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WINEFLOW 

ANALISADOR ENOLÓGICO ENZIMÁTICO AUTOMATICO MULTIPARÂMETRO 

DESCRIÇÃO 

Analisador Enológico Automático Multiparâmetro  modelo  WINEFLOW PLUS  marca Gibertini 

Wineflow é um analisador automático de alta produtividade para 120 testes por hora, baseado no 

método enzimático. Integra Amostrador para 64 amostras,com posições para amostras padrões e 

controle. 

Compartimento refrigerado com 27 posições para reagentes com controle automático de nível 

dos reagentes dentro dos frascos.. 

96 compartimentos de reação termostatizados. Ambos os amostradores em posições separadas, 

sem influência de temperatura entre um e outro. 

Celas de leitura inclinadas, com percurso óptico de 10mm e 1mm, podendo realizar analise de 

Glicose e frutose sem diluição até 400g/L, e análise de cor também sem diluição 

Possibilidade de analisar até 13 parâmetros simultaneamente  



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Método de leitura Ponto final, mono e bicromático, cinética, tempo fixo, bi-reagente, multiparãmetro 

Sistema de reação 27 posições 

Sistema Analítico 120 testes / hora - 60 amostras / hora 

Amostra prioritária Possibilidade de inserir amostras urgentes em qualquer momento do processo de análise. 

Sistema operacional Windows XP com PC externo incluído 

Software Wineflow 
Controle automático de todo o sistema, planilha de resultados, gerênciamento de amostras, padrões, 
reagentes e racks de reação, lista de trabalho e perfis de análise personalizados. 

Autozero Automático para todos os comprimentos de onda 

Racks de reação 96 posições de incubação termostatizadas 

Idioma : Italiano, inglês, espanhol, francês, russo e chinês. 

Sistema óptico Lâmpada de halogênio de alta durabilidade,  

   Filtros de interferência com banda espectral de 2nm 

   340-420-492-505-520-546-578-620nm + 1    posição livre 

   Precisão fotométrica 1% 

   Resolução 0,0001Abs 

  Faixa de medida de 0 -2,5Abs 

Diluição Seringa de precisão com capacidade de 1000µl – precisão ±0,5% 

   Valor mínimo de reagente 400µl 

   Temperatura de incubação 37°C ±0,1°C 

Calibração Multiponto 2-8 calibradores com diluição automática 

Dimensões 71 x 62 x 36 cm (W x D x H) 

Peso 38 kg 

Fonte de Alimentação 110/220 V - 50/60 Hz 



Carrossel com capacidade para até 64 amostras, padrões e controles. 

Compartimento refrigerado com 27 posições para reagentes com controle de nível. 

Racks de reação com 96 posições regulados por termostato. 

Célula de leitura inclinada. 

Capacidade de realização de até   13 parâmetros simultaneamente. 

Diluição automática 

Criação de curva de calibração automática a partir de padrão concentrado 

BENEFÍCIOS 

PARÂMETROS ANALIZÁVEIS 

Ácido Acético 

Ácido cítrico 

Ácido D-glucónico 

D-ácido láctico 

Ácido L-láctico 

L-málico 

Ácido pirúvico 

Ácido tartárico 

Aldeído acético 

As antocianinas 

Alfa-Amino Azoto 

Nitrogênio amoniacal 

Cálcio Ionic 

Catechins 

Cloretos 

A intensidade da cor, e Hue (sem cálculos manuais) 

Ferro Ionic 

Glicerina 

Glicose - Frutose 

Magnésio 

Total de polifenóis 

Potássio 

Cobre 

Sacarose 

SO2 livre e total 

Ureia 
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