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Mobilní pojízdný kotel na tavení vosku 
s odstředivkou ODS/D 

Kotel slouží k vytavení vosku z včelích rámků(souší) a jejich následné desinfekce vřelou vodou(90˚C). 

Popis: 

- Kotel s jedním ohništěm vyhřívá nerezovou vanu i odstředivku.  

- Vyrobený z potravinové nereze (mimo topeniště). 

- Ekologické topení – dřevem a jeho různými modifikacemi. 

Technické parametry: 

Pohon odstředivky je zajištěn motorem 230 V, výkonem 120 W, ovládán vypínačem s ochranou proti 

přetížení. 

Návod k použití: 
- Naplňte odstředivku do vnějšího tělesa tak, aby dosahovala k trubkovému vývodu. Tuto 

hladinu udržujte a kontrolujte po celou dobu Vaší práce. 

- Zapněte hlavní vypínač. 

- Zapněte vypínač topení a uveďte vodu do varu. 

- Do těla bubnu odstředivky vložte teflonový pytel, tak, aby okraje pytle přesahovaly přes horní 

hranu bubnu. 

- Naplňte vanu kotle vodou do výšky cca 8 cm od jeho horní hrany. 

- Zatopte v kotli a uveďte vodu k bouřlivému varu. Takto silný var vody udržujte po celou dobu 

Vaší práce. 

- Do kleští upevněte rámky(souše) a ponořte do místa největšího varu po dobu cca 2 min poté 

s kleštěmi ve vodě několikrát zatřepejte. Souše se roztaví a odplaví do klidnějšího prostoru. 

- Kleště vytáhněte, otevřete a jednotlivé rámky ještě za tepla pomocí nožíku dočistěte. Rámek 

zůstane na drátkovaný a čistý. 

- Naplňte do plna teflonový pytel roztaveným voštím (cca 16-20 rámků).  

- Po naplnění nadzvedněte lehce tak, aby se voští sesunulo až ke dnu odstředivky, a bylo 

rovnoměrně usazeno. 

- Horní část pytle přehněte a zasuňte k boku bubnu. 

- Zavřete víko a zajistěte uzávěrem. 

- Zapněte motor 

- Začne odtékat vosk 

- Vypněte ve chvíli, až z odstředivky vosk nevytéká. 

- Po vypnutí motoru chvíli počkejte. 

- Pomalu otevřete víko, čímž se začne aktivovat brzda odstředivky. 

- Po úplném zastavení bubnu, vytáhněte pytel a voští vysypejte. 

- Použitý teflonový pytel znovu použijte k dalšímu cyklu odstřeďování. 

- Po ukončení práce řádně vyčistit a desinfikovat. 
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V případě že se odstředivka nerozběhne nebo bude klepat, vypněte motor, pomalu odstředivku 

otevřete, vyčkejte na zastavení bubnu a opětovným protřepáním teflonového pytle s voštím, 

rovnoměrně usaďte pytel zpět do bubnu odstředivky, zavřete a zapněte. 

 

 

Doporučené ochranné pomůcky: 

 

- Gumové rukavice (prodloužené) nebo kožené svářečské rukavice s textilní vložkou. 

- Svářečská ochranná kožená zástěra. 

- Ochranné brýle 

Bezpečností instrukce: 

- Při obsluze zařízení dbejte bezpečnosti práce a protipožární ochrany v souladu s ČSN. 
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Popis: 
1.  Víko vany kotle + vana 

2.   Manipulační kolo z rukojeti 

3.   Přívodní šňůra 

4.   Vypínač motoru odstředivky 

5.   Odtok odstředěného vosku 

6.   Topeniště 

7.   Víko odstředivky s brzdou 

8.   Matice otvoru pro napouštění vody do    

dvoupláště odstředivky 

9.   Trubkový vývod pro přetok a kontrolu hl. 

vody z dvoupláště 

10. Vypustný ventil vody z dvoupláště 
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