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Características gerais 

UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA 

O doseador "PRO BOERA 1.A." foi concebido para se utilizar na indústria vinícola, 

especialmente para a dosagem de goma arábica ou qualquer outro adjuvante 

líquido antes do engarrafamento e após microfiltração. 

O objetivo é obter um produto final, evitando ao mesmo tempo o entupimento e 

a perda de goma no cartucho filtrante, e utilizando um produto de qualidade 

que não seja facilmente atacado por contaminantes. 

O doseador "PRO BOERA 1.A 1P" permite a dosagem de um único adjuvante. 

O doseador "PRO BOERA 1.A 2P" consiste em 2 bombas doseadoras com pistão e 

1 cartão de expansão. Permite a dosagem simultânea de dois adjuvantes 

durante o processo de engarrafamento, bem como a visualização dos dados de 

ambas as dosagens. 

O doseador "PRO BOERA 1.A 3P" consiste em 3 bombas doseadoras com pistão e 

2 cartões de expansão. Permite a dosagem simultânea de três adjuvantes 

durante o processo de engarrafamento, bem como a visualização dos dados das 

três dosagens. 

 

DESIGN DA MÁQUINA: 

A máquina tem um design simples, mas funcional. 

Ocupa um espaço mínimo e toma normalmente o seu lugar entre outros 

equipamentos sem qualquer problema. 

O doseador está equipado com ligações laterais DIN 40 para o vinho, tanto na 

entrada como na saída. 

A goma arábica é aspirada diretamente para o recipiente da bomba 

doseadora. A bomba está equipada com um filtro e uma válvula antirretorno. 

O caudal da bomba pode ser inibido, acionando manualmente uma micro-

válvula de três vias, o que permite a limpeza da cadeia de dosagem e promove 

o enchimento rápido dos tubos da bomba quando se reinicia o ciclo em modo 

manual. 

A alimentação é múltipla, ou seja, de 80 V a 240 V e, portanto, não requer 

ligações diferentes para cada país onde a máquina é utilizada. 

As partes motorizadas por via elétrica funcionam com circuitos de baixa tensão 

de 24 V DC, protegidos contra variações de corrente por circuitos de sistemas 

integrados. 
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PRINCIPAIS COMPONENTES: 

a) O quadro da máquina doseadora é fabricado em aço inoxidável e é 

dotado de proteções para as ligações do vinho. 

b) O medidor magnético de caudal de vinho é fabricado em aço inoxidável e 

teflon. O anel de fixação é standard para todos os modelos. Pode desmontar-se 

rapidamente, sem ter de intervir no tubo de passagem do vinho. Elevada 

fiabilidade ao longo do tempo e precisão das medições. 

Princípio de funcionamento: tipo eletromagnético (lei de Faraday). A medição de 

um tubo imerso num campo magnético sofre uma deformação proporcional a 

três valores: comprimento da conduta, intensidade da corrente e velocidade de 

avanço. 

c) A bomba doseadora em aço inoxidável é acionada por um motor de 24 V 

DC. Pistão de bombeamento cerâmico, tampão Viton. Válvula dupla de esfera, 

posicionada no interior da bomba. 

d) Peça eletrónica fabricada com tecnologia de ponta: 

- Painel equipado com botões multifunções. 

- Ecrã LCD com 4 linhas de visualização. 

- Porta paralela para saída de PC ou impressora. 

- Saída digital do produto doseado. 

- Porta de infravermelhos (IR) para comunicação bidirecional. 

 

FUNCIONAMENTO 

As operações lógicas da bomba doseadora seguem a seguinte sequência: 

- Deteção do caudal de vinho. 

- Dosagem do adjuvante em função da dose programada. 

- Totalização dos valores medidos. 

- Comunicação (se necessário) com outros dispositivos eletrónicos (PC, 

impressora, portátil). 
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Usando o teclado eletrónico, o utilizador pode selecionar a quantidade de goma 

arábica a dosear em modo manual ou automático. 

No modo manual, a quantidade a dosear pode ser programada com os botões + 

ou -: neste caso, o caudal de goma arábica será constante e não mudará em 

caso de variação do caudal de vinho. 

O funcionamento manual permite operações de limpeza e enchimento rápido 

do sistema. 

No modo automático, o utilizador seleciona a quantidade de adjuvante por 

hectolitro de vinho, usando os botões apropriados, e o sistema começa a dosear. 

Quando o vinho circula, o medidor eletromagnético de caudal mede o caudal 

de vinho continuamente e o sinal emitido (4 - 20 mA) é enviado para a unidade 

de controlo eletrónico, que o irá transformar numa medição absoluta (L/h, - hL/h, 

etc.). A bomba de pistão será então ativada por esta unidade de controlo e irá 

dosear a quantidade programada de goma arábica. Os ajustes são feitos através 

da variação da velocidade de rotação do motor; esta variação é enviada para 

a unidade de controlo por um sensor colocado na entrada, e a velocidade é 

corrigida (ajuste de feedback). 

- Quando o circuito de goma arábica está a funcionar, é utilizado um sensor de 

pressão eletrónico para evitar sobrepressões que possam danificar a bomba e 

que, ao mesmo tempo, irá enviar à unidade de controlo eletrónico os dados de 

bom funcionamento ou, pelo contrário, de alarme. 

- Se o caudal de vinho mudar, a quantidade de goma arábica dosada também 

muda para que a percentagem de adjuvante permaneça constante. Da mesma 

forma, se o caudal de vinho parar, a dosagem de goma arábica também irá 

parar. Assim que o vinho voltar a fluir, a dosagem recomeça automaticamente. 

- A quantidade fornecida é totalizada e guardada na memória interna até ser 

anulada pelo utilizador. O sistema tem um ficheiro de dados que não pode ser 

apagado pelo utilizador e só é acessível com uma chave eletrónica, ou removível 

através de uma porta IR. 

A máquina doseadora é calibrada pelos nossos técnicos antes da entrega e, 

portanto, não necessita de calibração. Estas funções apenas podem ser 

programadas por pessoal qualificado.  
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Elementos da máquina 

- Ligação elétrica: 230 - 240 V 

- Fusíveis de 10 amperes 

- CA-CC Adaptador de alimentação SPU-150-24Z 230V - 24V 

- Parte eletrónica do doseador VES1013 24V 

- Inversor FRN 0.4 C1E - 7E 

- Bomba de adjuvante A125N25F17 

- Sensor para o jato de influxo 

- Medidor de caudal AP1024DN32 

- Conexão: DIN 11851-52 DN 40 

- Regulador de pressão 

- Sensor de pressão 0 - 16 bar - 4 - 20 mA 

Com o segundo líquido 

- Cartão de expansão C2037 

- Inversor FRN 0.4 C1E - 7E 

- Bomba de adjuvante 

- Medidor de caudal AP1024DN32 

- Regulador de pressão 

- Sensor de pressão 0 - 16 bar - 4 - 20 mA 

N.B. Apenas foram indicados os componentes-padrão da máquina. 

 

Caudais 

- Caudal de vinho: 0,34 a 30 m3/h 

- Caudal de adjuvante: até 20 l/h 

N.B.: A gama de caudais pode ser modificada através da alteração dos 

componentes da máquina.   
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Deslocação da máquina 

Levantar a máquina pelas pegas. Para transportar a máquina, colocá-la sobre 

uma plataforma e utilizar máquinas especiais (empilhadora, porta-paletes, etc.). 

O transporte faz-se sempre em posição vertical. A máquina deve estar desligada, 

caso contrário a sua estrutura ou estrutura interna pode ser danificada. 

Ajustar os pés de apoio para assegurar boa estabilidade. Não é necessário fixar a 

máquina ao chão. 

 

Instalação 

Conectar o tubo de entrada e saída do produto principal com o tubo flexível DIN 

11851 (macho e fêmea). 

Evitar curvas apertadas perto da entrada e saída, pois podem provocar 

turbulência e resultar em medições erradas dos instrumentos. Recomenda-se ter 

pelo menos uma secção reta de tubo de 80 centímetros antes da entrada e após 

a saída da máquina. 

Verificar a posição correta de entrada e saída do equipamento, que é indicada 

pelas setas ou pela indicação IN - OUT. Para verificar a posição correta da 

entrada, abrir o painel traseiro da máquina. O medidor de caudal deve 

encontrar-se ao lado da entrada.  

 

Colocar o recipiente ao pé da máquina e inserir o tubo proveniente da bomba 

doseadora. 

Ligar a máquina à corrente elétrica 220 V. 

ASSEGURAR A LIGAÇÃO À TERRA. 
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Verificação da calibração 

A máquina está pronta a utilizar e foi calibrada pelos nossos técnicos na bancada 

de testes antes da entrega. 

Se for necessário realizar um novo ajuste, rodar o botão da bomba: à direita para 

diminuir a dose e à esquerda para aumentar a dose. 

 

Ciclo de trabalho 

O utilizador apenas precisa de estabelecer a percentagem de adjuvante a 

libertar (com os botões + e -) e ligar o doseador, premindo os botões fast-on. A 

máquina irá dosear a quantidade exata de adjuvante de acordo com o caudal 

de vinho que flui a cada momento. 

 



 

8 
Manual de utilização e manutenção bomba doseadora 

 

Limpeza e esterilização 

A máquina deve ser limpa regularmente, bem como a linha de engarrafamento. 

Utilizar água quente e aditivos não corrosivos para a esterilização. 

Se pretender limpar a linha de fluxo do vinho, deve substituir o bidão de 

adjuvante por outro que contenha água quente. Selecionar o modo Manual, 

aumentar a proporção da dose e aguardar 5 a 6 minutos. 

Se não puder limpar a linha de fluxo do vinho, deve retirar a tampa traseira para 

fechar a válvula de borracha e abrir a válvula bypass. (Reposicionar as válvulas 

imediatamente após a lavagem). 

 

Percentagem de adjuvante a dosear  

selecionada manualmente 

Funcionamento em modo 

Manual ou Automático 

Caudal instantâneo de vinho  

Caudal instantâneo de adjuvante 

Máquina conectada para dosear 
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Manutenção 

A única manutenção de que a máquina necessita é o controlo do bom estado 

dos acessórios, válvulas e ligações. Verificar o nível de óleo lubrificante no interior 

da bomba doseadora. 

 

Principais causas de anomalias 

Se a bomba estiver a funcionar mas não houver aspiração do produto, verificar: 

- a posição correta das válvulas. 

- que as válvulas da máquina não estão bloqueadas por falta de uso durante um 

período de inatividade prolongada da máquina, ou que a máquina não foi 

limpa. 

Utilizar água quente para a regeneração das válvulas. 

 

Válvula bypass 

Válvula de regulação de pressão 

Válvula de adjuvante na linha 
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ANEXO 1 

 

 

  

 FUNÇÕES DOS BOTÕES 

 SEQUÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTAR RAPIDAMENTE REDUZIR RAPIDAMENTE 

ATIVAR 

VISUALIZAR VERSÃO E DATA DO FIRMWARE 

SEQUÊNCIA DE ENTRADA DE VOZES PROTEGIDAS 

 DESATIVAR 

LIGAR 

DESLIGAR 
(premir durante 4 s) 

AUTOMÁTICO 

LIMPAR 

SAIR 

MENU ANTERIOR 

MENU SEGUINTE 

MANUAL 

UNIDADE DE MEDIÇÃO 

CONFIRMAR 

AUMENTAR 

REDUZIR 

FABRICANTE 

CONCESSIONÁRIO 

RÁPIDO 
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ANEXO 2 

PROGRAMA DE TRABALHO 

Ligar a parte eletrónica, premindo o botão ON. A página de trabalho é a 

seguinte: 

 

 

1) FUNCIONAMENTO EM MODO MANUAL 

Premir MAN. A palavra MAN irá aparecer à esquerda. 

Selecionar o caudal de adjuvante com os botões + ou - e FAST. 

Para anular o valor, premir simultaneamente no botão + ou - e no botão FAST. 

Atenção: assim que realizar esta operação, a bomba começa a dosear o líquido, 

mesmo que o caudal principal ainda não tenha sido ativado! 

 

2) PROGRAMAR A PERCENTAGEM 

Premir AUT e selecionar o valor da percentagem de adjuvante a adicionar, 

usando os botões + e -. 

 

3) FUNCIONAMENTO EM MODO AUTOMÁTICO 

Premir AUT. 

Premir simultaneamente os botões FAST e ON, para ativar a máquina. 

A dosagem de adjuvante será ativada assim que o caudal principal do produto 

tiver começado. 

Para parar de dosear, premir FAST e OFF (desativação) ou MAN. 

 

4) REPOSIÇÃO A ZERO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS 
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Na página de trabalho, premir DOWN. O ecrã irá mostrar: 

Premir o botão CLEAR e mantê-lo pressionado até o valor ser anulado. 

Premir DOWN para visualizar a página: 

 

 

Premir o botão CLEAR e mantê-lo pressionado até o valor ser anulado. 

Premir duas vezes o botão UP para voltar à página principal. 

 

5) PROGRAMAÇÃO EM LOTES 

Assim que se encontrar na página de trabalho, premir os botões FAST e ON para 

ativar a parte eletrónica (a palavra HABIL. aparece no ecrã). Premir o botão AUT. 

Premir DOWN para visualizar a página: 

 

 

Selecionar a quantidade do produto principal a dosear, com os botões + e -. 

Premir DOWN para visualizar a página: 

 

 

Selecionar a quantidade de adjuvante a dosear, com os botões + e -. 

O sistema deve ser ativado para se poder iniciar a dosagem. 

Anular o valor anterior com o botão CLEAR. 

Premir ON para iniciar a dosagem (contacto fechado no terminal 19) 
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Assim que o lote terminar, o contacto 19 reabre e a mensagem aparece no ecrã. 

 

ANEXO 3 

SINAIS DE ALARME INTERMITENTES 

ERR-% 

PROGRAMAÇÃO EXCESSIVA DA PERCENTAGEM DE DOSAGEM 

- Repetir a programação. 

FLOW 

AUSÊNCIA DE CAUDAL 

- Falta de líquido. 

- Bomba ou medidor de caudal danificados. 

- Existe ar no sistema de aspiração da bomba. 

PRESSURE 

A PRESSÃO MÍNIMA OU MÁXIMA ENCONTRA-SE FORA DOS PARÂMETROS 

- Falta de líquido. 

- Bomba ou SENSOR danificados. 

- Existe ar no sistema de aspiração da bomba. 

- Válvula de descarga aberta. 

- Válvula de contrapressão bloqueada. 

- Viscosidade excessiva do líquido. 

N.B. 

Quando este alarme aparece, deve parar o funcionamento e verificar a origem 

do problema. Se for erro de calibração ou de programação que persiste, a 

máquina deve ser atualizada. Contacte o serviço de assistência técnica.  
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ANEXO 4 

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 

1. LIMPEZA, DESINFEÇÃO E ENXAGUAMENTO 

1) Enxaguar o exterior do tubo de aspiração da goma com água quente (40ºC). 

- Colocar o tubo de aspiração num recipiente com água quente. 

- Premir o botão ON (ligar). 

- Selecionar o modo manual, premindo o botão MAN. 

- Verificar se a válvula que vai à linha principal está fechada e se a válvula de 

bypass está aberta. 

- Premir os botões + e FAST e selecionar um valor de cerca de 6 l/hora. Deixar a 

água circular durante 5 - 6 minutos. 

2) Limpar com a solução de detergente (Vino Det L a 2%) durante 5 minutos, da 

mesma forma que o enxaguamento anterior. 

3) Enxaguar novamente com água tépida (40ºC) durante 5 - 6 minutos da mesma 

forma que anteriormente e verificar se o enxaguamento está correto.  

Para verificar se o enxaguamento está correto, adicionar quatro gotas de 

fenolftaleína a um tubo de ensaio contendo água do enxaguamento e observar 

a cor obtida: 

- INCOLOR: O enxaguamento está correto. Pode terminar. 

- COR-DE-ROSA: O enxaguamento não é suficiente e deve continuar. 

4) Periodicamente (recomenda-se diariamente), proceder a um ciclo de 

desinfeção da seguinte forma: 

- Fazer circular uma solução desinfetante durante 10 minutos (seguir o mesmo 

procedimento que no ponto 1). 

- Enxaguar abundantemente com água tépida (seguir o mesmo procedimento 

que no ponto 1). 

Para verificar se o enxaguamento está correto, adicionar quatro gotas de azul de 

bromotimol a um tubo de ensaio contendo água do enxaguamento e observar a 

cor obtida: 

- VERDE: O enxaguamento está correto. Pode terminar. 

- AZUL: O enxaguamento não é suficiente e deve continuar. 
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1.1. PRODUTOS E DOSES 

1.1.1. Detergente 

Solução alcalina a 2% (200 mL de produto em 10 litros de água).  

1.1.2. Desinfetante 

Ácido peracético com peróxido de hidrogénio a 0,5% (20 mL de produto em 10 

litros de água).  

1.2. FREQUÊNCIA DE LIMPEZA 

- Depois de a máquina ter estado em funcionamento. 

- Quando se pretende utilizar a máquina após um longo período de inatividade. 

2. PURGA 

Para purgar a bomba doseadora, o procedimento é o mesmo que para a 

limpeza e enxaguamento:  

- Premir o botão ON (ligar). 

- Selecionar o modo manual, premindo o botão MAN. 

- Verificar se a válvula que vai à linha principal está fechada e se a válvula de 

bypass está aberta. 

- Premir os botões + e FAST e selecionar um valor de cerca de 6 l/hora. Deixar a 

água circular durante 5 - 6 minutos. 

3. MANUTENÇÃO DO TUBO DE ASPIRAÇÃO 

Recomenda-se guardar o filtro do tubo de aspiração num saco de plástico com 

um pano embebido em álcool. 

IMPORTANTE: EM CASO DE VAPORIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, REMOVER OU PROTEGER A MÁQUINA 

PARA EVITAR PROBLEMAS COM O SOFTWARE 

 


