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2. Przeznaczenie.
 Destylator jest przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą desty-
lacji. Jest stosowany w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Jakość otrzymywanej wody destylowanej 
odpowiada normom Farmakopei Polskiej V.

3. Wyposażenie.
W wyposażeniu destylatora znajduje się odejmowany króciec wypływu destylatu (wylewka).

4. Dane techniczne.

5. Budowa i działanie.
 Destylator elektryczny składa się z układu wodno-parowego (rys.2) oraz układu elektrycznego (rys.3). W skład  
układu wodno-parowego wchodzi kocioł (rys.2.1), chłodnica (rys.2.2), zespół przelewowy ( rys.2.10) i elektrozawór 
(rys.2.8). Kocioł jest połączony z chłodnicą za pomocą pręta łączącego (rys.2.19) oraz nakrętki (rys.2.16), a w jego 
wnętrzu znajdują się rezystory grzejne (grzejniki) (rys.2.3). W pokrywie kotła jest umieszczona sonda pomiarowa 

DE10 DE20
Klasa ochrony aparatu 1

Wydajność ok. 10 dm3/h ok. 18 dm3/h

Zużycie wody ok. 150 dm3/h ok. 220 dm3/h

Moc pobierana 7,2 kW 12 kW

Napięcie zasilania 3x400 V / 50 Hz

Masa 14 kg 18 kg

Tab. 1  Dane techniczne

Rys. 1  Wymiary zewnętrzne destylatorów DE 10 i DE 20

1. Wymiary zewnętrzne destylatorów DE 10 plus, DE 20 plus.
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(rys.2.15), która poprzez przekaźnik powoduje wyłączenie rezystorów grzejnych w przypadku ob-
niżenia się poziomu wody w kotle. 

 Chłodnica destylatora składa się z wężownicy (rys.2.4), obudowy wężownicy oraz defl egmatora (rys.2.5). 
Czujnik ciśnienia (presostat) powoduje wyłączenie rezystorów grzejnych w przypadku braku dopływu wody. Układ 

elektryczny składa się z dwóch obwodów: grzejnego i sterująco-sygnalizującego. Część  sterująco-sygnalizacyjna 
składa się ze sterownika, przekaźnika-przetwornika, stycznika, sondy poziomu, sondy temperatury, przekładnika 
prądowego, presostatu i elektrozaworu.

a) działanie układu wodno-parowego (rys.2)
 Woda z przewodu zasilającego jest doprowadzona do króćca dopływu (7), przepływa przez regulator natężenia 
przepływu (8) i wężownicę (4). Po przejęciu ciepła od skraplającej się pary w przestrzeni chłodnicy (2) spływa prze-
wodem (9) do zespołu przelewowego (10), skąd przewodem (12) zasila kocioł (1) do określonego poziomu, a jej 
nadmiar jest odprowadzany na zewnątrz króćcem odpływu (11). Para wodna wytworzona w kotle po przepłynięciu 
przez defl egmator (5), gdzie traci zawarte w niej nieodparowane cząstki wody, ulega kondensacji w chłodnicy i wy-
pływa na zewnątrz w postaci destylatu przez końcówkę odpływu destylatu (6). 

b) działanie układu elektrycznego (rys. 3)
 Destylator włącza się łącznikiem ręcznym (WG) umieszczonym na sterowniku. Po osiągnięciu żądanego ciśnie

6. Przygotowanie do pracy
 Do wybranego stanowiska (w pomieszczeniu o wilgotności względnej do 75%) należy doprowadzić energię elek-
tryczną i wodę. Destylator jest dostosowany do pracy przy napięciu 400V. Zasilanie elektryczne jest realizowane 
za pośrednictwem przewodu OWY z przewodem neutralnym (N) i ochronnym (╧), zakończonego wtyczką 5-cio 
biegunową (16A dla DE10 lub 32A dla DE20).

 Ponadto w sieci zasilającej powinny być zastosowane zabezpieczenia prądowe, ponieważ destylator nie jest wy-
posażony w bezpieczniki. Wartość prądowa bezpiecznika dla jednej fazy - dla DE 10 min 16A, dla DE 20 min 25A. 
Instalacja wodna powinna składać się z punktu wodociągowego z zaworem wyposażonym w  końcówkę do węża 
oraz kratki ściekowej. Destylator należy ustawić na poziomie wyższym od kratki ściekowej i w jej pobliżu. Na kró-
ciec odpływu (rys. 2.11) oznaczony „ODPŁYW WODY” nałożyć możliwie krótki (tylko o niezbędnej długości) 
odcinek węża gumowego bez przekładek do wody zimnej i gorącej o średnicy wewnętrznej 20 mm i skierować go do 
kratki ściekowej tak, aby nie został narażony na załamanie. Wąż odpływowy nie może być “syfonowany ”. Króciec 
dopływu (rys. 2.7) oznaczony „DOPŁYW WODY” należy  połączyć z punktem wodociągowym wężem o średnicy 
wewnętrznej 10 mm i zabezpieczyć przed zsunięciem. Kolejną czynnością przed przystąpieniem do użytkowania 
aparatu jest nałożenie na króciec odpływu destylatu oznaczony „ODPŁYW DESTYLATU ” końcówki spustowej 
(wylewki) znajdującej się w opakowaniu destylatora. Końcówkę należy wprowadzić wycięciem na wystający kołek 
na króćcu i obrócić w prawo do oporu w celu zabezpieczenia przed zsunięciem. Ostatnią czynnością jest zmierzenie 
zanieczyszczenia wody przy pomocy dołączonego paska lub metodą konduktometryczną.

7. Uruchomienie i użytkowanie
 Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 6 można przystąpić do użytkowania aparatu.
W tym celu należy otworzyć zawór wodociągowy, z którego destylator jest zasilany wodą, włożyć wtyczkę w gniaz-
do wtykowe posiadające styk uziemienia i wcisnąć przycisk wyłącznika głównego. W sterowniku ustawić godzinę, 
zmierzony poziom zanieczyszczenia wody, datę. Po około 5 minutach dla DE 10 i 10 minutach dla DE 20 (jest to 
czas napełniania kotła wodą). Od tego momentu rozpoczyna się proces destylacji wody. Po upływie (odpowiednio) 
10 lub 20 minut z końcówki odpływu destylatu zaczyna wypływać destylat. W przypadku codziennego użytkowania 

Destylator musi być obowiązkowo uziemiony przewodem ochronnym doprowadzonym do gniazda 
wtykowego (╧).
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aparatu jest wskazane pozostawienie wody w kotle destylatora co znacznie skraca czas następ-
nego uruchomienia. Przed rozpoczęciem stałego użytkowania aparatu należy wylać destylat uzyskany 
z pierwszych paru godzin jego pracy. Po wykonaniu tej czynności można już użytkować aparat, upewniw-
szy się, że woda destylowana odpowiada wymaganiom farmakopealnym.

 W celu zapewnienia poprawnego działania oraz uzyskania parametrów o wartościach podanych w pkt. 4 ciśnie-
nie wody doprowadzonej do destylatora powinno wynosić 0,08÷0,15 MPa. Ciśnienie niższe niż 0,08 MPa spowodu-
je wzrost temperatury destylatu i wody chłodzącej oraz może doprowadzić do wyłączenia aparatu.

8. Konserwacja i sprawdzenie stanu technicznego.
 Przynajmniej raz na kwartał, kiedy destylator jest użytkowany, należy zdemontować pokrywę i osłonę aparatu 
oraz sprawdzić:
• stan połączeń elementów konstrukcyjnych,
• stan przewodów gumowych i ich połączenia z króćcami,
• stan sondy pomiarowej,
• szczelność elementów lutowanych,
• stan czujnika ciśnienia (presostatu),
• stan zacisków przewodów elektrycznych (ze szczególnym uwzględnieniem zacisków na grzejnikach),
• stan izolacji przewodów elektrycznych,
• stan zacisków i przewodów uziemienia ochronnego (╧).

 Konserwacja polega na okresowym opróżnianiu kotła, oczyszczaniu układu wodnego i sondy pomiarowej. 
W procesie destylacji wydziela się z wody kamień kotłowy oraz inne zanieczyszczenia, a ich ilość i postać zależy 
od ilości i rodzaju rozpuszczonych w wodzie soli mineralnych. Osad może się łuszczyć i odpadać lub przylegać 
trwale, a nadmierna jego ilość utrudnia wymianę ciepła powodując przegrzewanie się grzejników i spadek wydaj-
ności aparatu. Osad zatyka również przewody układu wodnego. Podstawą do ustalenia okresu konserwacji i oczysz-
czenia jest spadek wydajności destylatora poniżej 75% lub inne objawy np. „wyrzucanie” wody z zespołu przelewu 
lub nie załączanie rezystorów grzejnych pomimo właściwego poziomu wody w kotle. Sterownik również przypomi-
na o konieczności czyszczenia kotła  po upływie określonego czasu pracy zależnego od ustawionej twardości wody. 

Do destylacji powinna być użyta woda uzdatniona, pochodząca z sieci wodociągowej, lub o parametrach wody 
wodociągowej wg Dziennika Ustaw z  2007 r. Nr 61, poz. 417 (z późn. zm.) i Dz.U. z 2001 r . Nr 72, poz. 747 
(z późn. zm.)

Parametry wody wodociągowej                            
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Tab. 2  Parametry wody wodociągowej



Instrukcja montażu, obsługi, eksploatacji

Destylatory elektryczne typ DE 10 i DE 206

 Przystępując do zabiegów konserwacyjnych należy odłączyć destylator od sieci elektrycznej 
przez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego, zamknąć dopływ wody do destylatora oraz opróżnić kocioł 

otwierając zawór (rys. 2.13). Wykonanie zabiegu konserwacyjnego wymaga zdemontowania chłodnicy z kotła. 
W tym celu w pierwszej kolejności należy odłączyć króciec wypływu destylatu (rys. 2.6), zdjąć pokrywę (rys. 2.17), 

wykręcając wkręt (rys. 2.18) oraz zdjąć obudowę destylatora. Następnie po odłączeniu przewodów uziemienia 
ochronnego i przewodów gumowych z króćców chłodnicy odkręcić nakrętkę (rys. 2.16) mocującą chłodnicę z ko-
tłem. Po wykonaniu tych czynności wolnymi ruchami obluzować połączenie chłodnicy z kotłem i wyjąć ją z gardzie-
li kotła. Korzystając z klucza o rozwartości 8 mm wykręcić pręt łączący (rys. 2.19) z dna kotła. Mając dostęp do wnę-
trza kotła można przystąpić do czynności konserwacyjnych. Osad przylegający do rezystorów grzejnych należy 
usunąć przez opukiwanie, skrobanie drewnianą łopatką i szczotkowanie szczotką z włosia, zachowując przy tym 
ostrożność, aby nie uszkodzić galwanicznych powłok ochronnych. Nagromadzone w kotle po czyszczeniu łuski, 
wybrać ręcznie poczym dokładnie przepłukać cały układ wodny silnym strumieniem wody. Należy zwrócić uwagę 
na drożność otworów króćca zasilającego kocioł, w razie stwierdzenia osadu - oczyścić. W czasie zabiegu oczysz-
czania kotła należy również usunąć osad z sondy pomiarowej. Nie można dopuścić do narastania kamienia kotłowe-
go na końcówce sondy, gdyż może to doprowadzić do połączenia z osadem na ściankach kotła i w  rezultacie do nie-
prawidłowej pracy sondy, tzn. nie spowoduje wyłączenia rezystorów grzejnych w przypadku obniżenia się poziomu 
wody, doprowadzając do przepalenia rezystorów i zniszczenia aparatu. W celu oczyszczenia chłodnicy, po odłącze-
niu przewodu od regulatora (rys. 2.8) i ustawieniu chłodnicy defl egmatorem do góry, należy napełnić wężownicę, 
przez wąż przyłączeniowy 5% roztworem ługu sodowego (nie dopuszczając do przelania się ze względu na szkodli-
wość ługu dla powłoki cynowej). Po upływie około 10 godzin przyłączyć wąż do zaworu wodociągowego i wypłu-
kać wężownicę silnym strumieniem wody. Defl egmator przemyć czystą wodą używając szczotki z włosia. Elementy 
elektryczne nie wymagają stałej konserwacji, wskazana jest tylko kontrola i dociśnięcie obluzowanych połączeń 
elektrycznych. 

9. Naprawa
 W poniższej tablicy (Tab. 3) wyszczególniono możliwe niesprawności w działaniu aparatu oraz sposoby ich 
usuwania. Naprawa aparatu powinna być wykonywana przez uprawnionego konserwatora. Naprawy powinny być 
wykonywane przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym i zamkniętym dopływie wody.

10. Warunki bezpieczeństwa użytkowania
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy przestrzegać następujących zasad:
- destylator musi być uziemiony przewodem ochronnym doprowadzonym do gniazda wtykowego,
- sieć zasilająca zewnętrzna powinna mieć zabezpieczenie prądowe min. 16A dla DE 10 oraz min. 25A dla DE 20,
- wszelkie prace związane z demontażem elementów destylatora można prowadzić jedynie przy wyłączonym zasi-

laniu elektrycznym i wyłączonym dopływie wody,
- w czasie przeglądów konserwacyjnych sprawdzać czy połączenia przewodów elektrycznych nie są obluzowane 

i skorodowane,
- pozostałe czynniki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oznaczono w tekście instrukcji zna-

kiem „!”. 

Demontaż pokrywy i obudowy destylatora w celu wykonania wyżej opisanych czynności nie powoduje utraty 
gwarancji aparatu. Konserwację może przeprowadzić odpłatnie nasz serwis - nie jest to usługa gwarancyjna.

Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia aparatu lub zła jakość wody destylowanej spowodowane 
nietypowym osadem kamiennym (“wapienne błoto”, piasek).
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11. Likwidacja wyrobu.
 Po zakończeniu życia eksploatacyjnego destylatora należy przeprowadzić demontaż apa-
ratu i pogrupować jego części, pod względem wykonania materiałowego, na części metalowe 
(części ze stali i metali kolorowych), części z gumy i tworzyw sztucznych (przewody gumo-
we, koszulki izolacyjne), przewody elektryczne oraz elementy układu elektrycznego (stycz-
niki, gniazda, złącza). Wykorzystanie materiałów wtórnych powinno odbywać się zgodnie 
z ogólnymi zasadami dotyczącymi tych grup materiałów. W wyrobie nie są stosowane mate-
riały, których utylizacja stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Objawy Przyczyna Sposób usunięcia

Niedostateczna wydajność.

Spadek napięcia w sieci elektrycznej 
(częsta przyczyna).

Usunąć przyczyny przeciążenia instalacji 
i spadku napięcia.

Uszkodzenie sieci (brak jednej fazy). Sprawdzić napięcie w każdej fazie. Usunąć 
przyczyny braku napięcia.

Uszkodzenie stycznika. Sprawdzić działanie stycznia i styków. Wymienić 
stycznik.

Uszkodzenie elementu grzejnego. Wymienić uszkodzony element grzejny.

Osad kamienia kotłowego na elementach 
grzejnych lub chłodnicy.

Usunąć osad wg zaleceń podanych 
w rozdziale 9.

Wydobywanie się pary z końcówki 
odbioru destylatu.

Niedostateczne chłodzenie skraplacza 
spowodowane nadmiernym spadkiem ciśnienia 
wody.

Zwiększyć ciśnienie wody.

Wyciekanie wody z obudowy. Nieszczelność połączeń przewodów wodnych. 
Nieszczelność kotła parowego.

Uszczelnić połączenia. Uszczelnić kocioł za 
pomocą lutowania.

Mimo zamknięcia dopływu nie 
następuje wyłączenie obwodów 

grzejnych.
Wadliwe działanie presostatu. Sprawdzić presostat. W przypadku zwarcia 

wymienić.

Mimo nadmiernego obniżenia się 
poziomu wody w kotle nie następu-
je wyłączenie elementów grzejnych.

Wadliwe działanie presostatu. Sprawdzić presostat. W przypadku zwarcia 
wymienić.

Mimo przepływu wody i właściwego 
jej poziomu w kotle nie następuje 
włączenie elementów grzejnych.

Uszkodzony przekaźnik lub sonda pomiarowa. Wymienić przekaźnik lub sondę pomiarową.

Buczenie stycznika. Zabrudzenie lub utlenienie zwory 
stycznika. Wymontować i oczyścić zworę.

Tab. 3  Naprawa



Instrukcja montażu, obsługi, eksploatacji

Destylatory elektryczne typ DE 10 i DE 208

12. Wykaz części zamiennych

13. Schemat układu wodno-parowego destylatorów

DE 10 DE 20
Sonda pomiarowa 6002679000 6002684000

Przetwornik impedancji 6002680000

Presostat 6002683000

Chłodnica 6801944000 6801975000

Kocioł kompletny 6801948000 6801949000

Końcówka spustu 6002595000

Rezystor grzejny 6501936000 6501937000

Tab. 4  Wykaz części zamiennych

1. Kocioł

2. Chłodnica

3. Rezystor grzejny

4. Wężownica

5. Defl egmator

6. Wylewka

7. Króciec dopływu

8. Elektrozawór,

9. Przewód dopływu

10. Zespół przelewu,

11. Króciec odpływu

12. Przewód zasilający

13. Zawór spustowy

14. Presostat

15. Sonda pomiarowa

16. Nakrętka łącząca

17. Pokrywa

18. Wkręt

19. Pręt łączący

Rys. 2  Schemat układu wodno-parowego destylatorów
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14. Schemat układu elektrycznego destylatorów DE 10 i DE 20

15. SERWIS.
Naprawy wyrobów w ramach gwarancji oraz naprawy pogwarancyjne prowadzi   

SŁUŻBA SERWISOWA Zakładów Automatyki „POLNA ” S.A.
ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 678-66-01 w. 382

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z Działem Serwisu, w celu ustalenia formy wysyłki 
urządzenia do naprawy.

(tel: 16-678-66-01 wew. 382, kom: 693 920 437 lub na adres e-mail: serwis@polna.com.pl) 

Rys. 3  Schemat układu elektrycznego destylatorów DE 10 i DE 20
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16. Instrukcja obsługi sterownika.

16.1 Wstępne uruchomienie

 Po włączeniu przełącznika zasilania destylator automatycznie rozpocznie pracę bez konieczności jakichkolwiek 
ustawień. W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia przez użytkownika należy wprowadzić godzinę, datę 
i zmierzone zanieczyszczenie wody sieciowej, z którą urządzenie będzie pracować (w skali 1-5), wykorzystując 
dołączony do produktu odczynnik/pasek i na jego podstawie wybrać szacowaną wartość (opcja dostępna w menu 
czasu/daty/twardości wody). Wartość tę można również oszacować konduktometrem mierząc przewodność wody 
i poziom twardości określić według podanej tabeli.

Urządzenie można wyłączyć poprzez przełącznik zasilania, ikoną zatrzymania w menu lub automatycznie po zapro-
gramowaniu czasu

16.2 Obsługa sterownika

 Wciskając przycisk  ┘ uzyskujemy dostęp do menu głównego po którym poruszamy się przyciskami +/ - i za-
twierdzamy przyciskiem  ┘:

• Ustawianie czasu/daty/twardości wody

1. Przy pomocy przycisków +/- wybierz ikonę ustawienia w menu głównym.  Zatwierdź przyciskiem ┘.

2. Korzystając z przycisków +/-  i zatwierdzając przyciskiem ┘ po kolei ustaw godzinę, twardość wody, datę.

3. Po zakończeniu ustawień wybierz ikonę wyjścia             i wciśnij ┘.

Zmierzona przewodność wody w  μS/cm
do 300 300-450 450-600 600-750 powyżej 750

1 2 3 4 5

Tab. 5  Przepływność wody.

             i wciśnij ┘.

- przyciski nawigacyjne oznaczone 
w tekście ( +/- )

- przycisk menu i zatwierdzenia, 
oznaczony w tekście (┘) 

- ikona timera

- brak lub zbyt niskie ciśnienie wody

- brak fazy

- konieczność oczyszczenia kotła

Rys. 4  Panel kontrolny destylatora
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• Ustawianie automatycznego programu 

1. Przy pomocy przycisków +/- wybierz ikonę start-stop.  Zatwierdź przyciskiem ┘.
2. Korzystając z przycisków +/-  i zatwierdzając przyciskiem ┘ po kolei ustaw godzinę rozpoczęcia i zakończe 

czasu pracy destylatora.
3. Po zakończeniu ustawień wybierz ikonę wyjścia           i wciśnij  ┘.

Czas rozpoczęcia automatycznego programu oznaczony jest ikoną -   

Czas zatrzymania automatycznego programu oznaczony jest ikoną -  

Gdy urządzenie ma zaprogramowany czas programu zaświeca się ikona -  

• Historia

 Podmenu historii służy do sprawdzenia łącznego czasu pracy destylatora i szacowanej ilości wyprodukowanego 
destylatu. Górna linia wyświetla łączny czas pracy w układzie dni:godziny:minuty. Dolna linia podaje ilość wypro-
dukowanego destylatu w litrach od momentu włączenia urządzenia.

By wyjść z podmenu wybierz ikonę wyjścia           i wciśnij  ┘.

• Czas pracy

 Podmenu czas pracy wyświetla czas pracy od momentu włączenia urządzenia. Wartość tę można skasować wy-
bierając przyciskami +/-  ikonę reset           i wciskając  ┘. 

Ikona serwis            jest wejściem do podmenu zastrzeżonego dla serwisanta Polna S.A.

By wyjść z podmenu przyciskami +/- wybierz ikonę wyjścia    i wciśnij  ┘.

 

• Zatrzymanie/Start

 Ikony te służą do zatrzymania i startu pracy destylatora. By wyłączyć/włączyć pracę destylatora, wybierz przyci-
skami +/- tą ikonę i zatwierdź przyciskiem  ┘.
By wyjść z menu głównego, przyciskami +/- wybierz ikonę wyjścia    i wciśnij  ┘.

           i wciśnij  ┘.

           i wciśnij  ┘.

           i wciskając  ┘. 

Ikona serwis            jest wejściem do podmenu zastrzeżonego dla serwisanta Polna S.A.
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16.3 Alarmy

Destylator przerywa swoją prace w wyniku wystąpienia alarmu:
- brak lub zbyt niskie ciśnienie wody zasilającej,

- przepalona grzałka.

W przypadku pozostałych alarmów urządzenie kontynuuje pracę informując jedynie o problemie. Po ustaniu przy-
czyny alarmu urządzenie automatycznie wznawia pracę.

• Brak lub zbyt niskie ciśnienie wody

Sygnalizowany świecącą się ikoną i informacją na wyświetlaczu.

Urządzenie nie dostaje wody lub dostaje zbyt małą ilość do prawidłowej pracy. Należy sprawdzić źródło wody 
zasilającej. Przyczyną alarmu jest brak wody sieciowej lub zbyt dokręcony zawór źródła.

• Niski poziom wody w kotle

Sygnalizowany świecącą się ikoną i informacją na wyświetlaczu.

Kocioł nie jest napełniony wodą do poziomu zapewniającego bezpieczną pracę grzałek. Ten alarm zgłaszany jest 
w momencie napełniania kotła wodą do wymaganego poziomu i nie wymaga interwencji użytkownika. Należy 
jedynie upewnić się że zawór spustowy wody z kotła jest zamknięty.

• Brak fazy

Sygnalizowany świecącą się ikoną i informacją na wyświetlaczu.

Urządzenie sygnalizuje brak  1 lub 2 faz zapewniających zasilanie grzałek. Wpływa to na gwałtowny spadek 
wydajności urządzenia. Przyczyną alarmu jest awaria sieci energetycznej. Zaleca się wyłączenie urządzenia 
i sprawdzenie instalacji elektrycznej.

• Konieczność czyszczenia kotła destylatora z kamienia kotłowego. 

Sygnalizowany świecącą się ikoną i informacją na wyświetlaczu.

Wyłączenie następuje poprzez przycisk reset w podmenu czasu pracy lub automatycznie po trzech dniach pracy 
destylatora. Fakt wystąpienia alarmu zostaje zapisany wraz z datą w historii.
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