
Extração do 
potencial máximo da 
uva por ultrassons 

Introdução

Como resultado da mecanização da vindima, nas adegas 
acumula-se uma grande quantidade de uvas num período 
de tempo muito curto. Assim, os enólogos precisam de ter 
ferramentas para processar toda a matéria-prima rapidamente 
e também continuar a produzir vinhos de alta qualidade.

Esta necessidade leva a AGROVIN a desenvolver uma técnica de 
ponta, baseada em ultrassons, que permite a extração total do 
potencial polifenólico e aromático da uva em tempo recorde 
sem alterar as características organoléticas do vinho resultante.

A cor dos vinhos é um dos parâmetros organoléticos mais 
valorizados pelo consumidor, pois fornece informação sobre 
a sua vinificação e evolução. A cor é de especial interesse nos 
vinhos tintos, devido aos recursos económicos que devem 
ser utilizados para extrair a fração fenólica da pele, onde se 
encontram armazenados os responsáveis pela coloração, os 
compostos fenólicos. 

 Características

A estrutura do equipamento consiste num grande armário em 
aço inoxidável 304, suportado por seis unidades silentblock, 
que garantem perfeita estabilidade. Dispõe ainda de quatro 
rodas móveis que permitem a sua deslocação.

O equipamento possui um painel táctil através do qual o 
utilizador procederá à sua programação, tudo comandado por 
um autómato PLC, e incluído na indústria 4.0.

As conexões de entrada e saída do produto a tratar estão 
localizadas na parte lateral da unidade marcadas com os 
símbolos de entrada e saída, normalmente com conector 
NW100, mas é possível fazer outro tipo de conexão mediante 
confirmação prévia.

Internamente, o equipamento possui células de cavitação que 
distribuem a potência fornecida pelo gerador de ultrassons.
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DimensõesPrincípio de trabalho

As células de cavitação têm 3000W cada, que distribuem a 
potência que recebem do gerador de ultrassons, distribuindo-
os entre os sonopratos disponíveis, localizados nas paredes 
das células. A massa, ao circular pela célula, recebe a 
sonicação dos transdutores ou sonopratos, produzindo-se 
assim o processo de cavitação.

O gerador encarrega-se de receber a energia elétrica, 
transformá-la e enviá-la para cada um dos sonopratos das 
células de cavitação. Estes geradores de 3ª geração permitem 
um reajuste automático da potência transmitida a cada 
sonoprato com o objetivo de preservar a sua integridade em 
determinadas circunstâncias, como: célula de cavitação meio 
cheia, massa de uva que entra a uma temperatura muito alta

Foram concebidos 3 modelos de equipamentos com base na 
potência fornecida:

- Ultrawine Perseo® 6: fluxo de trabalho de 3000 kg/h de 
produto. Fornece uma potência total de 6kW.

- Ultrawine Perseo® 9: fluxo de trabalho de 6000 kg/h de 
produto. Fornece uma potência total de 9kW.

- Ultrawine Perseo® 12: fluxo de trabalho de 9000 kg/h de 
produto. Fornece uma potência total de 12kW.

Aspetos de construção

· Todos os seus componentes estruturais são fabricados em aço 
inoxidável AISI-304.
· Células de cavitação fabricadas em aço inoxidável AISI-316.
· Robusto mas fácil de transportar graças a 4 rodas industriais.
· Totalmente automático e autónomo.
· Painel táctil de 10”.
· Elementos mais sensíveis protegidos contra impactos e agentes 
ambientais. IP65.
· Sistema de alarme.
· Conector NW100 autorizado para uso alimentar.
· Tensão de trabalho: 380 V a 50 Hz.
· Sistema de arrefecimento para os geradores.
· Caudalímetro mássico especialmente concebido para medir 
fluxos de líquido-sólido.
· Sonda de temperatura PT100.

Normativas

A Productos AGROVIN SA, como proprietária da tecnologia de 
ultrassons através do Sistema Ultrawine Perseo®, declara a 
conformidade do seu produto e que tanto a sua construção 
como os seus elementos cumprem as respetivas normas 
vigentes.

Cumpre as disposições da Diretiva de Máquinas (2006/42/CE).

Também está em conformidade com as disposições 
das diretivas europeias de baixa tensão (2014/35/UE) e 
compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE).

Cumpre as disposições das seguintes normas harmonizadas:

 UNE-EN ISO 12100:2012
 UNE-EN 60204-1:2007
 UNE EN 61310-2:2008
 UNE-EN 842:1997 + A1:2008

Por todas estas razões, a AGROVIN S.A. está em condições 
de elaborar uma Declaração de Conformidade e aplicar a 
marcação CE de acordo com as normativas de comercialização 
da União Europeia.
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Perseo 6 Perseo 9 Perseo 12

Comprimento [mm] 2400 2800 3200

Largura [mm] 1020 1020 1400

Altura [mm] 1700 1700 2300

Peso [kg] 425 550 750
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