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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Οδηγείες χρήσης με φωτογραφίες για τη λειτουργία του
καζανιού με χωρητικότητα 30L συνοδεύονται 
για καθαρή και γρήγορη.απόσταξη.
Το κίτ περιλαμβάνει:
1. Ένα καζάνι 30L
2. Καπάκι με φλάντζα σιλικόνης
3. Το ψυγείο του αποστακτήρα3. Το ψυγείο του αποστακτήρα
4. Σωλήνα για να συνδέσετε τον ψύκτη και πλαστικό συνδετήρα
5. Βαλβίδα στο κάρτερ
6. Το αναλογικό θερμόμετρο για το καπάκι του αποστακτήρα
7. Το ηλεκτρονικό θερμόμετρο για το κάρτερ
8. Αλκοολόμετρο , μουστόμετρο και δοκιμαστικο σωλήνα
9. Ανοξείδωτο Φλώγιστρο προπανίου με μαντεμένια κεφαλή
10 . Ένα Ρυθμιστή , λάστοιχο (1 1/2μ.) και 2 σφυκτήρες10 . Ένα Ρυθμιστή , λάστοιχο (1 1/2μ.) και 2 σφυκτήρες
11. 3 Δοσομετρητές και 2 χωνιά
12. Ένα βιβλιαράκι με οδηγίες
13. Το βιβλίο “ΚΑΝΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟ”  για όλα τα αποστάγματα
Υλικό: Από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η χύτρα: Συνοδεύεται με φλάντζα σιλικόνης και καπάκι.
Καζάνι: Μια χύτρα που σφραγίζει το καπάκι με πέντε καταβάτες,
η οποία έχει ένα άνοιγμα για το ψύκτη και ένα άνοιγμα για το η οποία έχει ένα άνοιγμα για το ψύκτη και ένα άνοιγμα για το 
αναλογικό θερμόμετρο.
Το καζάνι είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σε υψηλή
θερμοκρασία από -190⁰C εώς 800⁰C αντοχής.
Ο πυθμένα του πάτου ανακτά αμέσως το μικρότερο ποσό ενέργειας, 
το οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια του 
πυθμένα, και να την διατηρεί, επιταχύνει τη διαδικασία μαγειρέματος 
εξοικονομώντας έτσι χρόνο και ενέργεια, είναι κατασκευασμένο απόεξοικονομώντας έτσι χρόνο και ενέργεια, είναι κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο ατσάλι, είναι κατάλληλο για αέριο, ηλεκτρικό, κεραμικό.
Στις επαγωγικές εστίες δεν επαρκεί η ισχύς για να βράσει το
περιεχόμενο της χύτρας.

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επαγγελματικό θερμόμετρο με οθόνη LCD: Χρησιμοποιείται
για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του ατμού στο καζάνι.από
ανοξείδωτο χάλυβα με μήκος 140 mm.
Εύρος θερμοκρασίας: -50⁰C έως + 300⁰C 
Μπαταρία: 1x LR44 (περιλαμβάνεται).
Αναλογικό θερμόμετρο για την απόσταξη: Χρησιμοποιείται
για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας του ατμού μέσα στογια τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας του ατμού μέσα στο
δοχείο, 
Εύρος θερμοκρασίας: + 20⁰C έως + 110⁰C
Η σωλήνα του ψυγείου: Λάστοιχο 2m, με ένα πλαστικό ρακορ 
γρήγορης σύνδεσης - αποσύνδεσης, εύκολο το να συνδέσετε
την παροχή νερού στο ψυγείο.
Οδηγίες ψυκτικής συσκευής: Ο Ψύκτης αποτελείται από
σωλήνα με διάμετρο 8 mm και μήκους 2m, με κάρτερ πουσωλήνα με διάμετρο 8 mm και μήκους 2m, με κάρτερ που
επιτρέπει να απαλλαγούμε από την κλασματική απόσταξη.

Περιλαμβάνει διακοσμητική λαβή (πώμολο) η οποία μπορεί να
τοποθετηθεί στο κέντρο του κάλυμματος στην τρύπα που
τοποθετούμε τον ψύκτη
Στη δεύτερη τρύπα παραμένει το αναλογικό θερμόμετρο.

  
Απόσταξη του νερού και άλλων χημικών ουσιών.Απόσταξη του νερού και άλλων χημικών ουσιών.
Για να μαγειρέψετε τα τρόφιμα.

 

Μέγιστο γέμισμα:
Max τα 2/3 του όγκου για τρόφιμα και υγρά που δεν αυξάνουν
τον όγκο τους.
Μax το ½ του όγκου για τρόφιμα και υγρά που αυξάνουν
τον όγκο τους. τον όγκο τους. 
Το ελάχιστο επιτρεπτό γέμισμα: 1,5L
Το μέγιστο επιτρεπτό γέμισμα: 25L
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Προϊόντος

Συσκευασία
 Προϊόντος

Συσκευασία

πλάτος/βάθος/ύψος[cm]     Τεμάχια Βάρος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ανοξείδωτο Αποστακτήριο 30L

Ανοξείδωτο Αποστακτήριο 30L
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