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NAVODILA ZA UPORABO

Skrbno preberite in upoštevajte priložena navodila. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki 
bi nastala zaradi neupoštevanja priloženih navodil ali uporabe destilacijskega kotla v kakršne koli 
druge namene.

Priprava destilacijske naprave

Pred prvo uporabo očistimo vse notranje površine z vročo vodo, kateri smo dodali običajen detergent za 
pomivanje posode. Kotel izplaknemo s hladno vodo in obrišemo. Kotel lahko uporabljamo v odprtem ali 
zaprtem prostoru. Pomembno je, da so tla ravna, trdna in negorljiva. 

POMEMBNO! 

Pred prvo uporabo četrtino lonca napolnimo z vodo in nanj namestimo bakreno kondenzacijsko kapo 
s hladilnikom.  Brez hlajenja in na zmernem ognju zavremo vodo v loncu in jo pustimo vreti vsaj 20 
minut. Dezinfekcija notranjih delov uparjalnika mora zaradi vodne pare potekati na prostem. 

NAVODILO ZA VARNO DELO

Z destilacijsko napravo lahko upravljajo le polnoletne osebe, ki so podrobno seznanjene z navodili za varno 
uporabo naprave. Zaradi prisotnosti učinka visoke temperature je prepovedano delo v bližini vnetljivih ali 
eksplozivnih snovi zaradi nevarnosti vžiga le-teh oziroma nevarnosti eksplozije. Ker so vsi deli destilacijske 
naprave med delom izpostavljeni visokim temperaturam,  obstaja nevarnost opeklin. Pri  delu uporabljajte 
zaščitne rokavice in primerna oblačila.

Vzdrževanje

Najpomembnejše  opravilo  pri  vzdrževanju  destilacijske  naprave  je  njeno  sprotno  in  temeljito  čiščenje. 
Svetujemo, po daljšem času neuporabe destilacijskega kotla ponovite postopek dezinfekcije notranjih delov 
uparjalnika. 

IZJAVA

Proizvajalec izjavlja, da je izdelek narejen skladno s projektno dokumentacijo. Pri tem je uporabil kvalitetne 
standardne materiale s splošno veljavnimi predpisi in tako zagotavlja, da je uporaba izdelka varna, če boste 
skrbno prebrali  priloženo navodilo za uporabo in se po njem tudi  ravnali.  Za plinski  gorilec odgovarja 
proizvajalec gorilca, katerega navodilo je priloženo. 

Zagotavljamo, da bo v predpisani življenjski dobi izdelek brezhibno deloval. 
Garancijska doba za izdelek je 5 let. 

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih sprememb brez predhodnega obvestila.

Izdelek je patentno zaščiten v Patentni pisarni v Ljubljani, dne 2.2.2011. 
Številka patenta je: MKP:  B01D 3/02.

PROIZVAJALEC: 
Ključavničarstvo Aljaž Zupanc, s.p., Latkova vas 186, 3312 Prebold, tel.: 040 419 611. 
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 NAVODILO ZA SESTAVO

Na  ravno,  trdno,  negorljivo  površino 
postavimo  kotel  z  gorilnikom.  Na 
plinsko  jeklenko  namestimo  cev 
gorilnika  z  regulatorjem  (Slika  1). 
Gorilnik  prižgemo  tako,  da  ga 
pritegnemo  proti  sebi,  na  varnostnem 
ventilu  gorilnika odpremo dotok plina 
(Slika  2).  Pri  tem plin  še  ne  uhaja  v 
gorilnik.  Nato   skozi  odprtino  v 
kotlenici približamo vžigalnik. Pri tem 
moramo  nekaj  sekund  držati  rumen 
gumb  varnostnega  ventila  (Slika  3), 
dokler  plamen enakomerno ne zagori. 
Nastaviti  oz.  odpreti  moramo  tudi 
odprtino za zrak na gorilniku, tako da 
plamen  lepo  modro  gori.  Gorilnik 
potisnemo  v  sredino  kotlenice  (Slika 
4).  Plamen  nadziramo  skozi  okroglo 
odprtino v kotlenici. 

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Kotel napolnimo največ dva prsta pod 
robom  in  pokrijemo  z  bakreno  kapo 
(kondenzatorjem)  za  žganjekuho. 
Gumijasto tesnilo naj lepo sede v utor 
kotla.  Pred  uporabo  tesnilo  na  tanko 
namažemo z živilskim oljem (Slika 5). 
Kapo  enakomerno pritisnemo v  lonec 
(Slika 6).

Slika 5 Slika 6

Spodnji  priključek  hladilnika 
povežemo  z  vodovodno  gumijasto 
cevjo na vodovodni priključek. Zgornji 
priključek speljemo v odtok. Obe cevi 
narahlo  povežemo  s  priloženo  vezico 
(Slika 7). Pretok hladilne vode naj bo 
čim  manjši,  oz.  vodovodno  pipo 
odpremo  toliko,  da  ostaja  med 
žganjekuho zgornja polovica hladilnika 
še  vroča,  spodnja pa hladna.  Hladilno 
vodo z minimalnim pretokom spustimo 
v hladilnik, ko nam termometer pokaže 
40-50 °C. Žganje, ki priteka, mora biti 
hladno. 

Ko  priteče  prvo  žganje  iz  kotla, 
zmanjšamo  plamen  na  minimum  – 
toliko, da žganje stalno curlja s tankim, 
nazaj  upognjenim  curkom.  Za  lažjo 
kontrolo curka žganja lahko v cev,  iz 
katere  priteka  žganje,  vstavimo  kos 
vrvice (Slika 8).
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Ključavničarstvo Aljaž Zupanc, s.p.
Latkova vas 186
3312 Prebold

Tel.: 040 419 611
e-mail: zupanc.aljaz@gmail.com

spletna stran: www.kotli-zupanc.com



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. 

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI KUHANJU?

 Pazimo na pravilno intenzivnost segrevanja zaradi nevarnosti prismoditve.
 Pazimo na eventuelno uhajanje hlapov alkoholnega destilata.
 Ko priteče prvi curek destilata, pazimo na njegovo kontinuiranost (ne sme se trgati).
 Pazimo na intenzivnost curka. Če je curek premočan, zmanjšajte 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 in 

posledično vžiga žganja (Slika 9).
 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. 

 Ko ugotovimo, da je vsebnost alkohola padla na minimum, destilacijo ustavimo. Počakamo, 
da se vrela masa v kotlu umiri. Nato destilacijsko napravo razstavimo in izpraznimo kotel. 
Vse  dele  temeljito  operemo  in  kotel  pripravimo  za  novo  polnitev  ali  ga  obrišemo  in 
pospravimo. 

OPOZORILO!

Vsi deli kotla so tudi po zaključeni destilaciji vroči na dotik, zato obstaja nevarnost opeklin. Vročo 
goščo,  ki  ostane  po  destilaciji,  izlijte  v  zato  primemo  posodo  in  ne  onesnažujte  okolja.  Pri  delu 
obvezno uporabljajte zaščitne rokavice in bodite primemo obuti in oblečeni! 

TEHNIČNI PODATKI 
Velikost: cca 50x50x80/40x40x70 cm
Premer lonca: 40/36 cm
Teža z gorilnikom: 25/17 kg 
Prostornina kotla: 50/25,5 l

LEGENDA
1 - iztočna cev hladilnika
2 - tesnilo (½")
3 - hladilnik
4 - tesnilo (1")
5 - kondenzacijska kapa 
6 - silikonsko tesnilo
7- lonec 
8 - kotlenica
9 - plinski gorilnik

Ključavničarstvo Aljaž Zupanc, s.p.
Latkova vas 186
3312 Prebold

Tel.: 040 419 611
e-mail: zupanc.aljaz@gmail.com

spletna stran: www.kotli-zupanc.com


