
DESTYLATOR KOLUMNOWY DO DESTYLATÓW OWOCOWYCH, WHISKY, OKOWITY,
GINU 150 ALBO 200 LITRÓW

              

DES
Kod produktu: PREMIUM DWC

Nowoczesny destylator kolumnowy do wytwarzania destylatów owocowych i zbożowych o pojemnści kotła 150 albo
200 litów. 

Ogrzewanie kotła w zależności od indywidualnych wymagań  klientów:
- paliwo stałe;
- grzałki elektryczne 12/18kW/h;
- gaz z palnikami gazowymi o mocy około 30kW; LPG lub gaz ziemny.

Możliwe jest również łączenie różnych źródeł ogrzewania kotła.



Kocioł z płaszczem. Ciśnieniu robocze do 0,5 Bar. Temperatura robocza 104-120�.
W celu zapewnienia energooszczędności komora może zostać zaizolowana -  EPDM - Thermopolimer (opcja
dodatkowa).

2. Kocioł o pojemności roboczej 150 albo 200 L, wykonany z czystej miedzi elektrolitycznej. Kształt kotła jest wklęsły,
przeznaczony do równomiernej cyrkulacji pulpy podczas procesu mieszania odśrodkowego, gdzie ukośnie
ustawione mieszadło o prędkości 96 obr./min pracuje ze znacznie mniejszymi naprężeniami, kieruje przepływ masy
w pionie (góra-dół) i w ten sposób zapewnia łatwiejsze uwalnianie oparów etanolu.
3. Kolumna rektyfikacyjna zawiera 3 półki/segmenty kołpakowe,  które zapewniają efekt kilkukrotnej destylacji
w jednym cyklu produkcyjnym; Liczba półek/segmentów kolumny jest opcjonalna. Kolumna przeznaczona jest do
destylacji napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 90%, co zapewnia znaczną interakcję oparów
alkoholu z miedzią oraz wysokie oczyszczenie oparów alkoholu.
4. Deflagmator jest w całości wykonany z miedzi, gdzie najlepiej ustawić temperaturę pracy na około 85 �. Służy do
wstępnej kondensacji oraz do oddzielenia oparów alkoholu.
5. Układ chłodzenia przepływowy. Zapewnia stabilne chłodzenie w kontrolowanych warunkach oraz bardzo dobrą
efektywność energetyczną pod względem zużycia wody.
6. System CIP do automatycznego czyszczenia urządzenia składa się z 3 jednostek ze zraszaczami wbudowanymi we
wszystkie elementy urządzenia i pracuje przy ciśnieniu roboczym 4,6 bar.

Ze względu na ciągłe udoskonalanie urządzenia prezentowane zdjęcie produktu może minimalnie odbiegać od jego
rzeczywistego wyglądu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Materiał AISI 304
Izolacja kotła (opcjonalnie)
Temperatura pracy kotła max ~110°C
Ciśnienie robocze - zawór bezpieczeństwa 0,5 Bar
System skraplania / chłodzenia -  stal nierdzewna 304
Panel sterowania - Półautomatyczny
Mieszadło elektryczne -  96 RPM, 0,37 kW
Ogrzewanie elektryczne 2 X 6 kW albo 2 x 9 kW trójfazowe 8-18 kW
Ogrzewanie gazowe 4,72 kg kg/h - 6,5 m3/h
Materiał wykonania kotła: Miedź elektrolityczna
Kolumna refrakcyjna Miedź elektrolityczna
System CIP do czyszczenia wewnętrznego kolumny.
 
 
 

Dane kontaktowe

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37

37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042

E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

 
www.destiller.pl


