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Redestylator elektryczny 
REL 5

Redestylator elektryczny REL 5

PRZEZNACZENIE
Redestytalor jest przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych         
i gazów metod¹ podwójnej destylacji. Jest stosowany w laboratoriach chemicznych         
i farmaceutycznych. Jakoœæ otrzymywanej wody destylowanej odpowiada normom 
Farmakopei Polskiej V. Aparat posiada œwiadectwo dopuszczenia do stosowania w 
publicznych zak³adach opieki zdrowotnej  wydane przez  Centralny Oœrodek Techniki 
Medycznej.
BUDOWA
Redestylator jest aparatem wolno stoj¹cym przystosowanym do pracy ci¹g³ej. Sk³ada siê z kot³a 
pierwszego i drugiego stopnia destylacji rozdzielonych zespo³em ch³odnic. Wszystkie czêœci 
stykaj¹ce siê z wod¹ lub par¹ wodn¹ s¹ wykonane z mosi¹dzu lub miedzi i pokryte warstw¹ 
czystej cyny, a czêœci stykaj¹ce siê z destylatem, par¹ destylatu i redestylatem s¹ posrebrzone. 
Redestylator jest wyposa¿ony w regulator przep³ywu wody, który utrzymuje strumieñ objêtoœci 
wody zasilaj¹cej na takim poziomie, aby przy wydajnoœci nominalnej destylatu zu¿ycie by³o 
najmniejsze. Jest równie¿ wyposa¿ony w nastêpuj¹ce urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed 
zniszczeniem aparatu w przypadku zak³óceñ w dop³ywie wody zasilaj¹cej: 
- czujnik ciœnienia powoduj¹cy wy³¹czenie rezystorów grzejnych przy spadku ciœnienia wody 
zasilaj¹cej poni¿ej dopuszczalnego przy prawid³owej pracy redestylatora, 
- p³ywakowy czujnik poziomu wody, wy³¹czaj¹cy rezystory grzejne w razie obni¿enia siê 
poziomu wody w kot³ach,

Do destylacji mo¿e byæ u¿yta woda uzdatniana, pochodz¹ca z sieci wodoci¹gowych.
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ZASADA DZIA£ANIA
Woda z przewodu zasilaj¹cego 
ogrzana wstêpnie podczas przep³ywu 
przez zespó³ ch³odnic, zasila kocio³ 
pierwszego stopnia destylacji do 
okreœlonego poziomu, a jej nadmiar 
jest odprowadzany na zewn¹trz. Pod 
wp³ywem ciep³a dostarczonego 
przez rezystory grzejne woda wrze, 
a wytworzona para wodna wp³ywa 
do ch³odnicy, gdzie po och³odzeniu 
ulega kondensacji i sp³ywa jako 
destylat do kot³a drugiego stopnia 
destylacji. Tam zostaje ponownie 
odparowan, a nastêpnie 
skroplona w zespole ch³odnic, sk¹d 
wyp³ywa na zewn¹trz jako 
redestylat.

DANE TECHNICZNE

Rys. 1 Wymiary zewnêtrzne redestylatora

SPOSÓB ZAMAWIANIA
W zamówieniu nale¿y podaæ nazwê i typ redestylatora.

Producent i Dystrybutor
Zak³ady Automatyki "Polna" S.A.
ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyœl

telefon: (016-678-66-01)
fax.: (016)-678-65-24, (016)-678-37-10

www.polna.com.pl
e-mail: marketing@polna.com.pl
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