
 

 
 
 
 

 
 

Acest echipament este recomandat pentru transvazarea 
unor cantitati mici de vin si in special, pentru operatiunea 
de umplere si golire a butoaielor din lemn (barrique, 
barrel). Este usor de folosit pentru orice operator si este 
proiectat pentru a fi utilizat atat manual, cat si semi-
automat, intotdeauna in prezenta unui operator.  
 
Echipamentul este prevazut cu un invertor electronic 
(convertizor de frecventa) care permite umplerea si 
golirea butoaielor intr-un mod uniform; din acest motiv, 
frecventa este reglata la 20 Hz permitand astfel 
functionarea pompei la 360 rotatii/minut, cu un debit 
aproximativ  30 l/min. Frecventa poate fi crescuta pana la 
50 Hz ( 900 rotatii/min. si debit de 65 l/min.). 
Sistemul de transvazare este prevazut cu presostat. 
Presiunea de lucru se regleaza functie de inaltimea 
recipientului (rezervor, butoi), astfel incat frecventa 
afisata pe invertor sa ramana stabila si fluxul de vin sa fie 
regulat si continuu. 
 
Cablul de alimentare la reteaua electrica, 230V - 50 Hz, nu este inclus in pret. 
 
Operatiunea de umplere a butoaielor 
 
Conectati furtunul de la rezervorul de vin la admisia pompei, cuplati furtunul la refulare pompa-
debitmetru (resetati contoarul), introduceti robinetul cu tija in butoi cu sistemul de pozitionare 
neactivat (surubul de reglare inchis) si incepeti operatiunea de umplere (apasati manerul si activati 
dispozitivul de blocare). 
Urmarind contorul (afisare in litri), cand butoiul este aproape plin, opriti umplerea apasand manerul 
robinetului si eliberandu-l imediat (dispozitivul de blocare se va deconecta automat si robinetul se 
inchide). La inchiderea robinetului, senzorul de presiune comanda oprirea pompei. 
Scoateti robinetul cu tija din butoi pentru o noua umplere, resetati debitmetrul. Pentru pornirea 
pompei, apasati clapeta robinetului cu tija. 
 

 

Operatiunea de golire a butoaielor 
 
Cuplati robinetul cu tija, prin furtun, la vizorul montat pe admisia pompei. Cuplati debitmetrul, prin 
furtun, la refularea pompei, catre rezervorul de stocare; introduceti robinetul cu tija deschis in butoi 
si incepeti operatiunea de golire prin pornirea pompei de la butonul verde de pe panoul de comanda. 
Prin vizor se poate observa vinul care este transvazat din butoi. 
La golirea butoiului se opreste pompa, apasand butonul rosu de pe tabloul de comanda. 
Capatul tijei care se introduce in butoi are un surub de reglare. In prima etapa, cu surubul deschis la 
maxim, se preia vinul limpede, iar cu surubul inchis se preia diferenta de vin pana la golirea butoiului.  
Debitmetrul va afisa cantitatea de vin preluata din butoi. Eroarea de masurare este de maxim 1%.  
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