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Spoločnosť IDD Bratislava už viac ako 30 rokov prináša 
na trh inovatívne zariadenia pre vinársky priemysel 
v najvyššej kvalite. Dnes je IDD najväčší slovenský výrobca 
vinárskych zariadení z nerezovej ocele. 

Zameriava sa na tri základné oblasti výroby: 
1) Výroba zariadení na prvotné spracovanie hrozna 
(príjmové násypky, scedzovacie nádrže,...), 
2) Fermentačné a skladovacie nádrže, 
3) Riadiace systémy na kontrolovanú fermentáciu muštov.

Spoločnosť IDD Bratislava založil Anton Hrdlička spoločne 
so štyrmi spolupracovníkmi ešte pred rokom 1989. V oblasti 
vinárstva mal už vtedy množstvo skúseností. Firma 
vznikla tak, ako to bolo v tých časoch bežné – na kolene. 
Anton Hrdlička s výrobou začal v pivnici rodinného domu, 
až neskôr sa firma presťahovala na Dúbravskú cestu do 
areálu SAV, kde sídli dodnes.

IDD Bratislava je v súčasnosti jednotkou na slovenskom  
trhu a vo svojej oblasti prakticky nemá konkurenciu.  
Vďaka vynikajúcej kvalite a rozumnému pomeru ceny 
a výkonu sa podarilo firme úspešne preniknúť aj do sveta: 
okrem európskeho trhu dnes prijíma zákazky aj z Ruska, 
viacerých afrických štátov, či USA.

PROFIL



KNOW-HOW A INOVÁCIE

Know-how spoločnosti sa zakladá najmä na vlastných, 
originálnych riešeniach, ktoré sú z veľkej časti chránené 
patentmi a priemyselnými vzormi. Uľahčujú prácu, zlepšujú 
technické vybavenie zariadení, či umožňujú pohodlnejšiu 
manipuláciu a údržbu zariadení. Sú overené časom 
a množstvom spokojných zákazníkov.

V budúcnosti sa chceme zamerať najmä na vývoj a výrobu 
nových typov vinifikátorov a kryomaceračných nádrží, 
ktoré tiež patria medzi naše vlastné vynálezy. Počas 
piatich rokov sme sa intenzívne venovali ich testovaniu 
a dnes sme presvedčení o tom, že budú znamenať revolúciu 
v spracovaní hrozna.

“Naše prvenstvo na slovenskom trhu sme 

získali vďaka nekompromisnému prístupu 

k výberu materiálov, dokonalému vypracovaniu 

detailov a optimálnym konštrukčným riešeniam. 

Naše zariadenia umožňujú našim klientom 

dosahovať tie najlepšie výsledky. Zakladáme 

si na funkčnej a jednoduchej konštrukcii, dlhej 

životnosti, nenáročnej sanitácii a údržbe, ktoré 

ocení každý vinár. 

Anton Hrdlička

zakladateľ a konateľ spoločnosti



BUDÚCNOSŤ VÍNA JE V KVALITNEJ VÝROBE

Základným trendom v konzumácii a vo výrobe vína je 
zvyšovanie nárokov na kvalitu. K slovu sa dostávajú 
čoraz viac poctiví producenti a samozrejme, rovnako, ako 
aj v každej inej technologickej oblasti, aj vo výrobe vína sa 
objavuje z roka na rok viac inovácií. Najnovším trendom 
vo vinárstve je čo najšetrnejšie spracovanie hrozna pri 
zavedení teplotných procesov.

Výroba kvalitného vína je umenie, ktoré závisí od mnohých 
faktorov; kvality hrozna, schopnosti a profesionality 
vinára či množstva jeho skúseností. Rovnako dôležité sú aj 
technologické zariadenia výroby. Našim zákazníkom vždy 
odporúčame, aby sa so zariadeniami, o ktoré majú záujem, 
vopred dokonale oboznámili priamo v našej výrobe a mohli 
si tak zvoliť optimálne riešenie, ktoré bude spoľahlivo slúžiť 
po generácie.

“Jednou z našich najsilnejších zbraní je 

starostlivosť o zákazníka. V našom prípade 

však ide skôr o veľmi blízky vzťah s klientmi, 

ktorý udržujeme nepretržite. Výroba vína 

nie je len o technológiách, je to umenie. 

Vieme počúvať a vieme, že potreby našich 

klientov sa menia v čase. Snažíme sa im 

neustále prinášať presne také riešenia, aké 

v danej chvíli potrebujú.”

Sabina Barborjak 

obchodná riaditeľka IDD Bratislava
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Štandardné prevedenie:

 oválny prielez 305×440 mm

 rám prielezu je vylisovaný priamo v plášti

 plniaci nátrubok s klapkou DN 40

 spodná výpusť s klapkou DN 40

 stavoznak DN 20

 ochutnávací ventil DN 1/2"

 odvzdušňovací nátrubok DN 50 so zátkou

 materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241

 povrchová úprava krúžkovaním

Skladovanie vína, muštov a tekutín 
v potravinárskom priemysle v neko-
rozívnom, potravinársky nezávadnom 
prostredí.
Nádrže je možné vybaviť  
chladiacou platňou alebo duplikátorom 
a teplomerovou jímkou.
Ďalej je možné predeliť objem 
 medzidnom, stohovať nádrže rôznych 
objemov na seba a využiť tak celú 
 výšku  miestnosti.

TANK KRUHOVÝ - TYP T
NA VÍNO A NÁPOJE

Objem
ℓ

Priemer  
mm

Celk. výška 
mm 

Výška plášťa 
mm

Výška nôh 
mm

T 930 1 090 930 2 095 1 500 355

1 430 930 2 535 2 000 355

T 1100 1 530 1 100 2 145 1 500 390

2 010 1 100 2 645 2 000 390

T 1300 2 170 1 300 2 215 1 500 440

2 830 1 300 2 715 2 000 440

T 1400 2 470 1 400 2 250 1 500 460

3 230 1 400 2 750 2 000 460

T 1500 3 710 1 500 2 775 2 000 470

4 590 1 500 3 275 2 500 470

T 1600 4 300 1 600 2 805 2 000 490

5 300 1 600 3 305 2 500 490

6 300 1 600 3 805 3 000 490

Duplikátor

Nastaviteľné nohy
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Priemer

mm

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 Objem
ℓ

Duplikátor 
m2

930 1845 1250 375 500 205 800 125 920 0,75

930 2095 1500 375 500 205 800 150 1090 0,75

930 2345 1750 375 500 205 800 175 1260 1

930 2535 2000 375 500 205 800 200 1430 1

930 2845 2250 375 500 205 800 225 1600 1,5

930 3095 2500 375 500 205 800 250 1770 1,5

Priemer

mm

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 Objem
ℓ

Duplikátor 
m2

1100 2145 1500 400 500 210 800 150 1530 1,5

1100 2395 1750 400 500 210 800 175 1770 1,5

1100 2645 2000 400 500 210 800 200 2010 1,5

1100 2895 2250 400 500 210 800 225 2250 1,5

1100 3145 2500 400 500 210 800 250 2490 1,5

1100 3395 2750 400 500 210 800 275 2730 1,5

1100 3645 3000 400 500 210 800 300 2970 1,5

1100 3895 3250 400 550 210 800 325 3210 1,5

D

H1H

H2

H5

H3

H6

H4

TECHNICKÁ TABUĽKA TANKOV TYPU T
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Priemer

mm

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 Objem
ℓ

Duplikátor 
m2

1400 2250 1500 460 500 210 800 150 2470 1,5

1400 2500 1750 460 500 210 800 175 2850 1,5

1400 2750 2000 460 500 210 800 200 3230 1,5

1400 3000 2250 460 500 210 800 225 3610 2,25

1400 3250 2500 460 500 210 800 250 3990 2,25

1400 3500 2750 460 500 210 800 275 4370 2,5

1400 3750 3000 460 500 210 800 300 4750 3

1400 4000 3250 460 550 210 800 325 5130 3

1400 4250 3500 460 550 210 800 350 5510 3

Priemer

mm

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 Objem
ℓ

Duplikátor 
m2

1500 2275 1500 470 500 210 800 150 2830 1,5

1500 2525 1750 470 500 210 800 175 3270 1,5

1500 2775 2000 470 500 210 800 200 3710 2,25

1500 3025 2250 470 500 210 800 225 4150 2,5

1500 3275 2500 470 500 210 800 250 4590 2,5

1500 3525 2750 470 500 210 800 275 5030 3

1500 3775 3000 470 500 210 800 300 5470 3

Priemer

mm

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 Objem
ℓ

Duplikátor 
m2

1600 2305 1500 485 500 210 800 150 3300 1,5

1600 2555 1750 485 500 210 800 175 3800 2,25

1600 2805 2000 485 500 210 800 200 4300 2,5

1600 3055 2250 485 500 210 800 225 4800 3

1600 3305 2500 485 500 210 800 250 5300 3

1600 3555 2750 485 500 210 800 275 5800 3

1600 3805 3000 485 500 210 800 300 6300 3,5

Priemer

mm

H H1 H2 H3 H4 H5 H6 Objem
ℓ

Duplikátor 
m2

1300 2215 1500 440 500 210 800 150 2170 1,5

1300 2465 1750 440 500 210 800 175 2500 1,5

1300 2715 2000 440 500 210 800 200 2830 1,5

1300 2965 2250 440 500 210 800 225 3160 1,5

1300 3215 2500 440 500 210 800 250 3490 2,25

1300 3465 2750 440 500 210 800 275 3820 2,25

1300 3715 3000 440 500 210 800 300 4150 2,25

1300 3965 3250 440 550 210 800 325 4480 2,5

1300 4215 3500 440 550 210 800 350 4810 3
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Štandardné prevedenie:

 oválny prielez 305×440 mm

 rám prielezu je vylisovaný priamo v plášti

 plniaci nátrubok s klapkou DN 40

 spodná výpusť s klapkou DN 40

 ochutnávací ventil DN 1/2"

 odvzdušňovací nátrubok DN 50 so zátkou

 materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241

 povrchová úprava krúžkovaním

Objem
ℓ

Šírka 
mm

Dĺžka  
mm

Celk. výška  
mm 

Výška plášťa 
mm

Výš. výpuste  
mm

TH 1400 1 320 900 1 400 1 680 1 000 150

TH 1400 1 640 900 1 400 1 930 1 250 150

TH 1400 1 960 900 1 400 2 180 1 500 150

TH 1000 865 840 1 000 1 530 1 000 150

TH 1000 1 060 840 1 000 1 780 1 250 150

TH 1000 1 260 840 1 000 2 030 1 500 150

TH 1000 590 840 1 000 1 180 650 150

TH 1000 590+590 840 1 000 2 085 650 150

TH 1100 1 165 1 100 1 100 1 640 1 000 150

TH 1100 1 430 1 100 1 100 1 890 1 250 150

TH 1100 1 690 1 100 1 100 2 140 1 500 150

Staviteľné nohy

TANK HRANATÝ - TYP TH
NA VÍNO A NÁPOJE 

Skladovanie vína, muštov a tekutín 
v potravinárskom priemysle v neko-
rozívnom, potravinársky nezávadnom 
prostredí.
Nádrže je možné vybaviť chladiacou 
platňou alebo duplikátorom a teplomero-
vou jímkou.
Je možné predeliť objem medzidnom, 
stohovať nádrže rôznych objemov na 
seba a využiť tak celú výšku miestnos-
ti.
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Skladovanie vína, muštov a tekutín 
v potravinárskom priemysle v neko-
rozívnom, potravinársky nezávadnom 
prostredí.
Nádrž je taktiež možné vybaviť chladia-
cou platňou, duplikátorom alebo hadico-
vým chladičom.

SKLADOVACIA NÁDRŽ - TYP N

TYP N štandardné prevedenie:

 stojatá kruhová nádrž s rovným dnom  

 a kužeľovou strechou 

 v streche čistiaci otvor Ø 170 mm s vekom 

 a odvzdušňovacím nátrubkom 

 v plášti nad dnom vypúšťací nátrubok 

 s guľovým kohútom DN 3/4" 

  materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241 

 povrchová úprava krúžkovaním

 nádrž je možné dovybaviť odkľadacím  

 nátrubkom s guľovým ventilom 

 v plášti, chutnacím ventilom, 

 podstavcom alebo chladením. 

Objem
ℓ

Priemer  
mm

Celk. výška  
mm 

Výška plášťa  
mm

N-130 130 550 680 500

N-180 180 550 930 750

N-250 250 550 1180 1000

N-360 360 750 990 750

N-470 470 750 1240 1000

N-580 580 750 1490 1250

N-690 690 750 1740 1500

Druhý guľový ventil G1/2" odkalovací

Chutnací ventil G1/2" 
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Skladovanie vína, muštov a tekutín 
v potravinárskom priemysle v neko-
rozívnom, potravinársky nezávadnom 
prostredí.
Nádrž je taktiež možné vybaviť 
 chladiacou platňou, duplikátorom alebo 
hadicovým chladičom.

SKLADOVACIA 

NÁDRŽ - TYP NN

Objem
ℓ

Priemer  
mm

Celk. výška  
mm 

Výška plášťa  
mm

NN-150 150 550 930 500

NN-200 200 550 1180 750

NN-270 270 550 1430 1000

NN-388 388 750 1240 750

NN-498 498 750 1490 1000

NN-608 608 750 1740 1250

NN-718 718 750 1990 1500

Druhý guľový ventil G1/2" odkalovací

Chutnací ventil G1/2" 

TYP NN štandardné prevedenie:

 stojatá kruhová nádrž na 

 nožičkách s excentrickým dnom 

 a kužeľovou strechou 

 v streche čistiaci otvor Ø 170 mm 

 s vekom a odvzdušňovacím nátrubkom 

 spodná výpust v dne s nátrubkom 

 s guľovým kohútom DN 3/4" 

 materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241 

 povrchová úprava krúžkovaním

 nádrž je možné dovybaviť odkľadacím  

 nátrubkom s guľovým ventilom 

 v plášti, chutnacím ventilom. 

 podstavcom alebo chladením. 
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7 VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÝ
REBRÍK S PLOŠINOU

Výškvo nastaviteľný rebrík s obslužnou plošinou

pre bezpečnú prácu vo vinárstve.

Názov prvku

Výškovo nastaviteľný rebrík s pošinou
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OCHRANA VÍNA DUSÍKOM

Názov prvku

Napojenie z fľaše na potrubie

Napojenie z potrubia na zásobný vak

Napojenie z potrubia na nádrž (hrdlo DN 50)

Napojenie z potrubia na plastovú nádrž

Napojenie z potrubia na viečko nádrže

Zariadenie je určené na ochranu vína pri 

uskladnení v nádržiach, pričom hladina vína 

nesiaha až po vrch nádrže. Dusík zabraňu-

je oxidácii vína. Z fľaše sa dusík napustí do 

zásobného vaku a pri odpúšťaní vína z nádr-

že sa otvára zároveň ventil na vrchu nádrže 

a odobratý objem vína sa doplní dusíkom. 

Zásobný vak sa podľa potreby dopĺňa z fľaše.
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Skladovanie vína, muštov a tekutín 
v potravinárskom priemysle všade  
tam, kde sa často mení úroveň hladiny 
a kde je potrebné zamedziť prístupu 
vzduchu k hladine kvapaliny. K nádrži 
je možné doobjednať odnímateľné krycie 
veko. Nádrž je možné vybaviť duplikáto-
rom alebochladiacou platňou.

NÁDRŽ S PLÁVAJÚCIM  
VEKOM - TYP NPV

Objem
ℓ

Priemer  
mm

Celk. výška  
mm 

NPV-100 100 550 500

NPV-160 160 550 750

NPV-220 220 550 1000

NPV-300 300 750 750

NPV-410 410 750 1000

NPV-520 520 750 1250

NPV-630 630 750 1500

Protiprašné veko NPV550

Protiprašné veko NPV750

Druhý guľový ventil G1/2" odkalovací

Chutnací ventil G1/2"

 stojatá kruhová nádrž s rovným dnom

 plávajúce veko s nafukovacím tesnením  

 a pumpičkou

 v plášti na najnižšom mieste odkalovací 

 nátrubok s guľovým kohútom DN 3/4"

 materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241

 povrchová úprava krúžkovaním

 nádrž je možné dovybaviť nátrubkom  

 s guľovým ventilom v plášti,  

 chutnacím ventilom, protiprašným  

 vekom, podstavcom alebo chladením
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Skladovanie vína, muštov a tekutín 
v potravinárskom priemysle všade  
tam, kde sa často mení úroveň hladiny 
a kde je potrebné zamedziť prístupu 
vzduchu k hladine kvapaliny. K nádrži 
je možné doobjednať odnímateľné krycie 
veko. Nádrž je možné vybaviť duplikáto-
rom alebo chladiacou platňou.

NÁDRŽ S PLÁVAJÚCIM  
VEKOM - TYP NPVN

Objem
ℓ

Priemer  
mm

Celk. výška  
mm 

NPVN-110 110 550 750

NPVN-170 170 550 1000

NPVN-230 230 550 1250

NPVN-315 315 750 1000

NPVN-425 425 750 1250

NPVN-535 535 750 1500

NPVN-645 645 750 1750

Protiprašné veko NPV550

Protiprašné veko NPV750

Druhý guľový ventil G1/2" odkalovací

Chutnací ventil G1/2"

 stojatá kruhová nádrž na nožičkách  

 s excentrickým dnom

 plávajúce veko s nafukovacím tesnením  

 a pumpičkou

 v plášti na najnižšom mieste odkalovací 

 nátrubok s guľovým kohútom DN 3/4"

 materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241

 povrchová úprava krúžkovaním

 nádrž je možné dovybaviť nátrubkom  

 s guľovým ventilom v plášti,  

 chutnacím ventilom, protiprašným  

 vekom, podstavcom alebo chladením
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Výroba likérov a skladovanie vína, 
muštov a tekutín v  potravinárskom 
priemysle v nekorozívnom, potravinár-
sky nezávadnom prostredí.
Nadrž je taktiež možne vybaviť 
 chladiacou platňou alebo duplikátorom.
Nádrže je možné na seba stohovať.

TYP NNS štandardné prevedenie:

 stojatá kruhová nadrž na nožičkách   

 s centrickým dnom a kužeľovou strechou

 v streche čistiaci otvor Ø 170 mm s vekom 

 a odvzdušňovacím nátrubkom 

 v plášti chutnací ventil a spodná výpust v dne s  

 nátrubkom a klapkou DN80

  materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241 

 povrchová úprava krúžkovaním 

SKLADOVACIA
NÁDRŽ - TYP NNS

Objem
ℓ

Priemer  
mm

Celk. výška  
mm 

Výška plášťa  
mm

NNS 200 550 1 640 1 000

NNS 480 750 1 950 1 000
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Existujúca nádrž s plávajúcim vekom sa upraví 

navarením nerezových kolíkov, pomocou ktorých 

je možné do nádrže upevniť sito v niekoľkých 

výškových polohách. Toto sito má za úlohu držať 

matolinový klobúk ponorený počas celého prie-

behu fermentácie. Cez bočnú komoru je možné 

udržiavať teplotný režim za použitia hadicového 

chladiča. Táto komora zároveň umožňuje únik 

plynov vznikajúcich pri nakvášaní. 

Materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241.

Úprava nádrže Ø 650 mm vrátane sita a bočnej komory

Úprava nádrže Ø 800 mm vrátane sita a bočnej komory

Skladovanie vína, muštov a tekutín 
v potravinárskom priemysle všade tam, 
kde sa často mení úroveň hladiny a kde 
je potrebné zamedziť prístupu vzduchu 
k hladine skladovanej kvapaliny. Záro-
veň je možné upravenú nádrž použiť na 
fermentáciu modrých a aromatických 
odrôd hrozna metódou ponoreného mato-
linového klobúka.

ÚPRAVA NÁDRŽE  
S PLÁVAJÚCIM VEKOM
NA NAKVÁŠACIU NÁDRŽ
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Na nádrži s plávajúcim vekom sa upraví jej 

plavák pre použitie hadicového chladiča s kvas-

nou zátkou a digitálneho teplomeru. Súčasťou 

dodávky je hadicový chladič, ktorého dĺžka je 

vyšpecifikovaná podľa objemu nádrže. Hadico-

vý chladič obsahuje kvasnú zátku. Na určenie 

teploty muštu slúži digitálny teplomer. Po ukon-

čení kvasenia sa hadicový chladič vyberie, do 

otvoru sa vloží pôvodná kvasná zátka a otvor 

teplomeru sa zaslepí priloženou záslepkou.

Materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241.

ÚPRAVA NÁDRŽE  
S PLÁVAJÚCIM VEKOM
NA FERMENTÁCIU MUŠTOV

Úprava nádrže s plávajúcim vekom na 
nádrž, v ktorej je možné nakvášanie 
muštov. Súčasťou úpravy je hadicový 
chladič s kvasnou zátkou(HCH) a digi-
tálny teplomer. Upravenú nádrž je 
možné po dokvasení používať ako bežnú 
nádrž s plávajúcim vekom.

Priemer zátky  
mm

Dĺžka  
mm

Pre objem
ℓ 

Úprava pláv. veka

HCH 1/40 50 1 000 800

HCH 2/40 50 2 000 1 500

HCH 3/40 50 3 000 1 900

Digitálny teplomer

Teplomerová jímka

Iné dĺžky hadicových chladičov, prípadne iné modifikácie na požiadanie
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Priemer 
mm

Celk. výška  
mm 

P-400 400 265

P-525 525 265

P-640 640 265

P-720 720 265

P-930 930 265

PODSTAVEC POD NÁDRŽE

SÚDOK ČAPOVACÍ - TYP S

Typ Objem 

ℓ

Priemer

mm

SČ 25 370

Používa sa na uloženie nadrží na víno a mušty  

s plochým dnom. 

 stojan z ohýbaných pásov z nerezovej ocele

 materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241

 štandardná povrchová úprava: krúžkovaním

Skladovanie vína a možnosť čapovania vína  

priamo zákazníkovi.

 čapovací ventil DN 15

 v streche čistiaci otvor Ø 170 mm

 materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241

 štandardná povrchová úprava: krúžkovaním
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Univerzálna nádrž na chladnú macerá-
ciu, fermentáciu modrých a aromatic-
kých odrôd hrozna metódou šetrného 
a kontinuálneho úniku kvasných 
plynov a na skladovanie vína, muštov 
a tekutín v potravinárskom priemysle 
ako uzatvorená skladovacia nádrž.
 
Nakvášanie rmutu vo vinifikátore VM / VMH 

prebieha tak, že po započatí kvasenia sa dá 

do pohybu rotačný odplyňovač, ktorý sa svojimi 

ramenami brodí v rmute. Tým vytvára únikové 

cesty pre kvasné plyny. Pomalým a kontinuálnym 

únikom kvasných plynov pri riadenej teplote rmu-

tu sú vytvorené optimálne podmienky kvasného 

procesu a vytvárajú sa predpoklady pre najvyššiu 

kvalitu vyrobeného vína.

VINIFIKÁTOR VM / VMH
TANK NA CHLADNÚ MACERÁCIU

Objem 
ℓ

Priemer 
mm

Celk. výška  
mm 

Výška plášťa 
mm

Max. nakvaš.objem ℓ

VM 1100 1 633 1 100 2 490 1 500 1 420

VM 1300 2 254 1 300 2 694 1 500 1 906

VM 1600 2 874 1 600 2 500 1 100 2 580

VM 1600 3 693 1 600 2 950 1 500 3 253

VM 1600 4 693 1 600 3 450 2 000 4 253

Ceny na základe dopytu

Objem 
ℓ

Priemer 
mm

Celk. výška  
mm 

Celk. dĺžka plášťa 
mm

Max. nakvaš.objem ℓ

VMH 1300 2 100 1 300 2 145 2 097 1 970

VMH 1600 4 250 1 600 2 307 2 908 4 050

VMH 1800 5 400 1 800 2 500 3 010 5 200

 stojatá kruhová nádrž s kužeľovým dnom 

 uložená na troch nohách / ležatá kruhová nádrž 

 na dvoch nohách

 v najnižšom mieste kruhový výpad 

 s nátrubkom s klapkou DN100

 na plášti navarený duplikátor pre ohrev  

 a chladenie rmutu; zaizolovaný a opláštený 

 nerezovým plechom

 v hornej časti rotačný odplyňovač s nátrub- 

 kami pre vstup a výstup chladiaceho média; 

 reťazový pohon s elektroprevodovkou

 riadiaca skriňa rotačného odplyňovača 

 na čelnej strane vinifikátora

 v spodnej časti plášťa plniaci a vyprázdňovací 

 nátrubok s klapkou DN40

 horný otvor Ø 500 mm s odvzdušňovacím 

 ventilom DN50

 materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241

 štandardná povrchová úprava: krúžkovaním
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VMH

Nádrž je možné vyrobiť aj v horizontálnom 

prevedení, kde sa rotačný odplyňovač 

brodí v celom objeme rmutu a tým sa 

zvyšuje účinnosť teplozmenných procesov.
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Univerzálna nádrž na fermentáciu 
modrých a aromatických odrôd hrozna 
metódou ponoreného matolinového klo-
búka a na skladovanie vína, muštov 
a tekutín v potravinárskom priemysle 
ako nádrž s plávajúcim vekom.

VINIFIKÁTOR VBK

Objem 

ℓ

Priemer 

mm

Celk. výška  

mm 

Výška plášťa 

mm

Výška nôh 

mm

VBK 930 1 000 930 2 020 1 500 520

1 300 930 2 520 2 000 520

VBK 1100 1 800 1 100 2 520 2 000 520

VBK 1300 2 500 1 300 2 520 2 000 520

3 200 1 300 3 020 2 500 520

3 900 1 300 3 520 3 000 520

duplikátor 1 m²

 stojatá kruhová nádrž s tvarovým dnom 

 uložená na troch nohách

 v najnižšom mieste kruhový otvor  

 s dvierkami Ø 420 mm

 sitová prepážka v nastaviteľnej výške

 plávajúce veko s nafukovacím tesnením, 

 pumpičkou a bočnými sitovými komorami

 v plášti je nátrubok G 5/4"

 vo dvierkach výpustný nátrubok G 5/4"

 materiál: nehrdzavejúca oceľ 17 241

 štandardná povrchová úprava: krúžkovaním
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Scedzovacia nádrž na hrozno je stojatá 
kruhová nádrž uspôsobená pre inštalá-
ciu na oceľovú konštrukciu nad lisom 
na hrozno.

SCEDZOVACIA  

NÁDRŽ - TYP SC

Objem
ℓ

Výška  
nádrže 

mm

Priemer  
nádrže

mm

Priemer  
závitovky

mm

Priemer  
vyprázdň.otvoru  

mm

Elektrický 
príkon

Odtok 
muštu

SC-5000 5 000 3 000 1 600 320 420 2,2 kW Js 50

SC-7000 7 000 4 000 1 600 320 420 2,2 kW Js 50

SC-8000 8 000 4 500 1 600 320 420 2,2 kW Js 50

Ceny na základe dopytu

Dno nádrže je v tvare písmena V. V spodnej časti je 

umiestnený závitkový dopravník pre odsun scede-

ného mláta. Pre výpad mláta je scedzovák vybave-

ný otvorom s kruhovými dvierkami a krytom proti 

rozstreku muštu. V strede scedzováka je umiestne-

ný scedzovací kôš zhotovený z perforovaného ple-

chu. Odtok muštu je zabezpečený potrubím na dne 

scedzováku. Scedzovacia nádrž môže byť doplne-

ná plávajúcim vekom pre vzduchotesné uzavretie 

a chladiacimi platňami pre chladenie mláta.
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Chladiace platne slúžia na riadené 
kvasenie hroznových muštov. Inštalujú 
sa do kvasných nádrží. Platňa pozostá-
va z dvoch nerezových prelisovaných 
plechov zvarených do tuhého celku.  
Prívod chladiaceho média je zboku (typ 
CHP-ZH), alebo zhora (typ CHP-ZB).

CHLADIACE PLATNE

Šírka  
mm

Výška  
mm

Chladiaca 
plocha m²

375 500 0,375

431 500 0,431

375 750 0,560

434 750 0,647

375 1 000 0,750

431 1 000 0,862

375 1 250 0,938

431 1 250 1,076

Šírka  
mm

Výška  
mm

Chladiaca 
plocha m²

375 1 500 1,125

431 1 500 1,293

375 2 000 1,500

431 2 000 1,724

375 2 500 1,875

431 2 500 2,155

375 3 000 2,250

431 3 000 2,586

 materiál: 17 241 (AISI 304)

 hrúbka plechu: 1/1 mm

 svetlosť nátrubkov: G 1/2"

 pracovný tlak: 6 bar

 povrchová úprava: leštením

 možné šírky platne:  

 151 mm, 207 mm, 263 mm 

 319 mm, 375 mm, 431 mm
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Hadicové chladiče sa používajú na chla-
denie alebo ohrievanie vínnych muš-
tov pri riadenom kvasení v drevených 
sudoch alebo iných nádržiach, ktoré nie 
sú vybavené iným druhom chladenia.

Hadica chladiča sa vsunie do suda cez plniaci 

otvor a napojí sa hadicami na zdroj a odpad 

studenej, prípadne teplej vody. Prívod vody sa 

napojí guľovým kohútom na jednu závitovú kon-

covku a odpad vody na druhú závitovú koncovku 

hadicového chladiča. 

HADICOVÉ CHLADIČE

Otvor  
v sude  

mm

Objem  
suda 

ℓ

Dĺžka 
mm

HCH 1/40 40 800 1 000

HCH 2/40 40 1 500 2 000

HCH 3/40 40 1 900 3 000

TE bimetalový teplomer

KZ kvasná zátka

Otvor  
v sude  

mm

Objem  
suda 

ℓ

Dĺžka 
mm

HCH 1/50 50 1 100 1 000

HCH 2/50 50 2 100 2 000

HCH 3/50 50 2 600 3 000

HCH 4/50 50 3 300 4 000

HCH 5/50 50 4 400 5 000

HCH 6/50 50 5 300 6 000

Prietok vody a tým aj teplota kvasiacich muštov sa 

potom reguluje ručne guľovým kohútom. Na 1 hl 

kvasiaceho muštu sa spotrebuje cca 9 ℓ vody za 

hodinu kvasenia. Voda sa oteplí o 3°C (napr. z 12 °C 

na 15 °C). Hadicové chladiče sú vyrábané pre 2 roz-

mery otvorov do suda: Ø 40 mm a Ø 50 mm. Pri ruč-

nom regulovaní chladenia sa teplota muštu môže 

merať bimetalovým teplomerom (priemer stupnice 

Ø 63 mm, rozsah 0–60 °C, dĺžka stonku 400 mm).



55II CHLADENIE A REGULÁCIA54

CHLADIACE RÚRKY 
DO DEMIŽÓNOV

Chladiče do demižóna sa používajú hlavne 

v potravinárskom priemysle pre chladenie alebo 

ohrievanie vínnych muštov pri riadenom kvasení 

v sklených demižónoch. Chladič sa vsunie do 

demižóna cez plniaci otvor a napojí sa hadica-

mi na zdroj a odpad studenej, prípadne teplej 

vody. Prívod vody sa napojí guľovým kohútom na 

jednu závitovú koncovku a odpad vody na druhú 

závitovú koncovku demižóna. Prietok vody a tým 

aj teplota kvasiacich muštov sa potom reguluje 

ručne guľovým kohútom. Na 1 hl kvasiaceho 

muštu sa spotrebuje cca 9 l vody za hodinu 

kvasenia. Voda sa oteplí o 3°C, napr. z 12° na 15°. 

Pri ručnom regulovaní chladenia sa teplota muštu 

môže merať bimetalovým teplomerom.

CHLADIACE BOXY
Chladiaci box sa používa pre chladenie a udržova-

nie teploty vo vínnych fľašiach pri degustácii vín, 

prípadne pre uskladnenie fliaš v predajniach vína. 

Box je zaizolovaný izoláciou k-flex a opláštený 

nerezovým plechom.
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Rúrkový výmenník sa používa 
vo vinárskom priemysle na schladenie 
muštov po vylisovaní. Chladiacim 
médiom je ľadová voda. Pre vyššiu 
účinnosť je možné rúry doplniť 
izoláciou.

RÚRKOVÉ VÝMENNÍKY

Priemer rúr  
mm       
vnút. / vonk.

Počet rúr 
×  

dĺžka rúr

32 / 50 4 × 3 m

32 / 50 6 × 3 m

32 / 50 8 × 3 m

32 / 50 4 × 6 m

32 / 50 6 × 6 m

Priemer rúr  
mm       
vnút. / vonk.

Počet rúr 
×  

dĺžka rúr

50 / 80 4 × 3 m

50 / 80 8 × 3 m

50 / 80 4 × 6 m

70 / 100 8 × 3 m

70 / 100 4 × 6 m

70 / 100 5 × 6 m

70 / 100 6 × 6 m

Udržiavanie správnej teploty muštu, ktoré je veľmi 

dôležité pre správne vykvasenie a dodatočné chla-

denie pri fermentácii, je často rozhodujúcim fakto-

rom pre kvalitu konečného produktu. Riešením je 

prietokové chladenie. Ochladenie muštu prebieha 

už pri čerpaní do tanku. Mušt prejde systémom 

rúrkového výmenníku, ktorý ho bezpečne ochladí 

na požadovanú teplotu. Tak sa do tanku dostane 

už ochladený mušt a môže prebiehať správne 

kvasenie.
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 1

 2

Chladiace agregáty slúžia ako zdroje 
chladu pri riadenom kvasení. Sú vyho-
tovené v nerezovom prevedení a určené 
priamo pre vinársky priemysel. Chla-
diaci agregát obsahuje riadiacu jednot-
ku, na ktorej si užívateľ nastaví teplotu 
chladiaceho média, ktorá je automatic-
ky udržovaná. Chladiacim médiom môže 
byť voda alebo potravinársky nemrznú-
ci koncentrát. Cirkuláciu zabezpečuje 
obehové čerpadlo s By-Pass ventilom. 

Chladiace agregáty sú vyrábané v rôznych veľ-

kostiach, z ktorých vyberieme individuálne pre 

váš kvasný objem. Súčasťou dodávky je doprava 

zariadenia k zákazníkovi, inštalácia, uvedenie do 

prevádzky a zaučenie obsluhy. Súčasťou našej 

ponuky je aj zameranie, návrh, montáž a uvedenie 

do prevádzky kompletných potrubných rozvodov. 

Rozvody sú izolované, vyhotovené z plastu alebo 

nerezovej oceli. 

Ponúkame 4 spôsoby prevedenia potrubných 

rozvodov:

1 

Systém s pohyblivými prívodmi  

a hadicovými chladičmi

Prenosné hadicové chladiče sú pripojené na zdroj 

chladnej vody(vodovod, studňa) pomocou obyčaj-

ných hadíc. 

2 

Systém s pevným rozvodom  

a hadicovými chladičmi

Prenosné hadicové chladiče sú pripojené na pevný 

potrubný rozvod chladného média z chladiaceho 

agregátu. Medzi prenosným hadicovým chladičom 

a pevným potrubným rozvodom je obyčajná hadi-

ca. Pevné potrubné rozvody sú súčasťou dodávky 

a sú vyhotovené z plastu alebo z nerezovej oceli.

CHLADIACE AGREGÁTY
A SPÔSOBY PREVEDENIA ROZVODOV
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3  

Systém s pevným rozvodom napojenia na 

chladiace platne, duplikátory, klimatizáciu

Výmenníky tepla sú napojené na pevný 

potrubný rozvod pomocou nerezových 

pancierových hadíc. Pevné potrubné roz-

vody sú súčasťou dodávky a sú vyhotove-

né z plastu alebo z nerezovej oceli. 

4  

Systém chladenia a ohrievania s pevným 

rozvodom napojenia na chladiace platne, 

duplikátory, klimatizáciu

Pre kombinovaný systém chladenia 

a ohrievania je možné použiť ako voliteľné 

príslušenstvo ku chladiacemu agregátu:

• elektrickú špirálu

• rekuperáciu odpadového tepla

• tepelné čerpadlo

Výmenníky tepla sú napojené na pevný 

potrubný rozvod pomocou nerezových 

pancierových hadíc. Pevné potrubné roz-

vody sú súčasťou dodávky a sú vyhotove-

né z plastu alebo z nerezovej oceli.

 3  4
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VinPilot® je komplexný pivničný 
systém pre všetky odvetvia produkcie 
vína. Všetky VinPilot® systémy sú kom-
pletne vode odolné a spĺňajú vysoké 
kvalitatívne požiadavky v pivničných 
priestoroch. Vďaka vysokému štandardu 
poskytujeme na tieto produkty 5-ročnú 
záruku.

PRODUKTOVÝ RAD VINPILOT○®

53 VinPilot® One — jednoduchá regulácia

59 VinPilot® Pro — kontrolovaná fermentácia

63 VinPilot® Secure — sledovanie CO2

65 VinPilot® DryFog — zvhčovací systém

VINPILOT SYSTÉMY
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VINPILOT ONE
JEDNODUCHÁ REGULÁCIA

VinPilot®One je jednoduchá regulácia, 
ktorá spĺňa náročné požiadavky na kva-
litu vo vinárskych prevádzkach. Nová 
séria presvedčí vynikajúcim pomerom 
ceny a výkonu. Regulácia VinPilot® je 
spoľahlivým sprievodcom pri chlade-
ní, počas kvasného procesu alebo pri 
odbúravaní kyselín.

VinPilot®One je spoľahlivý prístroj s dlhou život-

nosťou. Ide o vysokokvalitnú, vode odolnú elek-

troniku „Made in Germany“, vhodnú do pivničné-

ho prostredia. Série VinPilot®One sú variabilné.
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„One Flex“ regulátor je zo zadnej strany 

vybavený nerezovým snímačom teploty 

a tak ho môžete vložiť priamo do teplome-

rovej jímky. Toto riešenie uľahčuje montáž 

a ponúka cez systémový kábel s konekto-

rom flexibilitu, ktorá umožňuje VinPilot® 

One počas kampane používať vo viace-

rých kvasných nádržiach.

VINPILOT®  
ONE FLEX 

V prípade, že používate teplomerová jímku s von-

kajším/vnútorným závitom, je správnou voľbou 

„Flex SI“. V tomto prípade sa regulátor jednoducho 

naklikne na adaptér teplomerovej jímky. Adaptéry 

sú v ponuke vo všetkých veľkostiach a typoch 

závitov.

Pri variante VinPilot®One-Flex J je teplomerová 

jímka dovybavená zosilnením, na ktorú regulátor 

ľahko priskrutkujete.

VINPILOT®ONE-FLEX J VINPILOT®ONE-FLEX-SI

pripojovací adaptér

Snap-in-systém

Model VinPilot®One Split má snímač teploty 

montovaný oddelene od regulátora. To 

umožňuje montáž regulátora bez ohľadu 

na pozíciu snímača teploty – na obľúbené 

miesto na nádrži, prípadne na stenu.

VINPILOT®  
ONE SPLIT

Ak chcete VinPilot®One Split v priebehu kampane 

používať pre viaceré tanky, odporúčame verziu 

so Snap-in systémom. Na nádrži alebo na stene 

je namontovaný nerezový adpatér. VinPilot®One 

nakliknete tam, kde je práve potrebný.

Pre pevnú montáž VinPilot®One Split je vhodný 

„Split T“. Regulátor je vybavený zo zadnej strany 

otvormi s vnútornými závitmi M4 pre upevnenie 

pomocou skrutiek. Montáž na prednú stranu 

nádrže alebo na vlastný držiak je tak jednoduchá.   

VINPILOT®ONE SPLIT T VINPILOT®ONE SPLIT SI

pripojovací závit

Snap-in-systém
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Samostatný regulátor VinPilot®One Compact je 

úsporné riešenie, vhodné pre menšie vinárske 

prevádzky. Je určený na kontrolovanie fermentácie 

alebo na kontrolu odbúravania kyselín.

VinPilot®One Compact je pre vyššiu bezpečnosť 

koncipovaný na 24V prúd. S jedným transformáto-

rom a profesionálnym rozdeľovacím systémom ho 

môžete flexibilne napájať.

VINPILOT®  
ONE COMPACT

INŠTALÁCIA VINPILOT ONE COMPACT

rozdeľovač so zásuvkou      

pripájací kábel 6m

snímač teploty 8 m snímač teploty 8 m

kábel pre 24V a signálom pre čerpadlo

INŠTALAČNÝ MATERIÁL

Vo vode odolnom One Split Boxe na špeciálne 

vyvinutej platine sú prichystané všetky potrebné 

prepojenia, ktoré sa už len prepoja v rozdeľovacej 

krabičke koncami káblov na svorky.

Na prepojenie jednotlivých One-Split Boxov slúži 

hybridný kábel, ktorý nezabezpečuje iba prenos 

prúdu medzi jednotlivými regulačnými jednotkami, 

ale zároveň slúži aj na prenos signálu ovládania 

čerpadla chladiaceho agregátu, ktorý pokračuje 

ďalej.
signál pre čerpadlo

2 x1,5mm2 / 24V

12

5

6

3

4
7

1. vysokohodnotná prevádzková jednotka

2. vodeodolný domček — IP 67

3. ľahká montáž

4. vnútorný/vonkajší závit ako štandard

5. 6 m pripojovací kábel

6. guľový ventil pochrómovaný

7. guľa z nerezovej ocele

Najlepšia kontrolovaná regulácia je len 

natoľko hodnotná, aký kvalitný je ventil, 

ktorý ju reguluje. Motorové guľové 

ventily VinPilot®Valve Pro majú oproti 

bežným elektromagnetickým ventilom 

tieto prednosti: 

• žiadne poruchy kvôli vodnému  

kameňu alebo nečistotám

• žiadne tlakové nárazy pre  

pomalé otváranie

• v prípade poruchy sa dá ventil  

otvoriť ručne

VINPILOT®  
VALVE PRO
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VINPILOT PRO
KONTROLOVANÁ FERMENTÁCIA

VinPilot®Pro je v súčasnosti najmo-
dernejšou reguláciou na svete. Spája 
modernú regulačnú techniku s funkč-
ným dizajnom, čo prináša komfort pri 
ovládaní a prevádzkovú bezpečnosť. 

VinPilot®Pro je BUS systém, ktorý presvedčí 

nielen ľahkou inštaláciou, ale aj neohraničeným 

rozširovaním systému. Na zabezpečenie prúdu 

pre všetky regulátory postačuje jediný kábel, 

ktorý prepája regulátory s počítačom. 

Regulátory pracujú samostatne a sú plne funkčné 

aj po odpojení od počítača. Popri snímaní teploty 

preberá VinPilot riadenie a sledovanie aj iných 

dôležitých procesov.

Vďaka možnosti využitia vzdialeného displeja 

máte ešte vyšší obslužný komfort. Zmenu teploty  

môžete zrealizovať prostredníctvom počítača 

alebo smartfónu, alebo priamo na nádrži.

FUNKCIE VINPILOT PRO

 kontrola teploty

 nahrávanie procesu regulácie

 mikro-makro oxidácia

 ovládanie regulácie vinifikátorov

 prekvášanie na základe CO2

 klimatizácia miestností

 zvlhčovanie vzduchu

 spravovanie energií

 sledovanie CO2 v miestnosti

BENEFITY

 perfektná kontrola regulácie

 všetky informácie pomocou jediného tlačítka

 mobilné ovládanie pomocou smartfónov

 5-ročná záruka
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VINPILOT® MANAGER SOFTVÉR

VinPilot® Manager softvér disponuje všetkými 

funkciami snímania a regulácie teploty a tými, 

ktoré sú potrebné pre administráciu vína. Naj-

modernejšia technika má prehľadný dizajn, ktorý 

zabezpečuje užívateľsky priateľské ovládanie. 

Nezávisle od regulátorov a regulácie môže byť 

v programe založené akékoľvek množstvo tan-

kov, v ktorých sú spravované kvasiace procesy, 

prípadne skladované vína, až do ich plnenia.

REGULÁCIA

 regulácia na základe pevne zadanej teploty

 regulácie na základe predpísanej teplotnej 

 krivky

 prekvášanie na základe úbytku cukornatosti 

 (cez CO2)

 regulácia cyklu (napr. automatické preplavovanie)

 regulácia na základe zadania teplotného rozhrania

 regulácia mikro-makrooxidácie

 klimatizácia priestorov (teplota a zvlhčovanie)

 sledovanie CO2 v miestnosti

PIVNICA A ZOBRAZENIE NÁDRŽÍ

Vďaka prehľadnému náhľadu pivnice na obra-

zovke máte po ruke všetky dôležité informácie. 

S jedným kliknutím na tank sa otvorí zodpoveda-

júce okno šarže, kde sa zaznamenávajú všetky 

zápisy a kde sa spúšťa kontrolovaná fermentácia.

JEDNODUCHÁ DOKUMENTÁCIA

Popri zobrazovaní kvasnej krivky a krivky pre-

kvaseného cukru, pomocou kliknutia myškou 

zdokumentujete všetky ošetrenia a pohyby vína. 

Jednoducho a rýchlo vybavíte aj operácie ako 

je kupážovanie a rozdelenie vína do viacerých 

nádrží.

Prehľadný proces a správa šarží vám umožní sa 

kedykoľvek vrátiť k uloženým dátam a kvasným 

krivkám. V zozname šarží sú prístupné všetky 

informácie o vínach a procesoch.

Kompletnú a prehľadnú správu šarží a kvasných 

kriviek si môžete kedykoľvek vytlačiť cez integro-

vaný tlačový modul. Jednoducho zrealizujete ex-

port jednotlivých záznamov šarží, ale aj celkový 

prehľad pivnice je ľahké zrealizovať. Dodatočne 

je možné všetky dáta odoslať cez náš exportný 

súbor do iného počítača. 
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VINPILOT SECURE
BEZPEČNÉ SLEDOVANIE CO2

VinPilot©Secure sleduje koncentráciu 
CO2 a zaručí bezpečnosť prevádzky.
Aktuálna koncentrácia CO2 sa zobrazuje 
priamo na displeji, podľa čoho sa môžete 
rozhodnúť, či je vstup do objektu (aj pri 
spustenom alarme) bezpečný. 

S viacerými stupňami hraničných hodnôt môžete 

systém doplniť o externú optickú a akustickú 

výstražnú jednotku a tak isto aj o reguláciu 

odsávacieho systému. Vaše odsávanie CO2 teda 

beží len vtedy, keď je naozaj potrebné. Zníženým 

množstvom ventilácie dokážete predchádzať 

neželaným teplotným výkyvom v pivnici. 

Na signalizačnej lampe môžu byť pripojené 

viaceré CO2 sondy. Pre vyhlásenie alarmu bude 

rozhodujúca najvyššia nameraná hodnota. 

Naša meracia stanica CO má meraný rozsah až 

do koncentrácie 5 %. CO2 meranie spočíva na 

infračervenom meracom princípe. Na základe 

špeciálneho postupu sa minimalizuje proces star-

nutia a zabezpečuje sa tak vysoká spoľahlivosť 

a dlhodobá stabilita.

Pre lepšiu kontrolu je možné použiť vizualizáciu 

cez VinPilot©Manager softvér. Všetky hodnoty, 

ako aj všetky bežné výstražné stavy sú zobrazo-

vané v krivke v softvéri. To umožňuje v prípade 

kontroly kontrolným orgánom dokázať, že neboli 

prekročené povolené koncentrácie v ovzduší. 

VinPilot©Secure základná stanica ostáva v tomto 

prípade úplne nezávislá od výpadku počítača 

i odpojenia z BUS systému.

KOMPONENTY SYSTÉMU

1) VinPilot©Secure CO2 Sensor

2) VinPilot©Secure výpočtová jednotka

3) VinPilot©Secure alarmová signalizácia

3) Aktivácia ventilácie

5) VinPilot©Manager Software
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kompresor

prívod vody

odvod vody

jednotka reverznej osmózy

VinPilot© Fog senzor

ovládacia skriňa rozprašovače

VINPILOT DRYFOG
ZVLHČOVACÍ SYSTÉM  
PRE DREVENÉ PIVNICE

VinPilot©DryFog zvlhčovací systém 
je jedinečný svojím výkonom a úspo-
rou prostriedkov. Patentovaný systém 
suchej hmly vytvorí prostredie s vyso-
kou vlhkosťou bez premočenia. Výho-
dou je úspora práce pri dopĺňaní sudov 
vínom a čo je najdôležitejšie — minima-
lizácia straty vína až o 80%. 
 

1) regulátor vlhkosti

Špeciálne vyvinutý regulátor vlhkosti VinPilot©fog 

zachycuje permanentne vlhkosť vzduchu a pri 

vyhodnotení potreby vydá rozkazy riadiacej cen-

trále pre začatie zvlhčovania vzduchu.  

2) rozprašovač

VinPilot©fog regulátor je patentovaná, bezúdrž-

bová rozprašovacia dýza, ktorá pracuje v nízko 

tlakovom rozmedzí a je skonštruovaná bez 

pohyblivých častí.

3) ovládacia skriňa

V ovládacej skrini sú umiestnené všetky hydrau-

lické a pneumatické komponenty potrebné pri 

zvlhčovaní. Rozprašovač si odoberá potrebné 

množstvo vody z nádrže umiestnenej v nerezo-

vej skrini, ktorá je automaticky dopĺňaná vodou 

z kompaktnej jednotky reverznej osmózy. 

O správny tlak vzduchu sa postará hydro-pneu-

matické riadenie, ktoré zabezpečí, že potrubie 

bude po zvlhčovacom procese vždy vyprázd-

nené. Vyhnete sa tak stojatej vode v potrubí 

a odkvapkávaniu vody z rozprašovača. 

Kombináciou s patentovaným rozprašovačom 

zaručuje systém hmlu s priemerom kvapôčok 

v rozmedzí 1–10 mikrometra. 

Pri uskladňovaní vína v barikových sudoch 

dochádza vďaka odparovaniu k veľkým stratám. 

Nie je zriedkavé, že strata objemu dosahuje až 

14% a je dôležitým ekonomickým faktorom.

Optimálne zvlhčovanie vzduchu dokáže znížiť 

stratu z odparovania až o 80%. Už pri 35 bariko-

vých sudoch je po 12 mesiacoch úspora vyššia, 

ako samotná investícia do zariadenia zvlhčovania 

vzduchu (pri cene vína 10 € /fľaša).
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VINÁRSKE 
DOPLNKY
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1 Zásobná nádrž na víno 410 ℓ

2 Stojan pre 2 zásobné nádrže

3 Obsluhovací rebrík

4 Odmerný valec OV-5

5 Nerezový pult

6 Prepojovacie potrubie

Technické údaje:   

1 zásobná nádrž na víno s plávajúcim vekom, 

obsah 410 ℓ

2 stojan pre uloženie zásobných nádrží, 

vyrobený z tenkostenných profilov

3 obsluhovací rebrík s plošinou,  

vyrobený z tenkostenných profilov

4 odmerný valec OV-5, objem 5 ℓ, vybavený arma-

túrami a skleným stavoznakom

5 nerezový pult pod odmerné valce pozostáva 

z pevnej a odnímateľnej časti, upevňuje sa na 

stenu

   

Materiál všetkých prvkov:   

nerezová oceľ 17 240; štandardná povrchová  

úprava: matný lesk (1-3), zrkadlový lesk (4,5)

Prechodné uskladnenie vína a presné 
meranie jeho objemu tam, kde sa pre-
dáva sudové víno, alebo iné tekutiny 
do vlastných nádob zákazníka. Tvoria 
ho: zásobné nádrže, stojan pre zásobné 
nádrže, obsluhovací rebrík, odmerné val-
ce, prepojovacie potrubie medzi odmer-
nými valcami a zásobnými nádržami 
a nerezový pult pod odmerné valce. 
Prvky sa dajú zakúpiť aj jednotlivo.

MERACIE ZARIADENIE 
NA VÍNO / VYBAVENIE PRE 
PREDAJNE VÍNA

 5 6

 1  4

PU-2 Pult pod 2 odmerné valce

PU-3 Pult pod 3 odmerné valce

PU-4 Pult pod 4 odmerné valce

PU-5 Pult pod 5 odmerných valcov

PU-6 Pult pod 6 odmerných valcov

PP-1 Prepojenie kolienkom na hadicu

PP-2 Prepojenie s T kusom

PP-3 Prepojovacia hadica — 1 m

PP-4 Ciachovanie SLM
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2

DOPLNKY

1 NEREZOVÉ OHREBLO  
PRE VYBERANIE 
HROZNOVÉHO MLÁTA

Typ Názov prvku

NO Nerezové ohreblo

Typ Názov prvku

C Cedítko na dubové čipsy

Slúži na barikovanie vína. Cedítko sa naplní 

čipsami z dubového dreva, uzavrie sa skrutko-

vým uzáverom a upevní sa zaskrutkovaním do 

zátky. Vsunie sa do suda a zátkou upevnenou 

na cedítku sa sud zazátkuje.

2 CEDÍTKO NA DUBOVÉ ČIPSY
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3

4

Typ Názov prvku

VP-P Vinárska pipeta priama

VP-O Vinárska pipeta ohnutá

Slúži na odobratie vzorky vína alebo muštov 

z nádrží a sudov podobne ako sklená pipeta, 

ale je nezničiteľná. Je vyrobená z nerez. ocele 

17 241. Dá sa rozložiť a ľahko udržiavať v čistote. 

Vyrába sa v dvoch tvaroch: priama a ohnutá.

3 VINÁRSKA PIPETA

Zatláčadlo sa používa na manuálne zatláčanie 

matolíny počas kvasenia modrých odrôd hrozna 

v otorených kadiach.

4 ZATLÁČADLO MATOLÍNY

Typ Názov prvku

ZM Zatláčadlo matolíny
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5

6

Rotačná umývacia hlavica 360° slúži na sanitáciu 

nádrží. Materiál A316L, pracovný tlak 1–3 bar, od-

porúčaný tlak 2 bar, max. dovolená teplota 140°C. 

efektívny čistiaci rádius 1,4 m, zmáčanie 3m.

Kanva na dolievanie slúži na komfortné dolievanie 

vína, prípadne prípravkov do vína bez znečistenia 

samotných nádrží, drevených sudov, výrobných 

alebo pivničných priestorov. Kanva je vyrobená tak, 

aby bola ľahko hygienicky udržiavateľná.

5 ROTAČNÁ UMÝVACIA HLAVICA

6 KANVA NA DOLIEVANIE

Typ Názov prvku

RU Rotačná umývacia hlavica

RUP Rotačná umývacia hlavica s pripojovacím 

potrubím pre odvzdušňovací nátrubok 

DN 50

Názov prvku Objem 
ℓ

Kanva na dolievanie 10
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