UYGULAMALAR

Þarapçýlýk

Misting sistemlerinin çok büyük avantajlar sunduðu bir diðer uygulama alaný, þarap mahzenleri ve þarapçýlýktýr.
Tüm sezon boyunca ya da sezonun sadece bir bölümünde, uygun rutubet koþullarý oluþturulmamýþ þarap
mahzenlerinde çeþitli problemlerin oluþumu söz konusudur. Mahzenin düþük rutubet oraný, þarabýn evaporasyonu
sonucu ciddi bir kalite ve para kaybýna yol açan en önemli faktördür. Bu, sadece buharlaþma sonucu eksilen þarabýn
yerine koyulmasý için gerekli iþ gücü ve üretim zamanýndan doðan gecikme ile de sýnýrlý deðildir. Düþük rutubet
oranýnda ahþap fýçýlarýn dýþ yüzeyinden ortama verdiði nem sonucunda, susuz kalan yüzey ciddi bir kalite ve verim
sorununa yol açar.
Fýçýlar, aþýrý hava akýmý ve ýþýðýn olmadýðý alanlarda
depolanmalýdýr. Optimum rutubet düzeyi % 65 ile % 85
arasýndadýr. 65’in altýnda, fýçýlarýn susuzlaþmasý söz konusu
olurken, 85’in üzerinde de mantar ve küf oluþumu söz konusudur.
Fýçýlarýn susuz kalma ve baðlantý noktalarýndan açýlma riskini
önlemek için yüksek hava hýzý ve aþýrý havalandýrmadan kaçýnmak
gerekir.
Doðru rutubet oraný saðlandýðýnda þarapçýlýk çok daha kolaylaþýr.
Modern misting uygulamasý ile ahþap fýçýlarda yýllandýrýlan
þarabýnýzýn hem miktar hem de kalitesinde çok olumlu geri
dönüþleriniz olacaktýr.
Misting sistemi þarapçýlýkta sýcaklýk ve rutubet koþularýnýn regülasyonunda hem doðal hem de ekonomik bir çözüm
tarzýdýr. 70 bar basýnçta püskürtülen su, 5-10 mikron tanecik çapýnda ortamda asýlý kalýp ortam sýcaklýðýný aldýðýnda
anýnda buharlaþarak ýslaklýk yaratmadan serinletme imkaný sunar. Sonuç dikkat çekecek ölçüde nettir. Þarap fýçýlarý
çok daha uzun sürelerde verimli kýlýnýr, ahþabýn kalitesi korunur ve doðal evaporasyonla mükemmel bir ürünün ortaya
çýkmasý saðlanýr.
Bu sonuç için gerekli yatýrým size birkaç ay içerisinde geri dönecek kadar düþüktür.
AVANTAJLARI
Þarap mahzenlerinde uygulanacak misting sistemi ile;
* Genel üretimde artýþ
* Sabit rutubet oran temin ve tesisi
* Ahþap varillerin su kaybýnýn önlenmesi
* Þarabýn, doðal evaporasyon ile kaybýnýn önlenmesi
* Periyodik tekrar dolum iþ gücünün önüne geçiþ
* Mahzende doðru sýcaklýk temin ve tesisi
* Tüm diðer alternatif sistemlere kýyasla ekonomiklik
Þarapçýlýkta Doðru Rutubet Tesisi ile Nasýl Para Tasarrufu Yapýlýr?
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Yüksek Enerji Verimli, Çevre Dostu Doðal Serinlik

A

Tipik bir þarap fýçýsý 225 Litre þarap kapasitesine sahiptir.
Yýllýk evaporasyon kaybý % 15 civarýndadýr ve fýçý baþýna 33 lt’ye karþýlýk gelir. Misting sisteminin
kurulum, iþletme maliyetleri göz önüne alýndýðýnda bu yatýrýmýn kendisini geri ödeme süresi
çok uzun olmayýp takip eden aylar ve yýllar boyunca da önemli ölçüde tasarrufu getirecektir.
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