
T500 püstjahutiga 

destilleerimissüsteem 

KASUTUSJUHEND 

T500 püstjahutiga destilleerimissüsteem on ette 

nähtud, et toota kõige puhtamat piiritust teie 

virdest. Kui tegutseda siin toodud juhendi järgi, 

on võimalik T500 püstjahutiga 

destilleerimissüsteemiga toota ilusat puhast 

piiritust kuni 93% ABV ja saab kätte 95% teie 

virdes olevast alkoholist. See äärmiselt puhas, 

neutraalne piiritus on ideaalne baas kõikide 

kangete alkohoolsete jookide ja likööride jaoks. 

23L virdest, kus on kasutatud 1 Turbo pärmi 

kott ning 6KG suhkurt, on võimalik kätte saada 

8L 40% ABV alkoholi. Kasutusjuhend on sobilik 

nii roostevabast kui ka vasest süsteemile.  

SISSEJUHATUS 

Koduseks destilleerimiseks ideaalne T500 

püstjahutiga destilleerimissüsteem on 

kohustuslik kõigile, kes soovivad toota suures 

koguses äärmiselt puhast alkoholi. T500 

destilleerimissüsteemi lõpuleviimiseks vajate nii 

T500 püstjahutit kui ka T500 boilerit. T500 

süsteemi parima jõudluse saavutamiseks ja 

ohutuks kasutamiseks on oluline need juhised 

hoolikalt läbi lugeda. 

  



OHUTUSJUHISED 

PALUN LUGEGE KÕIKI NEED JUHISED ENNE 

MASINA KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI. 

HOIATUS: See destilleerimissüsteem toodab 

väga tuleohtlikku vedelikku. 

• Kasutage T500 destillatsioonisüsteemi alati 

piisava ventilatsiooniga ruumis. 

• Ärge kasutage õues, kuna tuuletõmbus 

mõjutab destilleerimise efektiivsust. 

• Ärge kunagi jätke T500 

destillatsioonisüsteemi töötamise ajal 

järelevalveta. 

• Hoidke T500 destillatsioonisüsteem eemal 

kõikidest süüteallikatest, sealhulgas 

suitsetamisest, sädemetest, kuumusest ja 

lahtistest leekidest. 

• Veenduge, et kõik muud seadmed T500 või 

alkoholi läheduses on maandatud. 

• Ärge kasutage T500 boilerit 

pikendusjuhtmega. 

• Läheduses tuleks hoida alkoholile sobivat 

tulekustutusvahendit. See võib olla veepihusti, 

vaht, kuivpulber, süsinikdioksiid, liiv või 

dolomiit. 

• Ärge keetke kuivalt. Kui seadet keedetakse 

kuivalt, siis kahe elemendiga boileril on põhja 

all on automaatne lähtestamise lüliti, mis 

aktiveerub, kui boiler on maha jahtunud. Ühe 

elemendiga boileril on seadme põhja all 

väljalülitusnupp – kui seda on ohutu teha, 

vajutage termostaadi lähtestamiseks 

lähtestusnuppu. Väga ebatõenäolisel juhul kui 

see väljalülitus ebaõnnestub kummalgi katlal, 

on olemas sulavkaitse. See kaitse sulab ära ja 

katkestab vooluühenduse, kui temperatuur 

ületab ohutu taseme. Kasutaja ei saa seda 

lähtestada ja boiler vajab siis professionaalset 

tähelepanu. 

• Ärge destilleerige vedelikku üle 40% ABV, 

kuna see võib põhjustada vaakumit ja muid 

võimalikke ohutusprobleeme. 

• Ärge uputage destillaadi väljavoolutoru, kuna 

see võib tekitada vaakumi, mis võib 

põhjustada katla plahvatuse. 

LEKKE KORRAL: 

• Sulgege kõik võimalikud süüteallikad. 

• Koristage lekked koheselt riide, 

paberrätikute või muu imava materjaliga, nagu 

muld, liiv. 

• Koguge kokku, sulgege turvaliselt ja 

kõrvaldage vastavalt. 

• Puhastage ala rohke veega. 

MÄRKUS. Ülaltoodud ohutusteabe eiramine 

võib põhjustada tõsiseid vigastusi ja võib 

tühistada garantii. 

T500 KATEL KOHE TOITELÜLITIGA: 

• Sellel katlamudelil on reguleeritavad 

toitelülitid. 

• Kui mõlemad lülitid on asendis ON, toidetakse 

elementi täisvõimsusega 2200 W (1600 W, kui 

kasutate USA/CA üksus). 

• Kui üks lüliti on asendis OFF, tarbib see ainult 

1100 W (või 1100 W/500 W, kui kasutate 

USA/CA seadet) võimust. 

• Võimsuse reguleerimine võib olla kasulik 

piirkondades, kus jahutamiseks on soojem 

kraanivesi ja samuti kasutamiseks koos Still 

Spirits destilleerimistoruga.  

T500 KATEL ÜHE TOITELÜLITIGA: 

• Sellel katlamudelil on üks toitelüliti. 

• Kui lüliti on asendis ON, toidetakse elementi 

täisvõimsusega 2000 W (USA/CA seadme 

kasutamisel 1600 W). 



SAMM 1 

MESKI TEGEMINE 

Kvaliteetse piirituse valmistamise esimene 

samm on tagada hea ja puhas mesk. Soovitatav 

on, et kasutate alati Still Spirits Turbo pärmi, 

suhkurt ja Carbon sarja T500 süsteemiga 

parimate tulemuste saavutamiseks. Olenemata 

teie boileri suurusest, soovitame alati teha 20-

25 L meski korraga. Kui te ei destilleeri tervet 

meskikogust korraga, saab seda hilisemaks 

destilleerimiseks säilitada. 

Selles etapis vajate: 

• 30L kääritusnõud 

• Puhastusvahendit ja desinfitseerijat 

• Segamislusikat 

• Meski kompnente (vesi, suhkur, süsi, pärm, 

selitaja) 

• Hüdromeeter 

1 [PUHASTA JA DESINFITSEERI OMA 

VARUSTUS] (1. PÄEV) 

• Puhastage ja desinfitseerige oma 30L 

kääritusnõu. 

• Kontrollige puhastamise ja desinfitseerimise 

ajal lekkeid kääritusnõu kraanitihendi ümber. 

2 [LISA KOOSTISOSAD] (1. PÄEV) 

• Kui varustus on desinfitseeritud, raputage 

liigne niiskus välja, kuid ärge loputage. 

• Asetage desinfitseeritud lusikas 

desinfitseeritud kaane peale (kaane sisemine 

pool ülespoole).  

• Vaadake pärmikotikese pealt juhiseidvee 

koguse ja temperatuuri jaoks, samuti soovitatud 

suhkru kogus ja tüüp. 

• Soovitatav on mõõta erikaal hüdromeetriga ja 

salvestage see, see võimaldab teil olla kindel, et 

käärimine on toimunud ja see võib vajadusel 

hiljem aidata tõrkeotsingul. 

Märkus: kui suhkrud ei ole täielikult 

lahustunud, tuleb käärimine osaline ning te ei 

saa kätte kõike alkoholi.  

3 [KÄÄRITAMINE] (1. PÄEV) 

• Asetage kääritusnõu peale kaas, täitke 

õhulukk poolenisti veega ja paigaldage õhulukk 

kääritusnõule.  

• Lase käärida temperatuuril 18-30°C või 

vastavalt pärmipaki juhistele umbes 1 nädal või 

kuni mesk lakkab kihisemast.  

Märkus: käärimisprotsess eritab erinevaid 

aroome, mis võivad mõnikord olla 

ebameeldivad. See ajaga hajub ega mõjuta teie 

alkoholi kvaliteeti. 

4 [KONTROLLI ERIKAALU (SG)] 

(umbes 6. või 7. PÄEV) 

• Kontrollige SG-d, ujutades hüdromeetrit meski 

sisse. SG näit on number skaalal kus vedelik 

klaasi lõikab. Täielikult kääritatud pesul on SG 

näit u. 0,990 või madalam. 

• SG mõõtmine annab teile teada, kas suhkrud 

on käärinud alkoholiks ja teie mesk on 

selitamiseks valmis. 

• Käärimine on lõppenud, kui SG on olnud 

stabiilne näidul 0,990 kahel järjestikusel päeval. 

5 [MESKI SELITAMINE] (umbes 7. PÄEV) 

• Kui käärimine on lõppenud, segage meski 

hoogsalt, et kogu gaas vabaneks. Kui see on 

täielikult degaseeritud, lisage selitaja Turbo 

Clear A-osa. Segage korralikult läbi ja jätke 1 

tunniks seisma. 

• 1 tunni pärast lisage sisse B-OSA aegalselt 

samal ajal segades, et jaguneks ühtlaselt. Ärge 

segage intensiivselt, kuna see segab 

selgitusprotsessi. 



• Jätke vähemalt 24ks tunniks toanurka seisma, 

et sade saaks settida nõu põhja. Jättes selle 

seisma paar päeva kauemaks, võimaldate sellel 

paremini selgineda.  

• Kui mesk on selitatud, on see destilleerimiseks 

valmis, kasutades T500 destilleerimissüsteemi. 

6 [MESKI SÄILITAMINE] 

• Soovitame meski destilleerida ühe nädala 

jooksul peale selitamist. Mida kauemaks see on 

seisma jäänud, seda rohkem võib tekkida 

kõrvalmaitseid, mis on surnud pärmirakkude 

autolüüsist tekkinud. Tõenäoliselt kõlbab see 

kuni 8 nädalat, kui hoitakse suletuna ja jahedas. 

 

SAMM 2 

T500 DESTILEERIMISSÜSTEEMI ETTEVALMISTUS 

Teie mesk destilleeritakse läbi T500 

destilleerimissüsteemi. See on kaheosaline: 

T500 Boiler ja T500 püstjahuti. 

Parim on seadistada T500 püstjahuti 

destilleerimissüsteem kohta, kus see võib jääda 

umbes 5ks tunniks, umbkaudne aeg ühe 

destilleerimise jaoks, kasutades 30 L boilerit 

(väiksema boileri kasutamisel vähem). T500 

destilleerimissüsteem peab olema tasasel 

pinnal, kus on olemas elekter, kraanikauss, 

veekraan ja piisav ventilatsioon (st kööki või 

pesuruum), kuid mitte õues, kuna tuuletõmme 

mõjutab oluliselt destilleerimise efektiivsust. 

T500 reflukskondensaatori kastiga on kaasas 

järgmised komponendid: 

• Roostevabast terasest või vasest 

destilleerimiskolonn, mis on eelpakendatud 

vasest ja roostevabast terasest sadulatega. 

• Digitaalne termomeeter LR44 patareiga ja 

kinnitusklamber. 

• Veevoolu regulaator (ja adapterid)  

• Voolikud jahutusveele (1 õhuke, 1 paks). 

• Alkoholi (destillaat välja) toru (valge). 

• Keraamilised sadulad keetmise 

parandamaiseks. 

 

1 [MESKI VALAMINE NÕUST BOILERISSE] 

• Asetage boiler kindlale tasasele pinnale, et 

kraan jääks kraanikausi kohale, et vältida kuuma 

boileri käistlemiselt hilisemal tühjendamisel. 

Ärge suunake kraani ettepoole, et vältida keeva 

vedeliku enda või kõrvalseisjate peale, kui 

masinat peaks juhtumisi ümber lükkama.  

• Kasutades sifooni või 5 L kannu, kandke 

selitatud mesk kääritusnõust boilerisse. Boileri 
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saab paigutada ka kääritusnõu kraani alla ja sel 

viisil valada, aga tasub meeles pidada, et peate 

boileri pärast lauale tagasi tõstma. Jätke nii 

palju setet maha kui võimalik. Ärge täitke 

boilerit üle 30-liitrise maksimaalse taseme 

joone. 

2 [LISA KERAAMILISED SADULAD JA 

DESTILLEERIMISE PALSAM] 

• Lisage kõik keraamilised sadulad boilerisse, 

meski sisse. 

• Valikuline: lisage 3 korgitäit 

destilleerimispalsamit (müüakse eraldi) 

selitatud meskile, kui kahtlustate liigset 

vahutamist. 

• Asetage kaas peale tagasi.  

3. [T500 TORU KOKKUPANEK] 

Vee voolikud saab kindlaks teha paksuse järgi.  

• Ühendage pikk, paks läbipaistev toru vee 

väljalaskeplokki C . See voolab teie kraanikaussi. 

 • Ühendage lühike õhuke läbipaistev toru 

ülaosale, et teha silmusühendus E.  

• Ühendage õhuke läbipaistev toru vee 

sisselaskeava B külge, teie kraani ligidale. See 

voolab teie kraanist (adapteri abil) 

kondensaatorisse.  

• Ühendage valge toru destillaadi väljalaskeava 

D külge. Destilleeritud alkohol voolab siit teie 

kogumisanumasse. Veenduge, et toru ei oleks 

destillaati uputatud, vastasel juhul võib boiler 

plahvatada. Sa peaksid nägema tilkasid 

langemas kogumisnõusse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. [KINNITAGE TERMOMEETER] 

• Asetage patarei termomeetrisse. 

• Tagaküljel olev lüliti võimaldab lülitada 

termomeeterit sisse-välja. Teine lüliti 

võimaldab muuta termomeetri Celsiuse kraadile 

või Fahrenheiti kraadile. 

• Paigaldage termomeeter ette nähtud 

kinnitusklambrisse. Kinnitage termomeeter 

kondensaatori külge võimalikult madalale. 

• Paigaldage roostevabast terasest anduri sond 

auku A. 

• Lahtise juhtmestiku korrastamiseks kasutage 

traatsidemeid. 

5. [BOILER] 

Paigaldage T500 püstjahuti T500 boileri külge. 

• Kontrollige, kas T500 püstjahuti on täidetud 

sadulatega. Kui veerg on tühi, siis esmalt tuleb 

lisada vasest sadulad ja seejärel kolonni 

roostevabast terasest sadulad, seejärel järgige 

järgmist sammu. 

Märkus: teil võib olla üle jäänud peotäis 

sadulaid, mis ei mahu kondensaatorisse, see 

on normaalne.  

• Hoides kondensaatorit tagurpidi, keerake lahti 

mutter kondensaatori põhjas; jäta must O-

rõngas samba põhja. 

• Asetage T500 Boileri kaas kolonni kohale ja 

keerake mutter tagasi kinni. Pingutage 

tugevasti, et kaas enam ei keerleks. 

• Asetage kaas ja kondensaator katlale nii, et 

näeksite termomeetrit. 

• Kinnitage kaas klambritega. 

OLETE NÜÜD DESTILLEERIMISEKS VALMIS! 

 

SAMM 3 

MESKI DESTILLEERIMINE 

Destilleerimine võtab aega umbes 5 tundi 

algusest lõpuni. Veenduge, et suudate kogu 

tähelepanu pöörata selleks ajaks T500 

püstjahutiga destilleerimissüsteemi tööle.T500 

destilleerimissüsteem muutub töötamise ajal 

väga kuumaks, seetõttu tuleb olla äärmiselt 

ettevaatlik ja lapsed tasuks hoida destilleerimise 

ajal ja pärast seda masinast eemal. Protsessi 

käigus tekib väga tuleohtlik vedelik, hoidke kõik 

süüteallikad masinast eemal.  

T500 destilleerimissüsteemi kasutamiseks 

vajate:  

• 5 L kann või anum alkoholi kogumiseks. 

• Jahutusveevarustus ja kraanikauss. 

• Teie kondensaatoriga kaasas olev veevoolu 

regulaator. 

• Mõõteanum esimese 50-100ml kogumiseks ja 

äraviskamiseks. 

1. [ÜHENDAGE KONDENSAATOR 

VEEVARUSTUSEGA] 

• Kui teil on Still Spirits veesurve regulaator 

(võimalik juurde osta), ühendage see kohe. See 

võimaldab optimaalselt juhtida veevoolu ja 

väldib probleeme veevarustuse rõhu 

muutumisel.  

• Paigaldage veevoolu regulaator oma 

kraani/kraani külge.  

• Sulgege veevoolu kraan täielikult. 

• Ühendage pikk õhuke toru vooluregulaatoriga. 

• Asetage pikk paks toru kraanikaussi või 

äravoolu. 

• Asetage valge destillaadi väljalasketoru 

kogumiskannu või anumassse. Asetage toru nii, 

et see ei upuks destillaadi sisse, vastasel juhul 

võib boiler plahvatada. See võib juhtuda, kuna 



see võib põhjustada aurulukku ja destillaat ei 

saa seadmest välja pääseda, põhjustades rõhu 

suurenemist. 

• Pange tähele, et veevarustust ei ole vaja 

keetmise esimeses osas. 

 

 

2. [ALUSTAGE KEETMIST] 

• Ühendage T500 Boiler vooluvõrku ja lülitage 

sisse. Kui kasutate kaheelemendilise juhtlülitiga 

T500 boilerit, siis veenduge, et mõlemad 

toitelülitid oleksid maksimaalse võimsuse 

saavutamiseks sisse lülitatud. 

• 23-liitrise meski keemiseni kuumutamiseks 

kulub veidi üle 1 tunni. 

3. [VEEVOOLU REGULEERIMINE] 

• Umbes 35 pärast seda, kui T500 Boiler on sisse 

lülitatud ja enne kui mesk hakkab keema, avage 

veevarustus. 

• Voolu reguleerimiseks avage järk-järgult 

veevoolu regulaatori ventiil. Kiirus võiks olla 

vahemikus 400–700 ml minutis. Veevoolu saate 

mõõta kasutades liitrist mõõtekannu ja jälgida, 

kui palju minutis kannu voolab.  

• Kui mesk hakkab keema, kontrollige 

temperatuuri, et näit on üle 50°C (muidu te ei 

kogu mis tahes alkohol) ja alla 65°C. Kui 

temperatuur on alla 50°C, keerake veevoolu 

regulaatorist surve väga madalaks (piisab kui 

niriseb vaikselt). Kui temperatuur on üle 65°C, 

keerake regulaatorist survet veel veidi 

suuremaks. Võib-olla leiate, et vajate veevoolu 

mitu korda kogu protsessi jooksul reguleerida. 

Hoidke väljavooluvee temperatuur vahemikus 

50–65 °C. Soovitame kasutada Still Spirits 

veesurve regulaatorit veevoolu konsistentsi 

parandamiseks.  

Kui kasutate kahe elemendiga boilerit,  kuigi 

tavaliselt pole vaja reguleerida võimsuse 

sätteid kasutades T500 destillaatorit, võib aga 

mõnes väga sooja kraaniveega keskkonnas 

juhtuda, et seade tuleks 1100 W režiimile 

lülitada, et vähendada auru teket ja paremat 

jahutust. 

4. [KOGU OMA DESTILLAAT] 

• Kui mesk hakkab keema, tuleb piiritus meskist 

välja valge toru kaudu kogumiskannu. 

• Esimesed kogutud 50-100ml valage minema. 

HOIATUS: Veenduge, et valge toru ei oleks 

kunagi destillaadi sisse uputatud, muidu võib 

boiler plahvatada. Peaksite nägema, kuidas 

destillaadi tilgad langevad kogumisnõusse. 

TÄHTIS! 

Esimesed 50 ml, mis destillaatorist välja tuleb 

sisaldab kergemaid molekule, nagu 

atseetaldehüüd, etüülatsetaat ja 

metüülpropanool, millel on tugev ja 

ebameeldiv lõhn, mida sageli kirjeldatakse kui 

"haigla" või "küünelaki“ lõhnana.Neid ei tohiks 

tarbida. 

 

 

 

 
 

 

   
  

 

 
 

 
 

 

 



5. [DESTILLERIMISE LÕPETAMINE] 

Umbes viie tunni möödudes peale boileri 

sisselülitust peaks olema kogunenud umbes 3,4-

4,5 liitrit 90-93% ABV piiritust. Olenevalt 

pärmist, mida kasutasite. Samuti võite märgata, 

et destillaat väljub aeglasemalt (1 tilk iga 5–10 

sekundi järel). See tähendab, et kogu alkohol on 

destilleeritud ja boileri võib välja lülitada. 

• Veenduge, et destillaadi väljalasketoru (valge 

toru) ei oleks destillaadi sees.  

• Lülitage boiler välja ja eemaldage 

vooluvõrgust. 

• Lülitage jahutusveevarustus välja. 

• T500 Boilerisse jäänud meski lõpp on ohtlikult 

tuline. Laske sellel jahtuda ohutu 

temperatuurini enne kui seda tühjendama 

hakkate. Tühjendada võite läbi kraani nt. 

kraanikaussi või aeda (töötab suurepärase 

väetisena). 

• Eemaldage T500 püstjahuti koos boileri 

kaanega ja loputage katel kogu meskist ja 

prahist puhtaks, olles ettevaatlik, et keraamilisi 

sadulaid ära ei viskaks. 

• Laske sadulate loputamiseks vett läbi 

kondensaatori iga 5-10 destilleerimise järel. 

 

SAMM 4 

LAHJENDAMINE JA FILTREERIMINE 

Alkohol, mille olete tootnud, selle kangus asub 

kuskil vahemikus 90–93% ABV. Seda tuleb 

lahjendada kuni 50% ABV enne filtreerimist, 

olenemata sellest, millist söefiltrit kasutate. 

Mõõtmiseks läheb vaja: 

• Alkomeetrit 

MÄRKUS. Alkomeeter on kalibreeritud 

mõõtmiste tegemiseks 20 °C juures. Kui teie 

alkohol on soojem või jahedam kui 20°C  

kasutage temperatuuri paranduste tabelit.  

• Mõõtesilinder 

• Puhas ja joogikõlbulik vesi 

• Söefiltrisüsteem (soovitame kasutada 

Still Spirits Filter Pro või EZ Filter kiireks ja 

lihtsaks filtreerimiseks). 

HOIATUS: Käsitlete väga tuleohtlikku ainet; 

hoida alkohol eemal kõikidest süüteallikatest 

(säde, leek). 

1. [MÕÕTKE OMA DESTILLAADI % ABV] 

• Valage osa oma destillaadist mõõtesilindrisse 

(u. 200ml) 

• Ujutage alkomeeter destillaadis. % ABV on 

number skaalal, kus vedelik lõikab klaasi. See 

peaks olema vahemikus 90–93% ABV. 

Kontrollige temperatuuri ja vajadusel 

reguleerige. 

2. [DESTILLAADI LAHJENDAMINE] 

• Asetage destillaat vähemalt 5L suurusesse 

anumasse. 

• Iga liitri 90–93% ABV destillaadi kohta lisage 

juurde 850 ml puhast joogivett ja segage 

hoolikalt (kui olete kogunud 3,5 liitrit destillaati, 

peate lisama 2,9 liitrit vett (=3,5 x 0,85), kui 

olete kogunud 700 ml destillaati, peate sellele 

lisama 550 ml vett. 

• Mõõtke uuesti oma lahjendatud piirituse % 

ABV, peaks jääma umbes 50% ABV. Kui see on 

veidi kõrgem, lisage veidi rohkem vett (100 ml 

korraga), segage ja kontrollige uuesti % ABV. Kui 

see on madalam, ärge lisage rohkem vett ja 

jätkake filtreerimisega. 

Märkus: vee lisamine tõstab temperatuuri, 

kohandada vastavalt. 

 



3. [DESTILLAADI FILTREERIMINE] 

Filtreerige oma lahjendatud piiritus läbi 

aktiivsöe, nagu teie filtersüsteemi 

kaasasolevates kasutusjuhistes on öeldud. 

MÄRKUS. Kontrollige alkomeetriga kangust 

uuesti pärast filtreerimist ja reguleerige ABV, 

lisades rohkem vett, vastavalt teie vajadustele.  

 

SAMM 5 / 8. PÄEV 

ALKOHOLI MAITSESTAMINE 

Kui teie lahjendatud, filtreeritud alkohol on 40% 

ABV juures, on aeg seda maitsestada. Still 

Spiritsil on suur valik maitseaineid, mida saate 

kasutada. Vaadake individuaalsed juhised iga 

maitseaine kasutusjuhiselt. Teine viis oma 

alkoholi maitsestamiseks on läbi viia botaaniline 

destilleerimine botaanilise korvi abil. 

 

VEE DESTILLEERIMINE 

SAMM 1 [MONTAAŽ] 

• Eemaldage oma kolonnist kõik sadulad ja 

loputage see põhjalikult. 

• Ühendage lühike õhuke toru kondensaatori 

peal asuva väljalaskeavaga. 

• Ühendage pikk paks toru lühikese õhukese 

toruga. See voolab teie kraanikaussi. 

• Ühendage pikk õhuke toru vee sisselaskeava 

külge. 

• Ühendage valge toru väljalaskeava külge. 

Destilleeritud vesi voolab siit teie 

kogumisnõusse.  

• Vee destilleerimiseks pole termomeetrit vaja. 

 

 

2. SAMM [VEE DESTILLERIMINE] 

20 L vee destilleerimine võtab umbes 8–10 

tundi algusest lõpuni (v.a kuumutamisaeg) ja 

toodab umbes 18 liitrit destilleeritud vett. 

Teil peab olema: 

• Kell või taimer.  

• Suur anum destilleeritud vee kogumiseks 

(sama suur kui algselt boilerisse pandud vee 

kogus). 

• Jahutusveevarustus. 

1. Asetage boiler kindlale tasasele alusele, kus 

jäätmed saavad voolata äravoolu või 

kraanikaussi. Lisage boilerisse vett, ärge täitke 

üle maksimaalse taseme joone. 

2. Asetage kolonn ja boileri kaane komplekt 

boileri külge. Kinnitage neli klambrit, mis 

hoiavad kaant boileri küljes. Kontrollige, kas 

kaane tihend istub kindlalt boileri küljes ilma 

tühikuteta. 

3. Ühendage boiler vooluvõrku. Võtab umbes 80 

minutit aega , et kuumutada vesi 

keemistemperatuurini.  

4. Enne kui vesi hakkab keema, lülitage 

jahutusvesi sisse täpselt sellise survega, et 

destillaat ei auraks vaid pigem vedelal kujul 

voolaks.  

5. Kui olete kogunud 18 l vett (kui destilleerisite 

20 L), lülitage boiler välja ja ühendage 

vooluvõrgust lahti. Keerake kinni jahutusvesi. 

Boilerisse alles jäänud vee ära viskamisel olge 

ettevaatlik, kuna boiler on kuum. Destilleeritud 

vesi tuleb filtreerida läbi filtrisüsteemi või 

söefiltri, mis tagab, et soovimatud maitsed ja 

lõhnad eelmised meskist eemaldatakse.  

Märkus. Veenduge, et destillaadi 

väljalasketoru ei oleks vee sisse uputatud, 

muidu võib boiler plahvatada. Veepiisad 

peaksid langema kogumisnõusse. 



BOTAANILISE KORVIGA DESTILLEERIMINE 

1. Lisage filtreeritud alkohol boilerisse ja lisage 

juurde vett, kuni kogu volüüm on 10L, 

kindlustades, et vedelik on 40% ABV või 

madalam. 

2. Eemaldage kõik sadulad kolonnist. 

Monteerige T500 seadet vastavalt vee 

destilleerimise juhistele, lastes jahutusvee otse 

läbi kondensaator, jättes kõrvale 

tagasijooksuspiraali ja vee väljalaskeploki. 

3. Kinnitage ainult korvi keermestatud osa 

boileri kaane alla, roostevabast mutri asemele.  

4. Täitke botaaniline korv soovitud ürtidega. 

Veenduge, et korv on õigesti kokku pandud ning 

keerake kaane all oleva keerme külge. 

5. Lülitage seade sisse. Keemiseni kuumutamisel 

võib kuluda tund aega, olenevalt mahust, nii et 

hoidke sellel silm peal ja umbes 30 minutit 

pärast kütte sisse lülitamist lülitage jahutusvesi 

sisse. Reguleerige jahutusvett kiirusega 2,5 l 

minutis või nii, et destillaat ei muutu auravaks, 

vaid pigem voolab vedelal kujul. Veenduge, et 

valge toru poleks kunagi destillaati uputatud, 

vastasel juhul võib boiler plahvatada. Te 

peaksite nägema destillaadi tilkhaaval teie 

kogumisanumasse kukkumas.  

6. Koguge piiritus 5L anumasse. Lõpetage 

kogumine, kui piiritus saavutab 20% ABV. 

7. Lisage 40% ABV piiritusele ja laske settida 

enne tarbimist.  

Märkus. Veenduge, et destillaadi 

väljavoolutoru ei oleks uputatud vee alla, 

vastasel juhul võib boiler plahvatada. Peaksite 

nägema, kuidas destilleeritud vee tilgad 

langevad kogumisnõusse. 

HOIATUS: Veenduge, et ürdid ei satuks 

kondensaatori kolonni, kuna see võib 

põhjustada ummistuse. 

Kui see juhtub, võtke ühendust 

klienditeenindusega enne ummistuse 

eemaldamist. 

 

VEAOTSINGU JUHEND 

Probleem: Alkoholi destillaat voolab 

irregulaarselt.  

Põhjus:  

• Mesk on ülekuumenenud kohast boileris 

põhjustatud keema tõusnud.  

• Destillaadi väljalasketoru on kõrgemal kui 

väljalaskeava luues õhuluku või on toru 

uputatud destillaati, mis põhjustab vahelduvat 

rõhku ja vaakumi. 

Lahendus: 

• Lisage keraamilisi sadulaid. Äärmistel juhtudel 

proovige lisada 1–2 roostevabast terasest 

švamme.  

• Veenduge, et väljalasketoru võimaldab veel 

voolata allapoole kondensaatori väljalaskeavast. 

Reguleeri väljalasketoru nii, et see ei saaks olla 

allpool kogutud destillaadi taset. 

Probleem: Alkohol ei tule välja.  

Põhjus: 

• Jahutusvesi võib olla liiga külm või selle 

voolukiirus liiga suur. 

• Voolikud on seadme külge valesti ühendatud. 

• Alkoholi väljalasketoru otsas võib olla 

ummistus. 

Lahendus:  

• Veenduge, et jahutusvee väljalaske 

temperatuur on destilleerimise ajal vahemikus 

50-65°C.  

 



• Veenduge, et voolikud on korrektselt 

paigaldatud. (vt samme 2 ja 3) 

• Eemaldage alkoholi väljalasketoru otsast 

ummistus. 

Probleem: Väljavoolav piiritus on 

hägune/piimjas. 

Põhjus: 

• Mesk vahutab keemise ajal ning kannab 

käärimisjäägid kolonnist üles. 

• Kääritamata suhkur meskis võib põhjustada 

vahutamist, mis lõpuks tõusis kondensaatorisse, 

põhjustades temperatuuri kõikumised ja häguse 

piirituse.  

Lahendus: 

• Veenduge alati, et teie mesk on täielikult 

kääritatud (vt 1. sammu kääritmiseks) 

• Ärge täitke boilerit üle MAX joone.  

• Lisage 3 korgitäit Still Spirits destilleerimise 

palsamit, et vältida liigset vahutamist.  

• Lisage oma boilerisse keraamilisi sadulaid  

• Halb piiritus uuesti destilleerida. 

Probleem: Piiritusel on tugev ebameeldiv lõhn, 

mis meenutab lahusti, haigla või küünelaki 

lõhna.  

Põhjus:  

• T500-st väljuv destillaat on umbes 93% ABV ja 

sellel ongi tugev etanooli lõhn. 

• Esimesed 50–100 ml 

destillaati on tugevama lõhnaga (küünelakki 

meenutav), sest see sisaldab enamikke 

atsetaaldehüüde ja estreid. See tuleks ära 

visata. 

• Ülejäänud destillaat lõhnab etanooli järele. 

 

Lahendus: 

• Lahjendage destillaat ning filtreerige 

aktiivsöega. See püüab kinni enamiku 

soovimatutest maitsetest, jättes teile vaid  

puhta piirituse. 

Probleem: Piiritusel on sinine toon.  

Põhjus: 

•Ülemäärane kogus kääritusnõusse lisatud 

toitaineid. Toitained on pärmi jaoks 

hädavajalikud, et kääritada suhkruid; need on 

täpselt doseeritud ja sisalduvad igas Still Spirits 

Turbo pärmikotikeses. 

Lahendus: 

• Kasutage ainult 1 pakk Still Spirits Turbo 

Pärmi 25 l meski kohta. 

• Järgige iga turbopärmi jaoks soovitatud 

retsepti (leiate turbopärmi paki tagaküljelt) 

Probleem: Tootlikus on madal.  

Põhjus: 

• Mesk ei ole korralikult lõpuni käärinud, nii 

saadaolev alkoholikogus väheneb. See võib olla 

tingitud mitmest tegurist: 

• Suhkrud ei olnud täielikult lahustunud. 

• Käärimistemperatuur oli liiga madal või liiga 

kõrge. 

• Kaane tihendi vahelt lekib auru.  

Lahendus: 

• Kontrollige, et käärimine on lõppenud. 

• Kontrollige, kas kaanetihend asetseb ühtlaselt 

kaane sees, enne kui kinnitate boileri külge. 

 

 

 



Probleem: Piirituse puhtus on madal.  

Põhjus: 

• Kolonni temperatuur on olnud liiga kuum. See 

võib panna piirituse voolama kiiremal, kuid 

vähem kontsentreeritud kiirusel. 

Lahendus: 

• Kontrollige, et vee väljavoolu temperatuur ei 

oleks üle 65°C. 

Probleem: Boiler lõpetas kütmise. 

Põhjus: 

• Tõenäoliselt on selle põhjuseks elektririke või 

boileri ülekuumenemine. Boileri on automaatne 

termostaadi väljalülituslüliti, mis aktiveerub 

ülekuumenemisel automaatselt. Boileril on sisse 

paigaldatud kaitse juhuks, kui termostaadi 

väljalülitamine ei tööta. 

Lahendus: 

• Kahe toitelülitiga T500 boiler: 

Ühendage boiler vooluvõrgust lahti ja laske 

sellel jahtuda (boileri saab pärast jahtumist 

taaskäivitada seadme alt). Seade lähtestatakse 

automaatselt kui boiler on maha jahtunud, kui 

see ikka ei kuumene, peab selle laskma 

elektrikul üle kontrollida. 

• Ühe toitelülitiga T500 boiler:  

Vajutage põhja all olevat lähtestusnuppu, et 

boileri termostaati lähtestada. Kui boiler ikka ei 

kuumene, peab selle laskma elektrikul üle 

kontrollida.  

Probleem: Mu piiritus muutub häguseks, kui 

lisan sellele maitseaineid või vett. 

Põhjus: 

• Selle põhjuseks võib olla halb söega 

filtreerimine või mõnes söefiltris sisalduvatest 

mineraalidest.  

• Selle põhjuseks võivad olla maitseühendid või 

karamellivärv, mis on ebastabiilsed alkohol/vee 

sees. 

Lahendus:  

• Kasutage söefiltrisüsteemi (nt Still 

Spirits Filter Pro või EZ Filter), et saavutada 

parim tulemus. Kui piiritus on hägune, lisage 

rohkem alkoholi oma joogi sisse (50% ABV). Kui 

piirituses on hõljuvaid osakesi, jätke see mõneks 

päevaks seisma ja valage see teise pudelisse, kui 

sete on settinud. 

 


