
UNIVERZALNI KOTEL

 PELIKAN 25, 50, 50+

NAVODILA ZA UPORABO

NAMEN UPORABE

Univerzalni kotel Pelikan je v osnovi namenjen za žganjekuho – t. j. pridobivanje destilatov
iz  sadja  po vrenju  ali  stisnjenega sadja  po vrenju.  Namenjen je  samo domači  uporabi
inovativnim uporabnikom za različne destilate. 

Kotel  brez bakrene  kape  s  cevnim  kondenzatorjem uporabljamo  za  kuhanje  raznih
enolončnic,  golaža,  vlaganje  ozimnice,  kuhanje  marmelade,  nepogrešljiv  pa  je  tudi  pri
kolinah za barjenje mesa, krvavic in razpust masti.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja 
priloženih navodil ali uporabe kotla v kakršne koli druge namene.

SERVISNA STORITEV IN NAROČANJE REZERVNIH DELOV

Servisiranje in odpravo okvar v garancijski dobi in po njej opravlja
Ključavničarstvo Aljaž Zupanc, s. p., Latkova vas 186, 3312 Prebold
Tel. 040 419 611,  03 570 1848,  e-mail: info@kotli-zupanc.com

UKREPI ZA VARNO DELO

- Skrbno preberite in upoštevajte priložena navodila.

- Kotel  postavite  v  prezračevan  prostor,  da  preprečite  vdihavanje  slabega
zraka.

- Napravo postavite na ravna tla, ki preprečujejo zdrse, nevarnost padca.

- V  okolici  kotla  zagotovite  prostor  za  nemoteno  opravljanje  dela  in  za
odstavitev raznih posod, nevarnost spotikanja, padca.

- Preprečite nenadzorovan prihod otrok k vroči napravi - nevarnost opeklin.

- Zaradi prisotnosti učinka visoke temperature je prepovedano delo v bližini
vnetljivih  ali  eksplozivnih  snovi  zaradi  nevarnosti  vžiga  le-teh  oziroma
nevarnosti eksplozije. 

- Vsi  deli  kotla naprave so med delom izpostavljeni  visokim temperaturam,
obstaja  nevarnost  opeklin,  pri  izlivu  vroče  snovi  iz  kotla  je  nevarnost
škropljenja le-te.

- Pri delu uporabljajte zaščitne rokavice, zaščitno oblačilo ter zaščitno obutev.

- Kotel  lahko upravljajo  le  polnoletne osebe,  ki  so  podrobno seznanjene z
navodili za uporabo. 

OPIS UNIVERZALNEGA KOTLA PELIKAN
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Vsi deli, ki so v kontaktu z destilatom in s sadjem ali utekočinjenim sadjem po vrenju, so iz
materialov za kontakt z živili. Osnovo kotla za uparjanje tvori lonec iz nerjavne pločevine z
dvojnim  dnom  za  preprečevanje  lokalnega  prižiga.  Osnovo  za  postopek  utekočinjenja
destilata  tvori  bakrena  kapa  s  cevnim  kondenzatorjem  in  na  kapi  nameščenim
termometrom. Osnovo prostora ogrevanja predstavlja kotlenica oblike valjastega plašča s
plinskim  gorilcem  z  varnostnim  ventilom  za  preprečevanje  uhajanja  plina,  v  kolikor  je
prekinjeno gorenje plina.

Na sliki 1 sta prikazana model 25 in 50. Kotlenica je položena na ravna tla, znotraj kotlenice
na  tleh  je  položen  plinski  gorilec  z  ventilom  skozi  odprtino  zunaj   kotlenice.  Zgoraj  v
kotlenico je nameščen lonec z ročaji. Za destilacijo je nameščena bakrena kapa s cevnim
kondenzatorjem, usmerjena praviloma stran od bližine ventila plinskega gorilca. Tesnjenje
je izvedeno s silikonskim tesnilom nameščenim na bakreni kapi.

Na sliki 2 je prikazan model 50+. Lonec je umeščen v kotlenico in privarjen z njo. Prekucno
je vpet  v voznem podnožju z dvema fiksnima in dvema vrtljivima kolesoma. Z vzvodom na
kotlenici  lahko lonec s kotlenico iz vertikalnega položaja premestimo v položaj  za iztek
snovi  iz  lonca.  V  obeh  položajih  je  lahko  gibanje  z  zatikom  zaskočeno.  Enako  je  za
destilacijo nameščena bakrena kapa s cevnim kondenzatorjem usmerjena praviloma stran
od  bližine  ventila  plinskega  gorilca.  Tesnjenje  je  izvedeno  s  silikonskim  tesnilom
nameščenim na  bakreni  kapi.  Plinski  gorilec  z  varnostnim ventilom je  znotraj  kotlenice
vijačen z ventilom skozi odprtino zunaj  kotlenice.

  
Slika 1 Slika 2

Tehnični podatki

PELIKAN 25 PELIKAN 50 PELIKAN 50+

Prostornina lonca 25,5 l 50 l 50 l
Premer lonca 32 cm 40 cm 40 cm
Velikost kotla 40 x 40 x 70 cm 50 x 50 x 80 cm 65 x 65 x 100 cm
Masa z gorilnikom 17 kg 25 kg 43 kg
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ČIŠČENJE KOTLA

Čiščenje površin kotla v kontaktu z destilatom predstavlja temelj kakovostnega destilata,
tako  za  prvi  tok,  kadar  pridobivamo  različne  destilate,  še  pomembnejše  za  drugi  tok.
Uporabljamo dva različna postopka: z dezinfekcijo ali z 2,5 % citronsko kislino. 

Običajno boste dobili sestavljen kotel ovit v zaščitno folijo. To odstranite in postavite kotel v 
zunanji prostor.

Plinski gorilec priključite na jeklenko za gospodinjski plin po navodilu proizvajalca plinskega 
gorilca (priložena). 

Dezinfekcijski postopek po menjavi  vrste sadja po vrenju ali stisnjenega sadja po
vrenju: Ostranite bakreno kapo  s cevnim kondenzatorjem in v lonec natočite do četrtine
vode ter v vodo dajte silikonsko tesnilo. Vstavite bakreno kapo s cevnim kondenzatorjem, s
podaljšanim  vžigalnikom  vzpostavite  gorenje  plina  gorilnika  plina.  Na  zmernem  ognju
zavrite vodo v loncu in jo pustite vreti vsaj 20 minut. Z dezinfekcijo očistite lonec, bakreno
kapo in notranje površine cevi cevnega kondenzatorja. Po končanem postopku odstranite
bakreno kapo s cevnim kondenzatorjem. 

Uporaba 2,5 % citronske kisline pred prvo uporabo in na začetku sezone: Dostopne
površine - lonec in notranjost bakrene kape mehansko očistite s primerno mehko krtačo,
notranje  površine  cevnega  kondenzatorja  s  ščetko  vključno  z  lokom  iz  vstopne  in  iz
izstopne strani cevnega kondenzatorja z vodo, kateri dodate 2,5 % citronske kisline. Sperite
površine. V lonec natočite 90 % vode in 2,5 % citronske kisline. Vstavite  bakreno kapo s
cevnim kondenzatorjem, zagrejte z zmernim ognjem do vrelišča in parite, da je iztok čist.
Navadno traja parjenje dve uri. Na koncu vso opremo temeljito izperite s čisto vodo.

Varnostni ukrep - uporabljajte zaščitna sredstva in upoštevajte navodila proizvajalcev vseh
vrst nevarnih kemikalij.

PRIPRAVA KOTLA IN IZVAJANJE KUHANJA

Po  čiščenju  namestite  kotel  v  zračen  prostor  na  ravna  tla,  ravnajte  skladno  z  vsemi
zahtevami, ki so poudarjeno zapisane v Ukrepih za varno delo, da bodo preprečene vse
nevarnosti. Tako bo kuhanje užitek. Ponovno priključite plinski gorilnik (Slika 3) na jeklenko
za gospodinjski plin po navodilu proizvajalca plinskega gorilca.

Postopek destilacije:  napolnite lonec  največ dva prsta pod robom. Na bakreno kapo s
cevnim kondenzatorjem v  utor  namestite  silikonsko tesnilo  (Slika  5),  ki  jo  prej  natanko
namažite z oljem za stik z živili. Namestite bakreno kapo s cevnim kondenzatorjem v lonec
(Slika 6) in jo enakomerno potisnite, preverite ali je silikonsko tesnilo popolno skrito v spoju
med  loncem  in  bakreno   kapo  s  cevnim  kondenzatorjem.  Spodnji  priključek  cevnega
kondenzatorja  (Slika  7)  spojite  z  vodovodno  gumijasto  cevjo  na  vodovodni  priključek.
Zgornji priključek vodite v odtok. Obe cevi narahlo povežite z vezico. Preverite ali vodni tok
deluje.  Vžig  plina  plinskega  gorilnika  izvedite  s  podaljšanim  plinskim  vžigalnikom.  Z
gumbom na varnostnem ventilu gorilnika odprite dotok plina in zadržite nekaj sekund (Slika
4).  Vklopite  vžigalnik  in  vzpostavite  gorenje,  ki  po  odmiku  pritiska  na  gumb  ne  bo
prenehalo. Nastavite odprtino za zrak na gorilniku, tako da plamen gori lepo modro. Plamen
nadzirate  skozi  odprtino  v  kotlenici.  Začeti  proces  nadzorujete  in  pri  temperaturi  na
termometru 40-50 °C vključite pretok vode skozi cevni kondenzator. Pretok vode naj bo čim
manjši,  oz.  vodovodno  pipo  odprete  toliko,  da  ostaja  med  kuho  zgornja  polovica
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kondenzatorja še vroča, spodnja pa hladna. Ko priteče prvi destilat, zmanjšajte plamen na
minimum – toliko, da destilat stalno curlja s tankim, nazaj upognjenim curkom. Za lažjo
kontrolo curka destilata lahko v cev, iz katere priteka žganje, vstavite kos vrvice (Slika 8).

Slika 3 Slika 4 Slika 5

Slika 6 Slika 7 Slika 8

NA KAJ MORATE BITI POZORNI PRI KUHANJU?

- Metilni  alkohol  (cvet,  ki  je  zdravju  škodljiv)  priteče  pri  65  °C,  užitni  etilni
alkohol pa kuhamo v območju od 78 do 100 °C. Ko se temperatura počasi
dvigne do 100 °C, v kotlu zmanjka alkohola in teče (se destilira) le še voda. 

- Pazimo na pravilno intenzivnost segrevanja zaradi nevarnosti prižiga.

- Ko priteče prvi curek destilata, pazimo na njegovo enakomernost (ne sme se
trgati).

- Pazimo na jakost curka. Če je curek premočan, zmanjšamo dovod plina.

- Dovajamo toliko toplote, da dobimo stalen rahlo nazaj nagnjen curek.

- Na primeren način kontroliramo vsebnost alkohola v destilatu.

- Za prestrezanje žganja je najbolje uporabiti posodo v posodi, da ne pride do
razlitja in posledično vžiga žganja.

- Prisotnost  vonja  po  žganju  v  okolici  destilacije  pomeni,  da  nam  uhajajo
alkoholni  hlapi  iz  naprave  za  destilacijo.  Takoj  moramo  prekontrolirati
temperaturo hladilne vode in tesnjenje med kotlom in kondenzatorjem. 
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Ko ugotovite, da je vsebnost alkohola padla na minimum, destilacijo ustavite. Počakajte, da
se vrela masa v kotlu umiri. Odstranite bakreno kapo s cevnim kondenzatorjem in izpraznite
kotel.  Vse  dele  temeljito  operite  in  kotel  pripravite  za  novo  polnitev  ali  ga  obrišite  in
pospravite.

Postopek  kuhanja  raznovrstnih  živil:  kuhanje  izvajajte  v  loncu.  Tudi  tu  je  potrebno
opozoriti na zmernost ognja, da se prepreči morebitni prižig oziroma se zmanjša mešanje s
kuhalnico. To pomeni, da bo kuhanje s pokritim loncem s pokrovko terjalo najmanj energije
ter največji prihranek plina. S plinskim gorilcem ravnajte kot je opisano v zgornjem poglavju.

VZDRŽEVANJE

Najpomembnejše  opravilo  pri  vzdrževanju  univerzalnega  kotla  je  sprotno  in  temeljito
čiščenje. Tesnila se starajo in jih je potrebno zamenjati z novimi.

DODATNI DELI

V kolikor je nevarnost prižiga sadja po vrenju, proizvajalec zagotavlja ločevalnik, ki ga 
vstavite v lonec pred polnjenjem.

Izjava o skladnosti

v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in sveta (ES)  št. 1935 / 2004

Ključavničarstvo Aljaž Zupanc, s.p.
Latkova vas 186

3312 Prebold

izjavljamo s polno odgovornostjo, da so izdelki:

Univerzalni kotel Pelikan 25, 50,50+

izdelki, namenjeni za stik z živili in skladni z navedeno zakonodajo.

                                      direktor Aljaž Zupanc
Latkova vas, 14. 2. 2019 
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