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é um sistema que permite a micro/macro-oxigenação do 
vinho em tanques, através da medição do fornecimento efetivo de 
oxigénio em mg/s. Não requer pressões de entrada especialmente 
elevadas e funciona por compensação de quaisquer variações na 
pressão de saída (independentemente da pressão de entrada), de 
forma a manter um fornecimento constante de oxigénio durante 
todo o período de distribuição. Equipado com um sistema eficiente 
de autodiagnóstico e sistemas de segurança específicos, garante a 
paragem imediata da distribuição em caso de avaria. 

 

Especificações técnicas 

Alimentação: 220/110 V Standard. Opção: 24 V e 380 V 

Tamanho do gabinete:    Variável, conforme nº. de saídas 

Pressão mínima de trabalho à entrada:  4,5 (bar) 

Pressão máxima de trabalho à entrada:  5,5 (bar) 

Pressão nominal de trabalho à entrada: 5 (bar) 

Pressão máxima à entrada:  6 (bar) 

Distância máxima de distribuição:  60 (m) aproximadamente 

Dose máxima possível:   2000 g/dia 

Pressão máxima de trabalho à saída:  3,5 (bar) 

Tipo de gás utilizável:   Oxigénio 

Conector de entrada de gás:  Variável 4/6/8/10 

Conector de saída de gás:   tecido 4x2,7 

Temperatura máxima de trabalho:  40°C 

Temperatura mínima de trabalho:  5°C 

   

Composição  
 
o Caixa de aço inoxidável AISI 304 
o PC industrial com ecrã táctil a cores de 7". 
o Cartão eletrónico de dosagem de oxigénio com contador mássico 
o Software específico para dosagem MICRO / MACRO / PERS 
o Sensor de pressão de entrada e saída de oxigénio   
o Armário com uma saída / Armário com várias saídas (standard até 20 saídas) 
o Válvula eletrónica de segurança em cada unidade de doseamento  

Dosagens específicas  

MICRO   
Micro-oxigenação para 1 mês (em mg/mês) 

MACRO  
Macro-oxigenação para 1 dia (em mg/l/dia) 

PERS   
Oxigenação de duração personalizável 
(em mg/l/tempo pretendido c/ possível mínimo) 
 

Os difusores 

Aço inox Standard         

Titânio Standard                

                             

 

 

Sistema de 
gestão de 
oxigénio 

Acessórios 
 
o Regulador do oxigénio  

o Tubo de poliamida de qualidade alimentar 

(4/6/6/8/10 mm) 

o Válvula antirretorno em níquel e aço inox 

o Kit regulador (adaptador para tubo) 

o Tomada elétrica específica (220/110/24/380V) 

o Unidade de injeção L= 130 cm 

(Macon/DIN/SMS/Garolla)  

o União tubo-tubo 4 x 2,7 

o Carrinho de aço inox c/ suporte Oeno2 + 

Garrafa de O2 + Unidade de injeção 

 

Titânio Barricas      

 

 

Aço inox grandes volumes 

 

 


