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Ju.Cla.S (Vason Group) 

Η ασφαλής χρήση οξυγόνου προσθέτει αξία στον οίνο  

MicrOdue
®
 Plus 

Συσκευή για τη προσθήκη οξυγόνου σε γλεύκη και οίνους 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

Το δοσοµετρικό σύστηµα το οποίο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και είναι πατέντα της JUCLAS του VASON 

GROUP, είναι εξαιρετικά ακριβές: το Ο2 δοσοµετρείται και προστίθεται µέσω ογκοµετρικών πιστονιών 

(volumetric calibrated pistons) υψηλής ακριβείας.  Βρήκε εφαρµογή στη τεχνική 

της µικροοξυγόνωσης αρχικώς στην Ιταλία και τώρα, έπειτα από 15 χρόνια, η 

JUCLAS παρουσιάζει την ηλεκτρονική και απόλυτα ελεγχόµενη µέσω 

υπολογιστή, έκδοση του πιο ευρέως χρησιµοποιούµενου σύστηµα 

µικροοξυγόνωσης στα οινοποιεία όλου του οινικού κόσµου: το MicrOdue
®
 Plus. 

Το σηµείο υπεροχής της συγκεκριµένης συσκευής το οποίο το διακρίνει από τον 

ανταγωνισµό, είναι το αποκλειστικό πατενταρισµένο σύστηµα παροχής του Ο2 

µέσω των ρυθµιζόµενων πιστονιών (µεταβλητού όγκου) το οποίο εξασφαλίζει 

και εγγυάται την ακρίβεια στη δοσοµέτρηση της απαιτούµενης ποσότητας  Ο2.  

Η λειτουργικότητα και η φιλικότητα προς το χρήστη έχουν αυξηθεί µε τη χρήση 

του ηλεκτρονικού panel διαχείρισης, το οποίο υποστηρίζεται από οθόνη αφής (touch screen).  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

� 6 ανεξάρτητες δοσοµετρικές µονάδες (παροχές) 



� Ρυθµιζόµενη κλίµακα δοσοµέτρησης για κάθε δοσοµετρική µονάδα σε : mL/L/ώρα, mL/L/ηµέρα ή 

mL/L/µήνα 

� Έλεγχος της συνολικής ποσότητας του Ο2 για κάθε µονάδα ξεχωριστά, µε alarm για κάθε µονάδα 

� Ρυθµιζόµενη διάρκεια του κύκλου δοσοµέτρησης για κάθε µία δοσοµετρική µονάδα 

� Πολύγλωσση ανάγνωση οθόνης αφής (touch screen) 

� Φορητή συσκευή 

� Ακροφύσιο µε κεραµική µεµβράνη µε το κατάλληλο πορώδες για την έγχυση του Ο2 

� ∆υνατότητα χρήσης της συσκευής, ακόµα και στη standard έκδοση, για µακροοξυγόνωση (σε 

µικρότερες δεξαµενές) 

� ∆υνατότητα χρήσης σε όλους τους τύπους (και αφρώδεις οίνους) οίνων και σε όλους τους τύπους 

δεξαµενών (ressure tank, autoclave). 

 

ΕΥΡΟΣ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο2 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟΞΥΓΟΝΩΣΗ 

� min.: 20 mL/h µε 1 πιστόνι @1 bar (10 mL) / 1800 sec.  

� max.: 45L/h µε 3 πιστόνια @5 bar (150 mL) / 12 sec. 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

� Ηλεκτρική παροχή (220 V – 0,6 Kw) 

� Οξυγόνο (1 – 4 bar) 

� Συµπιεσµένος αέρας (1 - 6 bar) 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - KIT MACRO 

Υπάρχει διαθέσιµος (προαιρετικά) ο κατάλληλος εξοπλισµός, για την αυτόµατη  διαχείρηση των 6 

δοσοµετρικών µονάδων του MicrOdue
®
 Plus και τη χρήση του ως µακροοξυγονωτή σε δεξαµενή 

οποιουδήποτε όγκου. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ KIT MACRO 

� Αυτόµατη διαχείρηση και των 6 δοσοµετρικών µονάδων 

� Ηλεκτρονικός µετρητής ροής  

� Ηλεκτρονική ρύθµιση : 

– ∆όσης του Ο2 [ml/l] 

– Όγκου δεξαµενής [hl] 

– Αριθµός κύκλων λειτουργίας 

� Παροχή από 1 έως 50 NL/λεπτό (NL = Normalliter) 

 

 



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Κεραµική µεµβράνη έκχυσης του Ο2 

 

 

 

• Ανοξείδωτη ράβδος προσθήκης Ο2 από την βάνα της δεξαµενής 

 

 

 

 

 


