
 

 

 

Уреди за дестилация с марка „Казанджия“ са правилното решение за всички 

любители на ракията. Купуваш, зареждаш, запалваш печката и получаваш 

качествен продукт. 

Сухопарниците на казани „Казанджия“ - задържат вредните вещества. 

Вредните примеси, при преминаване през сухопарника, се задържат и връщат 

обратно в резервоара,  което допринася Вашата напитка да има превъзходни 

вкусови качества! 

Дестилаторите „Казанджия“ имат минимално количество части, което 

означава надеждност и простота на конструкцията.  Може да сте сигурни, че 

домът ви ще бъде защитен от неприятни миризми при процеса.   

Казаните на „Казанджия“ са снабдени с проточно или непроточно охлаждане 

на серпентините. 

Биметалният термометър дава възможност винаги да се наблюдава 

температурния режим на дестилацията, с негова помощ вие ще получите 

качествен продукт. 

Заваряваме казаните само с аргонова заварка, надеждните шевове могат да се 

нагряват до висока температура!  Шевовете на дестилаторите са направени с 

автоматизирано заваръчно оборудване, те са по-равни и красиви. 

Повърхността на уредите е отразяваща, като огледало.  

Всички елементи са изработени от неръждаема стомана или мед, а това значи 

че ще ги използват и правнуците ви! Яркият дизайн, искрящата като огледало 

повърхност прави казаните един хубав подарък за вашите приятели и близки. 
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Полезни съвети 

Дестилация на вода. 

Напълнете съда с течност и преведете апарата в режим на работа. Щом 

термометъра покаже 50 
о
С,  пуснете охлаждащата вода. Съберете 

дестилираната течност и спрете охлаждащата вода. 

Как да предадете цвят на течността: 

За да се получи кафеникав цвят:  В меден съд се разтапя захарта и се вари 

до получаване на тъмен цвят. Полученият разтвор се разтваря в гореща вода 

или с полученият дестилат (докато е горещ). Получената смес може да се 

съхранява в плътно затворен стъклен съд.  

За жълтия цвят отговаря шафрана.  За по-голяма наситеност на цвета 

сложете по-голямо количество шафран. За получаване на жълт цвят  можете 

също да използвате мента, хрян или копър.  

Червеният цвят се получава като към получения дестилат се добавят 

сушени плодове - черница. 

Виолетово може да се получи като към дестилата се добавят семена на  

слънчоглед. Също така може да се оцвети  с кармин или  да се прецеди през 

цветовете на столетник, или като добавите буквално няколко капки отвара от 

сандалово дърво или черница. 
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Почистване на апарата 

1. Важно е обилно да изплакнете съда и вътрешността на резервоара с гореща 

вода веднага след като приключите работа с дестилатора.  Добре е да 

използвате малко количество измиващ препарат, като изплаквате обилно с 

гореща вода. 

2. В процеса на почистване трябва да се премахнат всички вредни емисии, 

натрупали се по време на дестилацията. Препоръчва се систематично да се 

извършва пречистване на апарата чрез дестилация на вода;  

3. За почистване и полиране на външната повърхност на апарата се 

препоръчва да се използват средства предназначени за грижа за неръждаема 

стомана. 

4. Ако джибрите са загорели за дъното, е необходимо да добавите вода и 

хлебна сода и да загреете апарата докато водата заври. Никога не 

почиствайте дестилатора с препарати съдържащи хлор (белина и др.). 

5. Убедете се, че апарата е добре почистен преди да го приберете за 

съхранение.  
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Комплектация: 

 

     

1. Казан с печка -  1 бр. 
2. Охладител - 1 бр. 
3. Съединителна тръба - 1 бр. 
4. Обръщаш механизъм – 1 бр. 

5. Бъркалка – 1 бр. 

6. Печка – 1 бр. 
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Подготовка за употреба 

Внимателно се запознайте с инструкцията. 

1. Използвайте уреда само по предназначение. 

2. Убедете се, че мястото, където ще се използва уреда е добре осветено и с 

добра вентилация за отстраняване на парата (препоръчително е да се 

използва на открито). 

3. Преди началото на дестилацията, се убедете че съединителните тръби на 

всички възли не са запушени и добре провеждат въздух. 

4. Не пипайте металните части на дестилатора без ръкавици по време на 

дестилация – те са нагорещени и могат да причинят изгаряне! 

5. Дестилаторът се нагрява от печка на дърва, която е включена в комплекта. 
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Характеристики       

 

 Характеристики:  Казан: Охладител: Съединителна 
тръба: 

 

 Обем: литри 100 330   

 Височина:  mm  1400  1400   

 Дължина:  mm 780  730 1200  

 Тегло:  kg  56  20  1.5  

      

Материали: Дебелина/ mm: 
Казан: мед 99.99% чистота 1 и 1,5 

Печка: студено огъната ламарина 1,5 

Охладител: поцинкована стомана 0,55 

Серпентина и преливник: мед 99.9 % чист Ø 28 x 1 
Съединителна тръба: калай Sn97Cu3% 
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Съвети за безопасна експлоатация: 

 

 

1. Важно е да се следи за температурата в дестилата, за да се спре процеса 

навреме;  

2. Винаги съблюдавайте консистенцията на материала за дестилация. При 

голяма гъстота съществува риск от загаряне. 

3. Като правило, полученото алкохолно съдържание дестилат не трябва да е 

под 40 
о
С;  

4. Дестилацията трябва да се прекрати при температура 93 – 95 °С;  

5. Дестилата получен в домашни условия може да съдържа вредни фракции, 

затова се препоръчва да се преварява или да се пречисти.  

6. Не палета печката, ако в казана няма течност. 

7. Да не се използва от лица под 18 год. възраст! 

8. Преди всяко използване на апарата, продухвайте всички паропроводящи 

елементи, за да проверите тяхната пропускателна способност и да се изключи 

възможността от запушване, в следствие от някакъв страничен продукт.  

9. Не пълнете резервоара до горе с течност. Препоръчителният обем е 70-80% 

от цялата вместимост на резервоара!  

10. За повторно преваряване е необходимо да добавите във вече полученият 

продукт питейна вода в пропорция 1:3. 

11. По време на работа не оставяйте апарата без наблюдение! 

 

Не пренебрегвайте тези процедури – грижете се за вашето здраве! 
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Устройство на казана 

1. Печка   

2. Бъркалка 

3. Казан 

4. Дръжка за бъркалката 
5. Водно уплътнение 

6. Капак 

7. Термометър 

8. Водно уплътнение  

9. Съединителна тръба 

10. Кран за източване 

11. Преливник 



12. Охладител 

13. Медна серпентина 
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Начин на употреба 

 

1. При използване на апарата за първи път е необходимо да дестилирате вода. 

Това е нужно, за изчистване на уреда от примесите останали от процеса на 

производство. 

2. Поставете джибрите в съда. Никога не пълнете съда до горе, препоръчваме 

ви обема да е не повече от 70-80% от вместимостта на резервоара. Когато 

наливате джибрите опитайте се да ограничите количеството пяна, което 

влиза в съда. Пяната е причина за нежелани остатъчни аромати (вкусове). 

3. Затегнете добре капака и прикрепете дестилационната колона към съда. 

Свържете маркучите към местата им и се уверете, че всичко е поставено 

правилно. 

4. Поставете термометър в гнездото в горния край на колоната. 

5. Заредете печката и я запалете. Дърветата, които поставчте, трябва да са с 

максимална големина 26 на 16 см.  

6. Когато температурата достигне около 50 °С пуснете охлаждащата вода в 

дестилатора.  

7. Поставете съд (за предпочитане стъклен) под тръбата, от която излиза 

дестилата. 

8. Между 56,5 и 78 °С започва дестилация на ацетон и метилов алкохол. 

Колкото по-дълго поддържате температурата в този диапазон, толкова по-

чист алкохол ще получите. 

9. Съберете този дестилат (около 1% от общото количество джибри в съда). 

Никога не пийте този спирт, тъй като е силно токсичен! 

10. Подменете съда, в който събирате течността с чист съд. След достигане 

на 78 °С започва процес на дестилация на етилов спирт. Алкохолът, който ще 

съберете в тази фаза е основният ви продукт и е годен за консумация. Би 

трябвало да е над 80 °С. 

11. Отбележете какво показва термометърът в този момент (би трябвало да 

показва приблизително 78-80 °С) и регулирайте печката в този диапазон. 
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12. Дестилирайте джибрите при показания на термометъра между 78°С и 

80°С. 

Забележка: Ако нямате нищо против вкуса на по-нискокачествения алкохол 

можете спокойно да съберете почти всичкия алкохол до 95C°. Можете да го 

квалифицирате  като „второ качество“, ако желаете. Ако съберете достатъчно 

алкохол „второ качество“ можете да го разредите с вода (не повече от 15% 

алкохол) и да го прекарате отново през дестилатора, за да го пречистите 



допълнително. Т.нар. алкохол „второ качество“ може да се използва и за 

стерилизация на оборудването, в което протича ферментацията в бъдеще. 

13. Не поставяйте повече дърва в печката. 

14.Спрете охлаждащата вода. 

Температура на изпарение на фрикциите при дестилация на джибри: 

*Ацетон 56,5 °С; 

* Метанол 64 °С; 

* Етил ацетат 77,1 °С; 

* Етанол 78 °С; 

* 2-пропанол 82 °С; 

*1-пропанол 97 °С; 

15. След приключване на процеса на дестилация, използвайте обръщащия 

механизъм за по-лесно почистване на апарата. Наклонете дръжката 

внимателно и постепенно изсипете съдържанието на казана в метален съд. 

След това върнете дръжката в изходно положение. 

16. Можете да използвате бъркалката за предотвратяване на загарянето на 

материала по дъното на казана. Завъртете дръжката внимателно и направете 

няколко оборота. Използвайте всеки път щом има необходимост от 

разбъркване. 
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