
Micro & Macro
Oxigenação de precisão

Micro & Macro
oxygénation de précision



A relação entre o vinho e o oxigénio é 
talvez um dos assuntos mais debatidos 
na vinificação moderna. Durante as 
diferentes fases de vinificação, as 
necessidades de oxigénio do vinho 
variam. 

 Permite adaptar-se com 
precisão às necessidades do vinho, 
difundindo a quantidade de oxigénio 
que lhe é necessária a cada momento 
da sua elaboração.

A macro e a micro-oxigenação 
 favorecem o equilíbrio 

organolético e a estabilidade do vinho 
ao longo do tempo.

Particularidades 
O sistema  difere dos outros 
sistemas disponíveis no mercado, pois não 
utiliza uma câmara doseadora (sistema 
mecânico) mas sim um medidor de caudal 
e sensores de pressão que medem o fluxo 
de gás em tempo real.
O funcionamento do instrumento de 
dosagem já não é mecânico, mas 
sim eletrónico. É assegurado pela 
implementação de um microprocessador 
e software específico que permite realizar 
cálculos contínuos. Por conseguinte, as 
alterações de caudal necessárias para 
manter o volume de oxigénio inicialmente 
requerido efetuam-se com precisão, com 
uma difusão de oxigénio constante.

Ativação
da biomassa e a garantia de uma fermentação 
alcoólica regular.
Prevenção
dos fenómenos de redução.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

REGULADORES

Equipar-se com   um sistema  permite 



UNIDADE DE INJEÇÃO

Conexão DIN. 
GAROLLA, MACON  

(40, 50, 60)

Comprimento
110-130-150 cm

Qual  utilizar?  
A fim de responder a todas as suas 
necessidades, é possível escolher entre 
os seguintes modelos:

Estes modelos podem ser equipados com elementos de 
medição adicionais.

Modalidades e qualidade de 
dosagem
Dose personalizada: Dosagem utilizada 
principalmente durante a fermentação 
alcoólica do vinho branco e do tinto, 
ou para o tratamento específico da 
redução (mg/L adicionado por um tempo 
programável). 
Dose Macro-Oxigenação: Dosagem 
específica para o tratamento do vinho 
tinto no final da AF e antes da MLF, para 
melhorar a estabilidade da cor (mg/L/dia, 
tempo de tratamento programável). 
Dose Micro-Oxigenação: Dosagem de 
tratamento após a MLF e durante todo o 
período de envelhecimento, para definir 
o perfil organolético e melhorar o sabor 
e os aromas (mg/L/mês).

Estabilizar
a cor e suavizar os taninos enquanto dissipa 
as notas herbáceas.
Otimizar
a expressão aromática e controlar o 
envelhecimento «sobre as borras».

MODELO DE 1 OU 2 SAÍDAS

MODELO COM ECRÃ 
TÁCTIL DE 5, 10, 20 OU 

30 SAÍDAS

DIFUSORES

Difusor Macro 
Fermentação

Difusor 
barricas

Difusor  
standard

Dosagem fraca  
em Micro

Dosagem forte  
em Macro

Equipar-se com   um sistema  permite 



Pressão mínima de trabalho: 4,5 (bar)
Pressão máxima de trabalho: 5,5 (bar)

Pressão ideal de trabalho: 5 (bar)
Pressão máxima de entrada: 6 (bar)

Distância máxima de alimentação: 40 (mt) aproximadamente
Dosagem máxima diária: 2000 gr/dia/saída

Dosagem mínima programável: 100 mg/mês (total)
Pressão máxima de fornecimento de gás: 3,5 (bar)

Tipo de gás que se pode utilizar: Oxigénio
Pressão máxima compensada: 0,5 (bar)

Conexão de entrada de gás: Tubo de polímero conexão rápida  
4 x 2,7

Ligação de saída de gás: Tubo de polímero conexão rápida 
4 x 2,7

Unidade mínima de dosagem: 0,1 mg
Dose mínima programável: 0,1 mg/L
Dose máxima programável: 99 mg/L

Volume mínimo programável: 200 litros
Volume máximo programável: 500000 litros

Modalidades de dosagem: micro (mg/L/mês), macro (mg/L/dia), 
personalizado (mg/L com tempo programável)

Medição do caudal: Contínua
Alimentação de entrada: 220 V ou 24 V

Temperatura máxima de trabalho: 40 °C
Temperatura mínima de trabalho: 5 °C

Temperatura máxima de armazenamento: 60 °C
Temperatura mínima de armazenamento: 5 °C

Portas de comunicação: 1
Tipo de portas de comunicação: RS 485 standard

Protocolo de dados: MODBUS RTU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60

martinvialatte.com


