
 

 
 
 
 
 

 
Acest echipament a fost proiectat pentru umplerea 
perfecta a butoaielor din lemn (barrique, barrel). 
Datorita faptului ca in timpul invechirii vinului in 
butoi scade cantitatea de vin, este recomandat ca 
operatorul sa verifice periodic butoaiele si daca este 
cazul, sa repete operatiunea de umplere fina.  
In cazul in care in sala de invechire este instalat un 
sistem pentru controlul umiditatii, aceasta scadere 
(pierdere) a vinului in timpul invechirii este mult 
mai mica.   
 
Functionarea automata a acestui echipament il face 
usor de folosit; dispozitivul electronic evita orice 
defectiuni sau disfunctionalitati ale operatorului 
cauzate, de exemplu, de scurgeri. O supapa de 
siguranta pozitionata pe robinetul de umplere, 
permite oprirea manuala a procesului in cazul 
functionarii defectuoase a senzorului de nivel. 
 
Echipament este fabricat din otel inoxidabil AISI 304 si este compus din:  
- Panou electric de control cu o priza de alimentare industriala multifazica cu soclu, buton 
start/stop cu indicare luminoasa de functionare;  
- Cutie etansa la apa cu pompa alimentara autoabsorbanta cu diafragma si presostat; 
 - Rezervor de 50 l din otel inoxidabil AISI 304, cu supapa de siguranta si cu descarcare prin 
robinet cu bila;  
- Robinet de umplere automata din otel inoxidabil cu senzor de nivel, buton de pornire, 
robinet de oprire manuala, suporturi de pozitionare si reglare a pozitiei senzorului;  
- Fitinguri din otel inoxidabil, conexiuni electronice (intre tabloul electric, pompa si senzorul 
de nivel)  
 
Instructiuni de exploatare: 
Dupa umplerea rezervorului de 50 de litri, operatorul va deplasa echipamentul in apropierea 
butoaielor de lemn ce trebuiesc umplute si va alimenta tablou electric. Tensiunea de 
alimentare este de 230 V, 50 Hz. 
- se porneste pompa din buton start/stop 
- se introduce robinetul de umplere in butoi si se regleaza pozitia robinetului de umlere 
(insurubare/desurubare capat exterior robinet) astfel incat sa intre cativa milimetri in butoi 
- se verifica pozitia senzorului de nivel maxim 
- se deschide robinetul cu bila 
- pompa porneste automat si se opreste automat - la semnalul de maxim primit de la 
senzorul de nivel 

 

ECHIPAMENT PENTRU UMPLEREA FINA 
A BUTOAIELOR, ART.841 

 



 

Important: dupa completarea primului butoi de lemn, va recomandam sa verificati nivelul de 
umplere si eventual sa corectati, pozitionand corect sistemul de sustinere a robinetului de 
umplere. 
Dupa prima umplere, pentru a incepe umplerea altui butoi, trebuie doar sa apasati butonul 
de pe robinetul de umplere. 
 
Odata ce operatiunile de umplere s-au finalizat, in cazul in care echipamentul nu va fi utilizat 
pentru o perioada lunga, va recomandam urmatoarele: 
 - golirea rezervorului de 50 de litri; 
- spalarea rezervorului, a pompei si a celorlalte componente cu detergenti alimentari. Nu se 
folosesc solutii corozive; 
- depozitarea echipamentului intr-un spatiu cu umiditate normala (30%...60%). 
 
Fisa tehnica: 
- Pompa autoabsorbanta cu diafragma, tip alimentar, debit 8 l/min;  
- Presiunea maxima 25 psi (1,7 bar);  
- Sursa de alimentare cu energie electrica a echipamentului: 230 V - 50 Hz;  
- Capacitatea rezervorului: 50 l. 
  


