
 

Destylator alkoholu ze stali nierdzewnej 

Instrukcja obsługi 

Ogólne informacje dot. destylacji 

Po zakupie urządzenia należy zmontować je tak, jak pokazano na obrazkach (w razie potrzeby skontaktuj 

się z nami i poproś o przesłanie filmu instruktażowego). Do pierwszego użycia należy wykorzystać samą 

wodę, aby zapoznać się z działaniem urządzenia. Przede wszystkim należy pamiętać, że wydestylowana 

woda pojawi się dopiero po osiągnięciu temperatury 100℃. 

1.Podgrzewanie pustego kotła jest zakazane, podobnie jak zbyt długie podgrzewanie, gdyż może to 

uszkodzić dno kotła. 

2.Urządzenie musi stać stabilnie na płaskiej powierzchni, w przeciwnym razie może się przechylić i 

spowodować poparzenia skóry. 

3.Nie dopuścić do kontaktu alkoholu z otwartym ogniem. Alkohol o temperaturze 40℃ jest łatwopalny. 

 

Uwagi dot. temperatury parowania 

1.Gdy temperatura na termometrze wskaże 60℃, podłącz dopływ schładzającej wody. Na wcześniejszym 

etapie wyodrębniania wina temperatura powinna wynosić pomiędzy 90 a 94℃. W miarę upływu czasu 

temperatura osiągnie 98-100℃ i coraz mniej wina będzie się oddzielać. 

 

Metoda podłączenia dopływu chłodnej wody 

Umieść pompkę wodną w wodzie. Jeden koniec silikonowej rurki zatknij na górny wtyk pompki, drugi koniec 

przymocuj do otworu wlotu wody. Drugą silikonową rurkę przymocuj jednym końcem do otworu wylotu wody, 

drugi koniec tej rurki umieść w zbiorniku z wodą. 

 

 



 

Procent alkoholu w (białym) winie 

Zawartość alkoholu w pierwszym winie (odparowanym wcześniej) zależy od wydajności zastosowanych 

ziaren gorzelniczych, zazwyczaj jest to 60-70 procent. Stężenie alkoholu maleje w raz z wydłużaniem się 

czasu destylacji, aż do momentu, kiedy otrzymujemy produkt pozbawiony alkoholu. Można zmieszać wino 

wysokoprocentowe z niskoprocentowym, aby uzyskać produkt o oczekiwanym stężeniu. 

 

Etapy produkcji wina 

Wino powstające na samym początku nie nadaje się do spożycia i bezwzględnie należy je wylać. Gdy 

odniesiesz wrażenie, że powstające wino jest czyste, zmień pojemnik, do którego spływać będzie „pierwsze 

wino”. Wino powstające w środkowej fazie procesu jest wysokiej jakości, zawiera 60-40 procent alkoholu i 

powinno się je zbierać do oddzielnego zbiornika. Wino o zawartości alkoholu poniżej 40% zwane jest 

„winem ostatnim” (odparowanym później). Jednym słowem, najlepiej jest zbierać wino etapami. 

 

Wzory stężenia alkoholu w winie i spodziewanej ilości ostatecznego destylatu 

Wzór stężenia alkoholu w winie: 

Waga oczekiwanego stężenia = (Początkowe stężenie / Oczekiwane stężenie) * Początkowa waga wina 

Waga spodziewanej ilości wina: 

Ilość otrzymanego wina = (Całkowita waga wina o stężeniu alkoholu 50% / Całkowita waga ziaren 

gorzelniczych) * 100% 

 

Metody kontroli zaworów i kolumny destylacyjnej 

Górny zawór: rozpoczynając podgrzewanie, odkręć zawór całkowicie; po upływie 10 minut od momentu 

rozpoczęcia wydostawania się wina, całkowicie zamknij zawór. 

Dolny zawór: na początku procesu zawór musi być zamknięty. Po upływie 10 minut od momentu 

rozpoczęcia wydostawania się wina, nieznacznie odkręć zawór – na tyle, by woda mogła ciec. Uważaj, by 

nie otworzyć zaworu za mocno. 

 

Teoria o utylizacji pierwszych i ostatnich zanieczyszczonych destylatów 

Standardowo zanieczyszczony pierwszy destylat posiada wysokie stężenie alkoholu, co oznacza, że w 

stanie gazowym znajduje się on zawsze najwyżej w zbiorniku. Świadomi tego faktu dodajemy zapas 

powietrza. Po powstaniu pary, oddzieli się ona automatycznie, a substancja o największym stężeniu zbierze 

się na górze. Gdy otworzysz wylot powietrza, zanieczyszczona para ulotni się. 

Zanieczyszczony destylat powstały na ostatnim etapie to substancja o wysokiej temperaturze wrzenia. 

Kiedy dostaje się ona do kolumny destylacyjnej, przepływ powietrza staje się wolniejszy, temperatura spada, 

a destylat zamienia się w wodę, którą usuwamy przez zawór. Oczywiście, jeśli nie musisz usunąć 

zanieczyszczonego destylatu, możesz po prostu zakręcić dolny i górny zawór. 
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Cechy: 

Przeznaczona do kontaktu z żywnością stal nierdzewna 304, zdrowsza i bardziej wytrzymała; 

Duża przestrzeń przeznaczona na oczyszczanie, znacznie lepszy efekt końcowy; 

Możliwość podgrzewania gazem węglowym, gazem ziemnym i drewnem opałowym; 

Możliwość używania pojemnika jako zbiornik fermentacyjny; 

Technologia czterostopniowego chłodzenia; 

Zintegrowane zwijarka, wiązka rur i okrągła płytka;  

Dwa termometry o skali od 10℃ do 40℃. 

 

Parametry techniczne: 

Model: NGZLQ20L 

Pojemność: 20L 

Materiał: stal nierdzewna 304 

Obwód zewnętrzny: 30 cm 

Wysokość: 30 cm 

Ilość materiału wejściowego: 7 kg ryżu (przykładowo) 

Ilość materiału wyjściowego: 4,5 kg destylatu o 50% stężeniu alkoholu lub 7 kg o stężeniu 30% 

 

*Ilość wyjściowa jest wartością przybliżoną, a dokładna ilość stężenia alkoholu i objętość otrzymanego 

destylatu może się różnić w zależności od rodzaju ziaren gorzelniczych, sposobu fermentacji i destylacji. 

 

Czas parowania wina: 1-2 godziny (włączając czas podgrzewania) 

Wielkość opakowania: 38x38x38 cm 

Waga opakowania: 10 kg 

 

__ 

 

Made in P.R.C. 

 

Importer: 

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.new-electric.pl 

 

 


