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CLEAN SMOKE — 

Сировина
Для технології атомізації використовуються конденсати натурального диму компанії RED ARROW, що виготовляються з тирси твер-

дих та фруктових дерев (див. МБ 02/2018). За рахунок унікального технологічного процесу та багаторазової фільтрації ці конденсати 
диму набувають таких властивостей:

 • високий вміст корисних компонентів диму — фенолів, карбонілів, кислот;
 • відсутність небажаних та шкідливих компонентів — золи, дьогтю, канцерогенів.

Обладнання
Сучасні димогенератори, що працюють на конденсатах диму шляхом розпилення/атомізації (надалі — атомізатори), дозволяють до-

сягти високої якості при виробництві різноманітної продукції з м’яса та риби, а також сирних продуктів. 
Атомізатор може повністю замінити звичайний димогенератор, що працює на щепі, або фрикційний, та застосовується для будь-

якого копчення — гарячого, холодного, парового.

чисте копчення, висока якість 
та екологічні переваги 

 Мал. 1 . Форсунка подвійна

Принцип дії атомізатора:
 • конденсат диму розпилюється за допомогою стиснено-
го повітря (7-7,5 атм.) через форсунку, яка розташована у 
варочно-коптильній камері (Мал. 1.);

 • конденсат диму подається у форсунку трубками з нержавіючої 
сталі, що поєднують форсунку та блок управління;

Мал.  2 . Атомізатор TARBER SMOKE MASTER

CLEAN SMOKE — 
сучасні технології копчення компанії RED ARROW

Можна коптити так … Або так …

Щоб отримати таку продукцію

Натуральні аромати диму компанії
RED ARROW — це : 
— ефективне та безпечне копчення, 
— якісні та смачні м’ясопродукти, 
— екологічно чисте виробництво, 
— збереження довкілля.

ТОВ «Пріоріті Інтернешенл»
Повітрофлотський пр., 66
Київ, Україна 03151
Email: office@priority-in.com.ua
Тел: +38 044 455 9452

Ексклюзивний дистриб’ютор в Україні

 • блок управління з каністрою/танком розташований ззовні 
камери та регулює подачу конденсату диму, стисненого 
повітря, час розпилення та інші параметри (Мал. 2.).

 • блок управління атомізатора поєднаний з блоком управління 
камери. Початок та закінчення атомізації виконується авто-
матично за сигналом з камери на стадії «Копчення».  

Технологія розпилення (атомізація)
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На сьогодні існують різні моделі атомізаторів:
 • від найпростішого, що вмикається та вимикається вручну і призначений для старих камер (Мал. 3.);
 • до автоматизованого генератора TARBER SMOKE MASTER, який призначений для сучасних камер (Мал.. 4, 5. ).

Мал. 3. Ручний атомізатор 
POWRSMOKER

Переваги використання атомізатора у порівнянні зі звичайним димогенератором
Сьогодні технологія розпилення/атомізації отримала широке застосування та заслужене визнання в багатьох країнах, особливо у 

США, Західній та Центральній Європі. 
На це є багато причин, а саме:

Мал. 5.  Атомізатор TARBER SMOKE 
MASTER TG-1200

Мал. 6.  Відсутність викиду  диму
 при ЧИСТОМУ  КОПЧЕННІ

Мал. 7.  Димогенератор на щепі

Мал.  8.   Задимленість при копченні на щепі

ТОВ «Пріоріті  Інтернешенл» 

пропонує: 
 • натуральні аромати диму з тирси твердих порід 
дерев і фруктових дерев;

 • копчені спеції (паприка, часник, цибуля та ін.),  
копчений цукор, копчена сіль;

 • гриль-аромати й ВВQ;
 • аромати диму для технології «фарбування»;
 • композиції «м’ясні аромати + аромати диму»;
 • різне обладнання для технології CLEAN SMOKE.

03151 Київ, 
Повітрофлотський проспект, 66

Тел: +38 044 455 9452
Email: office@priority-in.com.ua

www.priority-in.com.ua
Олександр Чернов,

 директор ТОВ «Пріоріті 
Інтернешенл»

 Мал. 4 Атомізатор TARBER SMOKE 
MASTER TG-3000

1. Економічна доцільність:
 − вартість атомізатора співвідносна із вартістю сучасного ди-
могенератора, що працює на щепі або фрикційного. Але 
TARBER може працювати зразу на дві камери;

 − атомізатор споживає в десятки разів менше електроенергії, 
ніж звичайний генератор, бо не має нагрівальних елементів 
та інших енерговитратних механізмів;

 − мийка атомізатора займає 1,5-2 години та виконується раз 
на 3-6 місяців з використанням звичайної води та невеликої 
кількості миючого лужного засобу;

 − мийка термокамери, на якій встановлений атомізатор, 
займає значно менше часу та витратних матеріалів, тому що 
відсутні зола та дьоготь, притаманні диму з генератора на 
щепі;

 − атомізатор практично не виходить з ладу, тому що у нього 
немає нагрівальних елементів, деталей, які труться, високої 
напруги, відкритого вогню і т.п. За рахунок цього суттєво 
знижуються витрати на ремонт обладнання та простій тер-
мокамери;

 − нема потреби у додаткових фільтрах або допалювачах для 
очищення/утилізації диму перед викидом в атмосферу. Це 
пояснюється специфікою роботи атомізатора — увесь дим, 
що генерується в камері через форсунку, поглинається 
продукцією, а не викидається назовні (Мал. 6.) ;

 − скорочення простоїв на ремонт, мийку, обслуговування ав-
томатично збільшує час корисного використання термока-
мери та обсяг виробництва.  

2. Чистота та екологічність виробничого процесу:
 − атомізатор працює як закрита система — конденсат диму 
знаходиться у герметичному танку та подається трубками 
із нержавіючої сталі на форсунку, що розташована в камері, 
тобто немає підтікання;

 − конденсати диму, що виробляє компанія RED ARROW, не 
містять такі компоненти, як зола та дьоготь/смоли, які є го-
ловними винуватцями забруднення при звичайному копчені 
на щепі (Мал.7); 

 − зниження викидів диму і СО2 в атмосферу (до 95% порівняно 
із копченням на щепі) та збереження від вирубки дерев, що 
використовуються для виготовлення щепи, та фрикційних 
брусів.

3. Безпека технології:
 − в атомізаторі немає нагрівальних елементів, деталей, що 
труться, високої напруги, відкритого вогню та ін., які є го-
ловним джерелом небезпеки при процесі копчення, який 
застосовується сьогодні;

 − відсутність диму у термічному відділенні значно покращує 
умови праці персоналу та запобігає розвитку хвороб дихаль-
них шляхів (Мал. 8);

 − технологія CLEAN SMOKE набагато полегшує працю персо-
налу, бо не потрібно переміщувати велику кількість щепи, 
завантажувати її у звичайний димогенератор з наступною 
чисткою та утилізацією;

 − для розпилення конденсату диму RED ARROW та утворен-
ня димної хмари у камері використовується тільки стиснене 
повітря 7-7,5 атм.,  яке не може завдати шкоди персоналу та 
іншому обладнанню. 

Таким чином, використання сучасної технології копчен-
ня CLEAN SMOKE за допомогою атомізаторів TARBER є еконо-
мічно вигідним та екологічно безпечним, від чого виграють як 
м’ясопереробні підприємства, так і кінцеві споживачі.

4. Висока якість виробленої продукції:
 − широкий асортимент конденсатів диму та гнучкість технології дозволяють виробляти м’ясні вироби різноманітні за смаком, аро-
матом та кольором (Мал. 9-11);

 − відсутність золи, дьогтю і, відповідно, канцерогенів (3,4-бензпирен, 1,2-бензантрацен та ін.) у конденсатах диму RED ARRO до-
помагають зробити копчену продукцію не тільки смачною, але й позбавленою шкідливих речовин, які провокують розвиток 
онкологічних захворювань;

 − висока концентрація корисних компонентів (феноли, карбоніли, кислоти) забезпечує конденсатам диму відмінні антиокислюючі та 
бактерицидні властивості, які підвищують якість та термін зберігання кінцевих продуктів.

Мал. 9. Копчення на ароматі диму SmokEz Supreme C Мал. 10.  Копчення на ароматі диму SmokEz VTABB

Мал. 11.  Шинка, копчення на SmokEz VTABB




