαζηήξα ηύπνπ ΒΑ-630, Ιζρύο: 30kw, είζνδνο: 1.400mm x 1.200mm 

- Κνριία εμαγσγήο ππνπξντόλησλ από ην ζπαζηήξα, ηζρύο: 3kw, δηάκεηξνο Φ 400. 
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ΓΗΑΣΥΟΗΠΚΝΠ ΙΗΞΝΠ 

 

Α) ΚΔ ΦΓΝΘΔΛΡΟΝ 

▪ Φπγόθεληξνο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ιίπνπο από ην θξεαηάιεπξν 

Τύπνπ: FT-8 DMO. 

Γηάκεηξνο: 1000mm 

Ιζρύο: 4,00 kw 

 

 

 

ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

▪ Ξαιάγγν γηα ηελ αλύςσζε, θαη ηελ κεηαηόπηζε θαη ην άδεηαζκα ηνπ θαιαζηνύ ηεο 

θπγνθέληξνπ. 

▪ Θνριηνκεηαθνξέαο κε ρνάλε γηα ηελ εθθόξησζε ηνπ θαιαζηνύ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

ηειηθνύ πξντόληνο από ηνλ ρώξν ηνπ Rendering. 
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B) ΚΔ ΞΟΔΠΑ ΠΛΔΣΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

▪ Ξξέζα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηύπνπ ΒΑ-1750, γηα ηελ εμαγσγή ιίπνπο από ην θξεαηάιεπξν. 

Ηιεθηξηθή ηζρύο: 44 kw 

Πεξηιακβάλεη ειεθηξηθό πίλαθα γηα λα ειέγρεη απηόκαηα ηελ πίεζε. 

Γπλακηθόηεηα ζηελ είζνδν: 1.500 kgr/h 

 

 

 

ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

▪ Αληρλεπηήο κεηάιισλ ηύπνπ ΒΑ-1002 γηα ηελ εμαγσγή κεηαιιηθώλ θνκκαηηώλ. 

▪ Σνάλε γηα ηα παξεθθιίλνληα ζηεξεά ππνπξντόληα  

▪ Θνριηνκεηαθνξέαο ζηελ έμνδν ηεο πξέζαο, δηακέηξνπ 300mm. 

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά:  

Ο θνριίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από εληζρπκέλα θύιια ζηδήξνπ. 

Σηεγαλόο ζην θάησ ηκήκα. 

Μήθνο: 7000mm 

Ιζρύο: 4kw 
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ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ: 

α) Γεμακελή θαηαθάζηζεο ιίπνπο ηνπνζεηεκέλε ζηελ έμνδν ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο. 

Δμνπιηζκέλε κε : 

- έλα ζεη από ηξεηο θνριηνκεηαθνξείο νη νπνίνη θξνληίδνπλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ιίπνπο θαη 

ηελ πξνώζεζε ηνπ ιίπνπο θαη ηνπ πξντόληνο. 

- Αλνμείδσηε ζήηα, ε νπνία θηιηξάξεη ην ιίπνο ζην θάησ ηκήκα ηεο δεμακελήο. Ιζρύο: 4,00 kw 

β) Θνριηνκεηαθνξέαο ζηελ έμνδν ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 300mm. 

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά:  

Τν πιαίζην θαη ην ζώκα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θύιια ζηδήξνπ 5mm. 

Ο θνριίαο από πιάθεο ζηδήξνπ 10mm 

Σηεγαλόο ζην θάησ ηκήκα. 

Φίιηξν γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ ιίπνπο. 

Ιζρύο: 4,00 kw 

γ) Αληιίεο γηα ηελ κεηαθνξά ιίπνπο από ηελ δεμακελή θαηαθάζηζεο ιίπνπο θαη ηελ θπγόθεληξν 

πξνο ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο ιίπνπο θαη θαηόπηλ πξνο ηελ δεμακελή απνζήθεπζεο ιίπνπο. 

Ιζρύο: 2,2kw ε θαζεκία 

Τεκάρηα: 3 

δ) Γεμακελέο θαηαθάζηζεο ιίπνπο, θαηαζθεπαζκέλεο από ράιπβα.  

Πεξηιακβάλνπλ ζηνηρείν- ζπείξα ζέξκαλζεο αηκνύ 

Χσξεηηθόηεηα: 2.000 ιίηξα 

Τεκάρηα: 2 

ε) Πηιό γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ιίπνπο. Δμνπιηζκέλνο κε ζπείξα- ζηνηρείν αηκνύ, 

θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα. 

Χσξεηηθόηεηα: αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε 

δ) Αληιία γηα ηε θόξησζε ηνπ ιίπνπο από ηε δεμακελή απνζήθεπζεο ιίπνπο ζηα θνξηεγά. 

Ιζρύο: 5,5kw 
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