
Monterings og bruksanvisning for FAVORIT destillasjons 

apparat. 

 

Montering: 

- Finn et egnet sted for å plassere apparatet hvor det er strøm, kaldt vann og kloakk/utløp 

tilgjengelig. Rommet bør kunne håndtere vannsøl uten at det blir vannskade. Apparatet er laget 

av glass og ved uhell vil det kunne bli omfattende vannsøl.  

- Apparatet er utstyrt med trepolet 16A 2P+J stikkontakt fordi apparatet trekker 3000W 

kontinuerlig under drift. Det vil derfor være risiko for varmgang i standard topolet stikkontakt 

m/jord ved langvarig drift. (Dersom apparatet kun skal brukes under oppsyn så kan man vurdere 

å endre  til standard støpsel, men vi anbefaler det ikke.) 

- Pakk forsiktig ut apparatets deler og fjern plast strimmelen som ligger mellom «Condenser» 

kolbe og kjølespiralen. 

- Sett forsiktig condenser ned på boiler (Se bilde). 

- Monter på vanntilførsels slangen på cooling water inlet , gjerne med slangeklemme. Vanntilførselen 

som skal brukes må være kontinuerlig og den må kunne mengde justeres. 

- Monter condenser outlet slangen på constant level control device.  

- Monter drenerings slangen på drain outlet og pass på at den har fall hele veien til kloakk/avløp. 

- Pass på at alle flenser/skrukoplinger sitter godt (Med håndkraft) 

 

Bruk av apparatet: 

- Sett på vann tilførselen og se til at vannet strømmer rolig gjennom kjølespiralen, ned i 

nivåkammeret og at det fyller kokekammeret til korrekt nivå og at det etableres en jevn 

gjennomstrømming. Nivåkammeret (Og dermed kokekammeret) skal hele tiden ha et vann nivå 

som er på høyde med utløpet fra nivåkammeret. Riktig vannmengde til sirkulasjon gir gjerne en 

jevn «surkle-lyd» fra vannet som renner ut av nivåkammeret. 

- Se etter lekkasjer. 

- Plugg i strøm tilførselen for varmekolben. 

- Når vannet i kokekammeret koker kan det vurderes om vanntilførselen skal justeres noe. Det er 

om å gjøre å finne balansen mellom kaldest mulig kjølespiral (Størst effekt på kondenseringen) 

og at kokekammeret ikke blir for mye avkjølt eller overfylt med vann.  

 

- NB! For stor eller for liten vanntilstrømning kan medføre at vannet i kokekammeret fosskoker. 

Det vil da kunne komme udestillert vann over kanten på fordampningskammeret som vil 

forurense det destillerte vannet som allerede er produsert. 

 



 

- Ved første gangs bruk må apparatet kjøres en halvtimes tid for å skylle ut urenheter fra 

produksjon og montering før det destillerte vannet kan benyttes. 

 

- Plugg aldri i varmekolben uten at det er korrekt vann nivå i kokekammeret! 

 

 

- Urenhetene i vannet som skilles ut i destilleringsprosessen vil samle seg i kokekammeret. Drener 

kokekammeret etter bruk ved å åpne dreneringskranen (Drain Stopcock). 

 

 

 

 



 


