
Komunikat Ald.1 w destylatorach V.S.O.P. Technika 

 

W urządzeniach marki V.S.O.P. Technika pojawia się komunikat Ald.1 wyświetlany na przemian z 

aktualną temperaturą na sterowniku.  Komunikat może się pojawiać w różnych konfiguracjach 

urządzeń, zarówno w tych prostych jak i najbardziej skomplikowanych. W zależności  od konfiguracji 

urządzenia komunikat Ald.1 oznacza różne wyjątki, ale w urządzeniach z kilkoma sterownikami, 

komunikat pojawia się na jednym sterowniku a na innym powiązanym, może pojawić się dodatkowa 

informacja. Poniżej wyjaśnię kiedy i  w jakich okolicznościach pojawia się komunikat Ald.1 oraz co 

oznacza w wybranej wersji urządzenia.   

Komunikat Ald.1 pojawia się tylko i wyłącznie na jednym, głównym sterowniku zbiornika 

destylacyjnego. Jest to zawsze sterownik opisany jako” sterowanie zbiornika”, lub „sterownik 

zbiornika” z dopiskami:  „temperatura wsadu” lub „temperatura zbiornika”. 

Pojawienie się tego komunikatu jest podyktowane szeroko rozwiniętym zespołem zabezpieczeń, 

chroniącym urządzenie i użytkownika przed wszelkimi następstwami niewłaściwej eksploatacji lub 

awarii urządzenia. 

Poniżej przedstawię listę przypadków, etapów destylacji, konfiguracji urządzeń. 

Rozdział I 

Dla KAŻDEGO rodzaju destylatora ogrzewanego 

elektrycznie BEZ PŁASZCZA olejowego: 

OBJAW nr. 1: Urządzenie podłączone do prądu – wyświetla się komunikat Ald.1 na przemian z 

aktualną temperaturą w zbiorniku 

PRZYCZYNA nr. 1: możliwe uszkodzenie przewodu czujnika poziomu cieczy w zbiorniku 

ZALECANA CZYNNOŚĆ:  sprawdź przewody czujnika poziomu cieczy na odcinku miedzy zespołem 

sterującym a czujnikiem , które są umieszczone w osłonie typu peszel, jeżeli stwierdzisz przerwanie 

któregokolwiek z przewodów to odłącz urządzenie z sieci, zlutuj przewody cyną i zaizoluj lub 

skontaktuj się z serwisem producenta. 

PRZYCZYNA nr. 2: pusty zbiornik lub niedostatecznie napełniony wsadem (dla zbiorników o 

pojemności 30 lub 50L minimalny poziom wsadu to 20L, dla zbiorników 100L minimalny poziom 

wsadu to 40 L, dla większych zbiorników proszę sprawdzić w instrukcji lub u producenta). 

ZALECANA CZYNNOŚĆ:  napełnij zbiornik zalecaną ilością wsadu, dla zbiorników o pojemności 30L 

zalecana ilość minimum 20L a maksimum 27L. dla zbiorników o pojemności 50L minimum 20L a 

maksimum 45L, dla zbiorników o pojemności 100L minimum 40 a maksimum 90L) 

PRZYCZYNA nr. 3: temperatura zbiornika, wsadu lub otoczenia wynosi poniżej 6 C. 



ZALECANA CZYNNOŚĆ:  upewnij się że temperatura w pomieszczeniu, temperatura wsadu oraz 

temperatura zbiornika wynosi co najmniej 6 C. Jeżeli temperatura wsadu lub temperatura zbiornika 

wynosi poniżej 6 C. to ogrzej wsad w innym naczyniu zanim napełnisz zbiornik wsadem. Jeżeli 

temperatura otoczenia wynosi poniżej 6 C. ogrzej pomieszczenie do temperatury powyżej 6 C. 

PRZYCZYNA nr. 4: zanieczyszczony czujnik poziomu cieczy 

ZALECANE CZYNNOŚCI:   

- jeżeli w zbiorniku jest już wsad w ilości spełniającej minimalne kryterium, spróbuj ostrożnie 

zakołysać kilkukrotnie zbiornik w celu wprowadzenia wsadu (cieczy) w ruch wirowy, jeżeli problem 

zostanie rozwiązany to po zakończeniu destylacji niezwłocznie przeprowadź destylację techniczną, 

jeżeli problem nie ustąpił, to przejdź do kolejnej czynności 

- jeżeli kołysanie zbiornikiem nie przyniosło efektu, to opróżnij zbiornik z wsadu, odkręć kolumnę od 

zbiornika, przez otwór główny zbiornika wsuń do środka wąż i skieruj strumień wody na czujnik 

poziomu cieczy płucząc go przez kilka minut.  Następnie napełnij zbiornik czystą wodą w zalecanej 

minimalnej ilości i sprawdź, czy ustąpił problem. Jeżeli problem ustąpił to niezwłocznie przeprowadź 

destylację techniczną, jeżeli problem nie ustąpił, to przejdź do kolejnej czynności 

- wlej do zbiornika możliwie najgorętszą wodę w zalecanej minimalnej ilości, wsyp 100 gramów 

preparatu OXI One oraz 500 gramów kwasku cytrynowego. Wymieszaj składniki i pozostaw tak zalany 

zbiornik do czasu zniknięcia komunikatu Ald.1 może to potrwać nawet 2-3 dni. Gdy zniknie komunikat 

Ald.1, to włącz grzanie na pełną moc, ustaw temperaturę zbiornika na 100 C. i uzupełnij poziom wody 

do zalecanego maksimum. Wcześniej rozpuszczone składniki Oxi One + kwasek podczas gotowania 

oczyszczą całe wnętrze zbiornika oraz czujniki. Gotuj przez 30 minut w temp. 100 C. w zbiorniku. Po 

zakończeniu poczekaj aż ostygnie wsad, ostrożnie opróżnij zbiornik, następnie dokładnie go wypłucz 

czystą wodą  i możesz dalej używać urządzenie. 

Jeżeli starannie wykonałeś wszystkie wcześniej wykonane czynności a komunikat Ald.1 nadal się 

wyświetla to skontaktuj się z serwisem V.S.O.P. Technika lub sprzedawcą urządzenia. 

Rozdział II 

Dla destylatorów ogrzewanych elektrycznie z serii 

Smart SE, Pro SE, Automatic, Automatic AP, Automatic 

Full Auto AP oraz destylatorów posiadających od 

dwóch do czterech sterowników (wyświetlaczy) przy 

zbiorniku BEZ PŁASZCZA olejowego. 

W zespołach sterujących destylatorami posiadającymi od dwóch do trzech sterowników, jest 

sterownik pod nazwą: „Zabezpieczenie Układu Chłodzenia”, a na nim wyświetla się bieżąca 

„temperatura destylatu”. Jeżeli układ chłodzenia pracuje poprawnie, to na tym sterowniku wyświetla 



się oprócz temperatury dodatkowy symbol „słoneczka”. Jeżeli temperatura destylatu wzrośnie 

powyżej zadanej na tym sterowniku zgaśnie ikonka słoneczka a na sterowniku „sterowanie zbiornika 

z temperaturą wsadu” zgaśnie ikonka cyfry 1 w kółku oraz zacznie się wyświetlać komunikat Ald.1 na 

przemian z aktualną temperaturą.  

OBJAW nr. 2: Urządzenie podłączone do prądu, po rozpoczęciu rozgrzewania temperatura w 

zbiorniku i kolumnie osiągnęła minimum 60 C. – wyświetla się komunikat Ald.1 na przemian z 

aktualną temperaturą w zbiorniku, urządzenie przestało grzać. 

PRZYCZYNA: możliwe zadanie zbyt niskiej temperatury na sterowniku „zabezpieczenie układu 

chłodzenia i temperatury destylatu” 

ZALECANA CZYNNOŚĆ:  na sterowniku  „zabezpieczenie układu chłodzenia i temperatury destylatu” 

wciśnij i przytrzymaj ok. 10 sekund klawisz SET. Gdy pojawi się w lewym dolnym rogu ikonka 

termometru i wyświetli zadana temperatura, użyj klawiszy ze STRZAŁKAMI i nastaw temperaturę 60 

C. a następnie krótko zatwierdź klawiszem SET.  Jeżeli była już zadana taka temperatura i urządzenie 

nadal nie pracuje a komunikat Ald.1 nadal wyświetla się na sterowniku „sterowanie zbiornika i 

temperatura wsadu” to przejdź do następnego kroku. 

OBJAW nr. 3: na sterowniku „zabezpieczenie układu chłodzenia i temperatury destylatu” 

temperatura przekroczyła 60 C., urządzenie przestało grzać,  

PRZYCZYNA: Zbyt wysoka temperatura destylatu przekraczająca 60 C. spowodowana jednym z kilku 

możliwych czynników 

ZALECANA CZYNNOŚĆ nr. 1:  na zespole sterującym układem chłodzenia włącz przycisk „sterowanie 

ręczne” (przycisk w kolorze niebieskim lub zielonym) co spowoduje wymuszone chłodzenie układu 

chłodzenia. 

ZALECANA CZYNNOŚĆ nr. 2:  zmniejsz moc grzewczą za pomocą pokrętła płynnej regulacji mocy dla 

zalecanego poziomu mocy odpowiedniego dla rodzaju destylatora i pojemności zbiornika. Na 

przykład: 

 dla destylatorów z kolumną typu Academic  i zbiornikiem 30L zalecamy moc grzewczą w przedziale 

między 2 a 3 na pokrętle mocy.  

dla destylatorów z kolumną typu Em Steel  i zbiornikiem 30L zalecamy moc grzewczą w przedziale 

między 3 a 4 na pokrętle mocy. 

dla destylatorów z kolumną typu Supreme Ultra oraz Aroma i zbiornikiem 50L zalecamy moc 

grzewczą w przedziale między 4 a 5 na pokrętle mocy. 

(Dla w/w destylatorów wyposażonych w większy zbiornik tj. Academic i Em Steel w zbiornik 50L lub 

Supreme Ultra i Aroma wyposażone w zbiornik 100L zadana moc grzewcza może być wyższa o poł 

jednostki na pokrętle mocy grzewczej) 

ZALECANA CZYNNOŚĆ nr. 3:  zmniejsz temperaturę zadaną na sterowniku kolumny destylacyjnej. 

Sterownik pod nazwą „sterowanie kolumny i temperatura kolumny” dla urządzeń typu SMART 

sterownik ten znajduje się przy zbiorniku, dla wszystkich pozostałych urządzeń jest przymocowany do 



kolumny destylacyjnej. Wyjątek stanowią urządzenia typu Lab Master, Ultima, Strimer oraz wszystkie 

budowane na indywidualne zamówienie. Zmiana nastawu temperatury na sterowniku „sterowanie 

kolumny i temperatura kolumny”. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez ok. 10 sekund klawisz SET, w 

dolnym lewym rogu wyświetli się ikonka termometru oraz zadana temperatura (dla sterowników z 

rozbudowanym układem chłodzenia wyświetli się w górnym prawym rogu symbol T1), następnie 

obniż temperaturę na kolumnie zgodnie z tabelą temperatur dla aktualnego ciśnienia 

atmosferycznego (tabelę zamieszczamy poniżej) z reguły od 0,2 do 0,5 C i zatwierdź zmianę 

klawiszem SET (dla sterowników z rozbudowanym układem chłodzenia należy zatwierdzić  zadaną 

temperaturę DWUKROTNIE naciskając klawisz SET). 

Po wykonaniu czynności 1,2,3 przełącz włącznik „sterowania ręcznego” w pozycję „sterowanie 

automatyczne” (przycisk w kolorze niebieskim lub zielonym). 

WYJĄTEK: 

Dla urządzeń posiadających Rozbudowany Układ Chłodzenia (RUCh) posiadającym dwie chłodnice i 

rozszerzony zespół sterujący kolumny i układu chłodzenia składający się z jednego dwuzakresowego 

sterownika oraz trzech przełączników na pulpicie: czerwonego dla trybu Destylacja/Rektyfikacja oraz 

dwóch zielonych (lub niebieskich) przełączników trybu „sterowanie ręczne/sterowanie 

automatyczne”  zalecamy następujące ustawienia: 

- przełącznik trybu „Destylacja/Rektyfikacja” ustawiony w pozycji Rektyfikacja 

- dwa pozostałe przełączniki ustawiamy w trybie „sterowanie automatyczne” 

Zmiana nastawu temperatury na sterowniku „sterowanie kolumny i temperatury kolumny i 

destylatu”. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez ok. 10 sekund klawisz SET, wyświetli się w górnym 

prawym rogu symbol T1), następnie obniż temperaturę na kolumnie zgodnie z tabelą temperatur dla 

aktualnego ciśnienia atmosferycznego (tabelę zamieszczamy poniżej na końcu artykułu) z reguły od 

0,2 do 0,5 C i zatwierdź zmianę klawiszem SET , następnie w górnym prawym rogu wyświetlacza 

wyświetli się symbol T2 oraz zadana temperatura dla chłodnicy modułowej (dodatkowej chłodnicy w 

Rozbudowanym Układzie Chłodzenia RUCh) . Klawiszami STRZAŁEK zmień temperaturę odpowiednią 

dla właściwego trybu pracy urządzenia a następnie zatwierdź krotko wciskając klawisz SET. 

Jaka temperatura jest właściwa dla chłodnicy modułowej w Rozbudowanym Układzie Chłodzenia? 

Jeżeli zamierzamy uzyskać wysoko stężony spirytus w trybie REKTYFIKACJA to właściwa temperatura 

dla chłodnicy modułowej powinna wynosić jeden stopień Celsjusza powyżej temperatury 

pomieszczenia, w którym pracuje destylator. Wtedy chłodnica modułowa będzie tylko wspomagała 

główny układ chłodzenia. 

Jeżeli chcemy uzyskać destylat smakowy, owocowy o niższym stężeniu w trybie DESTYLACJA, to 

właściwa temperatura dla chłodnicy modułowej powinna wynosić jeden stopień Celsjusza powyżej 

temperatury wody z sieci wodociągowej. Wtedy chłodnica modułowa będzie w pełni obciążona i 

tylko ta chłodnica pracuje w trybie DESTYLACJA. 

Jeżeli wykonałeś wszystkie zalecane czynności dla w/w wersji urządzeń a komunikat Ald.1 nadal się 

wyświetla, skontaktuj się z serwisem VSOP Technika lub sprzedawcą. 



Rozdział III 

Dla destylatorów ogrzewanych elektrycznie 

wyposażonych w ZBIORNIK Z PŁASZCZEM OLEJOWYM. 

W urządzeniach destylacyjnych posiadających zbiornik z płaszczem olejowym mogą być 

zainstalowane dwa, trzy lub cztery sterowniki przy zbiorniku. 

Sterowniki o nazwie : „sterowanie zbiornika i temperatura wsadu/temperatura końca destylacji” oraz 

sterownik „zabezpieczenie układu chłodzenia i temperatura destylatu”  są opisane w rozdziałach I i II 

tego artykułu i należy je obsługiwać identycznie jak w/w rozdziałach. 

Dla zbiornika z płaszczem olejowym może się pojawiać komunikat Ald.1 z dodatkowego, niezależnego 

od wcześniej wymienionych powodów w rozdziałach I i II. Powodem tym jest współpraca sterownika 

temperatury płaszcza olejowego ze sterownikiem temperatury zbiornika/temperatury wsadu. 

OBJAW nr. 4: Urządzenie podłączone do prądu – wyświetla się komunikat Ald.1 na przemian z 

aktualną temperaturą w zbiorniku, lub komunikat ten włączył się już na rozgrzanym wcześniej 

zbiorniku do temperatury powyżej 60 C. 

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z opisami w rozdziale nr. I i II i zastosować się do 

zawartych w nich wskazówkach.  

Jeżeli sprawdziłeś i ewentualnie zmieniłeś ustawienia podane w rozdziałach I i II a mimo to nadal 

pojawia się komunikat Ald.1 na sterowniku „sterowanie zbiornika i temperatura wsadu/temperatura 

końca destylacji” to zapoznaj się z opisem poniżej. 

PRZYCZYNA:  temperatura oleju w płaszczu olejowym przekroczyła zadaną temperaturę na 

sterowniku „sterowanie płaszcza olejowego i temperatura oleju”.  

Jeżeli temperatura oleju przekroczy zadaną dla niego temperaturą, to na wyświetlaczu sterownika 

„sterowanie zbiornika” również pojawi się komunikat Ald.1 a moc grzewcza zostanie czasowo 

wyłączona.  

ZALECANA CZYNNOŚĆ nr. 1:  na zespole sterującym zbiornika a dokładnie na sterowniku „sterowanie 

płaszczem olejowym i temperatura oleju” KRÓTKO i TYLKO RAZ naciskamy klawisz SET lub klawisz z 

symbolem „PTASZKA”. Wtedy wyświetli się zadana temperatura. W celu zmiany temperatury należy 

użyć klawiszy ze STRZAŁKAMI i zadać odpowiednią temperaturę dla trybu pracy urządzenia a 

następnie krotko nacisnąć  klawisz SET lub klawisz z symbolem „PTASZKA” zatwierdzając 

wprowadzenie zmiany temperatury. Dla destylacji wsadów płynnych, zacierów cukrowych i win bez 

moszczu, osadów i wytłoków przyjmujemy temperaturę oleju na poziomie 105-110 C. Dla wsadów z 

kawałkami owoców, lekkimi osadami i moszczem przyjmujemy temperaturę oleju na poziomie 100-

105 C. Dla wsadów pół gęstych, z dużą ilością owoców, zbożem, wytłokami i dużą ilością osadów 

przyjmujemy temperaturę oleju na poziomie 96-100 C.  



ZALECANA CZYNNOŚĆ nr. 2:  należy zmniejszyć moc grzewczą zbiornika przy pomocy pokrętła 

regulacji mocy. Zalecana moc grzewcza jest opisana w rozdziale II niniejszego artykułu. 

UWAGA! 

W zbiornikach z płaszczem olejowym znacznie częściej może pojawiać się komunikat Ald.1 ale nie jest 

to spowodowane możliwym błędem a jedynie osiąganej zadanej temperatury w płaszczu olejowym. 

Gdy olej w płaszczu osiągnie i przekroczy zadaną temperaturę, wtedy sterownik przełącza urządzenie 

w tryb ekonomiczny wyłączając czasowo grzanie choć nie ma to wpływu na destylację, ponieważ 

zachowanie delty temperatur gdzie płaszcz olejowy ma wyższą lub równą temperaturę wsadowi 

powoduje, że destylacja trwa nadal a jedynie grzałki chwilowo nie grzeją. W takim przypadku pojawia 

się komunikat Ald.1 ale nie oznacza żadnego błędu. Dla upewnienia się że tak właśnie jest, wystarczy 

sprawdzić pozostałe sterowniki. Gdy temperatura w płaszczu spadnie poniżej zadanej, wtedy 

automatycznie włączy się grzanie na poprzednim poziomie a komunikat Ald.1 zniknie. Jeżeli jest to 

dla kogoś denerwujące, albo użytkownik nie chce, aby urządzenie pracowało w trybie 

ekonomicznym, to wystarczy zadać temperaturę oleju na 120 C. Przy tak wysoko zadanej 

temperaturze nie ma większych szans, żeby urządzenie weszło w tryb ekonomiczny ponieważ tak 

wysoka delta temperatur nie pozwoli zagotować się wsadowi do temperatury 120C. I tu pojawia się 

ostatnia uwaga, a mianowicie producent nie zaleca grzania z maksymalnie zadana temperaturą w 

płaszczu olejowym dla wsadów innych ni idealnie sklarowanych i bez żadnych ciał stałych, ponieważ 

ich obecność w zbiorniku przy tak wysokiej temperaturze w płaszczu, może doprowadzić do ich 

przylegania do płaszczyzny zbiornika a w konsekwencji przypalania powodując niższe parametry 

organoleptyczne uzyskiwanego destylatu. 

 

Wierzę, że artykuł ułatwi zrozumienie problemów i pozwoli użytkownikom szybko zdiagnozować 

problem oraz go rozwiązać. Pisząc ten artykuł chciałem dostarczyć pełną i niezbędną wiedzę 

użytkownikom ponieważ nie zawsze i nie w każdej chwili nasi pracownicy są dostępni telefonicznie. 

Dziękuję za poświęcony czas i proszę o komentarze jeśli czegoś w pełni nie wyjaśniłem lub artykuł 

wymaga poprawy. 
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