
Fitxa tècnica

Descripció

dipòsit  5.000 LITReS
fONs PLA inclinat
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Dipòsits amb fons pla inclinat 5% molt indicats per vinifica-
ció amb pells i emmagatzematge. A diferència dels models 
amb fons cònic, un cop acabada la fermentació i el desvi-
nat, la boca d'home i el fons inclinat fins a la porta faciliten 
la labor d'extracció de pells. També estan dotades d'una 
reixa colador interior pels remuntats. Es poden fabricar 
en aquesta línia de dipòsits autobuidants automatit-
zats amb hèlice i fons cònics amb portes de guillotina 
(hidràuliques o neumàtiques). 

Opcional: adaptació d'agitadors, inertització, tub de neteja 
exterior amb dutxa interior, camises tèrmiques, busca 
clars... (sota comanda). Material de construcció tot en acer 
inoxidable 304l, possibilitat de construcció en 316l sota 
comanda. 

Acabats: * de la xapa inox: acabat interior i exterior mate. 
Gruix de la xapa del cos 2 mm a partir de 3.000 litres* 
Soldadures TIG amb gas inerta, de capades, passivades, 
raspallades.* Identificació i homologació: Registre sanitari 
indústries i productes alimentaris RSPAC 3905561/CAT. 
Segons la conformitat i lo disposat per l'art.4 5º paràgraf de 
D.L. 25/01/92 núm.108 i directiva CEE 89/109. Placa iden-
tificativa de fabricació, cubicatge i identificació.

Detall *Part superior: Cúpula cònica de 45º centrada, boca d'accés centrada diàmetre 400 mm amb 
junta, tapa, volant i sistema d'obertura amb braç i pern giratori. Vàlvula de seguretat de doble efecte 
(pressió / depressió) en inox 304l.*Cilindre: nivell complet amb aixeta inox 304l rosca gas amb 
mànega de plàstic, amb perfil calibrat de capacitat general. Placa de característiques i identificació. 
Recolza escales a partir de 3.000l. Aixeta treure mostres en inox. Boca inferior rectangular amb 
obertures exterior, completa amb junta, volant de tancamet y perns. Beina porta termòmetres frontal. 
Camisa d'intercambi tèrmic envoltant amb racord 1" gas. Rosca posterior amb tap per sonda PT100. 
Tub de remuntat a partir de 3.000l. Reixa colador interior amb sortida exterior vàlvula papallona amb 
mascle NW 50 per facilitar el remontat i retenció de les pells. *Part inferior: Fons pla inclinat 5% 
amb pendent cap a la part frontal per facilitar el desvinat i l'extracció de les pells. Sortida del buidatge 
total al costat de la boca inferior en el fons vàlvula papallona inox 304 sortida mascle NW 50. Peus 
troncocònics amb rosca i perns regulables per una perfecta alineació (+ / - 60mm). Amb platines de 
suport en terra inox diàmetre 140mm.
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Fitxa tècnica

depòsit
5.000 ltr. mod. d estàndard f. inclinat
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1. Vàlvula de seguretat de doble efecte 2".
2. Tapa Ø 400x90.
3. Camisa de fred.
4. Termòmetre.
5. Fons pla inclinat 5% 
6. Aixeta treure mostres 1/2.
7. Porta rectangular horizontal obertura exte -
rior 350 x 260.
8. Vàlvula dn 50 amb filtre interior mòbil a la
altura de la porta.
9. Nivell.
10. Vàlvula de buidatge general dn 50.
11. 3 potes regulables.
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