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BOMBAS DOSEADORAS ENARTIS 1P, 2P e 3P – DOSEAMENTO em LINHA 

 

1. OBJETIVO:  

A bomba doseadora PRO BOERA foi 

especificamente desenvolvida para na indústria do 

vinho e bebidas, para o doseamento em linha de 

goma arábica e outros Goma 

Arábica/CMC/KPA/MCR, durante o enchimento, e 

em conjunto com a microfiltração. 

 

Pretende-se obter um produto final homogéneo, 

sem efeito colmatante dos filtros e, ao mesmo 

tempo, com um elevado grau de esterilidade, pela 

qualidade dos materiais utilizados na construção do 

sistema. 

 

Existem 3 tipos de bombas doseadoras: 

 

PRO BOERA 1P – para o doseamento de um aditivo 

 

PRO BOERA 2P – com 2 bombas doseadoras de 

pistão e 1 carta de expansão. Permite o 

doseamento de 2 Goma Arábica/CMC/KPA/MCR 

em simultâneo e dados dos dois doseamentos. 

 

PRO BOERA 3P – com 3 bombas doseadoras de pistão 

e 2 cartas de expansão. Permite o doseamento de 3 

Goma Arábica/CMC/KPA/MCR em simultâneo e 

dados dos dois doseamentos. 
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2. CONSTRUÇÃO: 

Equipamento de construção simples e funcional, de fácil instalação nas linhas 

de enchimento pelo seu tamanho reduzido. Ligações DIN para integração na tubagem de vinho. 

Os Goma Arábica/CMC/KPA/MCR são aspirados diretamente do seu reservatório, através de um 

filtro e válvula de aspiração. A injeção de Goma Arábica/CMC/KPA/MCR pode ser interrompida 

através de válvula manual de 3 vias, permitindo a limpeza do circuito de doseamento, e 

enchimento do mesmo, no início de cada ciclo. Voltagem de alimentação 220-230V. Todos os 

componentes motorizados alimentados por circuito interno 24Vdc, com as devidas protecções. 

Todos os componentes internos são de fácil acesso e podem ser intervencionados sem recorrer a 

ferramentas especiais. 

 

3. MATERIAIS: 

Armário totalmente construído em aço 

inoxidável, com protecção das ligações de 

vinho. Caudalímetro eletromagnético na 

tubagem de vinho, construído em aço 

inoxidável e Teflon, com ligações flangeadas. 

Desmontagem fácil, período de vida alargado, 

fiável e preciso. Bomba doseadora em aço 

inoxidável com pistão em cerâmica, vedantes 

em Viton, válvulas de bola dupla montadas no 

corpo da bomba. Eletrónica moderna, painel 

multifunções por teclas, ecrã LCD de 4 linhas 

para consulta visual, porta de série Rs232 para PC ou impressora, saída digital do aditivo doseado, 

porta de comunicação bidireccional IR. 

 

4. OPERAÇÃO 

O doseamento do aditivo está organizado da seguinte forma: deteção de caudal de vinho, 

doseamento da quantidade de aditivo definida, totalização dos valores medidos, comunicação, se 

necessário, com outros periféricos eletrónicos (PC, Impressora). Através do teclado da unidade de 

controlo, o operador pode escolher a quantidade de aditivo a dosear, de forma manual ou 

automática. No modo manual, a quantidade de aditivo doseada é definida com as teclas + e -: neste 

caso o caudal de aditivo é constante e não altera com o caudal de vinho. No modo manual,  
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o operador pode também lavar e encher as 

tubagens de aditivo. No modo automático, o 

operador escolhe a quantidade de aditivo por 

hectolitro e confirma o arranque do sistema. 

Como caudal de vinho, o caudalímetro emite 

sinal analógico (4-20mA) para o sistema de 

controlo e este transforma-o numa medida 

absoluta (l/h ou hl/h, etc.) no ecrã. A bomba 

doseadora de pistão, doseia a quantidade 

programada de aditivo. O ajuste é efetuado 

automaticamente através da variação de 

velocidade do motor e por meio de sensor de rotação, esta velocidade é corrigida (feedback). Um 

sensor de pressão eletrónico está instalado na tubagem de aditivo e serve para prevenção de 

sobrepressões que podem danificar a bomba doseadora e, ao mesmo tempo, envia dados acerca 

da correta operação da mesma e alarmes para o sistema de controlo. Se houver variação do caudal 

de vinho, varia também a quantidade doseada de aditivo, de forma a manter a percentagem de 

aplicação constante; da mesma forma, o doseamento pára quando pára também o caudal de vinho. 

As quantidades de aditivo são totalizadas e guardadas no sistema até serem apagadas pelo 

operador. Alguns dados não são possíveis eliminar e apenas estão acessíveis por password. Os 

equipamentos são calibrados na origem antes do envio e o seu arranque é simples. Existe sistema de 

backup caso sejam introduzidos dados de configuração errados 

 

5. MANUTENÇÃO E PEÇAS 

O equipamento não necessita de manutenção específica, a não ser a verificação visual do nível do 

óleo e o filtro de aspiração, assim como uma revisão manual para confirmação do doseamento 

correto. Deve ser efetuada a lavagem dos cirtcuitos internos de aditivo e bomba doseadora, em modo 

manual 

Em caso de necessidade de peças de substituição, consultar número de série do equipamento e 

manual de instruções 

 

6. OPCIONAIS 

1 – Caudalímetros de aditivo para medição efetiva das quantidades doseadas. Este extra permite que 

o equipamento efetue a auto-correção da dose em caso de desvios. 
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