



Bar met spoelbak en tapinstallatie 

Elektrische aansluiting: 
Steek de stekker in een geaard stopcontact 230 Volt, welke aan de nationale en plaatselijke 
voorschriften dient te voldoen. Het verbruik van uw installatie staat vermeld bij het product op 
onze website.

Sluit de bar aan op een elektra groep waarvan u zeker weet dat deze groep dit vermogen kan 
leveren. Gebruik geen lange aansluitsnoeren, want dit lijkt tot vermogensverlies, waardoor de 
koeler niet goed werkt.

Zorg ervoor dat uw haspel of verlengsnoer niet in aanraking met water kan komen.


Tapinstallatie: 
• Bierkoelers met een gesloten waterbad (droogkoeler) zijn reeds gevuld, vullen of legen is niet 

toegestaan.

• Bierkoelers met een open waterbad worden door ons bijgevuld tot de overloop. Eventueel 

bijvullen mag.

• Koeler minimaal 1 uur voor aanvang van gebruik aansluiten op de netspanning 230 Volt 

(geaard). Als u de stekker in het stop contact steekt hoort de ven die boven op de tap zit te 
gaan draaien.


• De bar zoveel mogelijk vlak opstellen en de zwenkwielen op de rem zetten. Rooster van de 
installatie niet afdekken, zonder ventilatie werkt de koeler niet.


• De aansluitingen voor de waterafvoer en waterafvoer slangen bevinden zich on de spoelbak. 
Deze meegeleverde slangen niet inkorten of beschadigen.


• Voor het afvoeren van bijvoorbeeld lekbier of spoelwater bevindt zich een opvangbak onder de 
tapinstallatie. De afvoerslang is aangesloten op een dompelpomp om er voor te zorgen dat de 
bak niet te vol wordt. Zorg er voor dat de stekker van de dompelpomp in een stopcontact zit en 
dat de afvoerslang afloopt naar de plek waar het afvoer water er weer uit hoort te komen.


• Bierfusten nooit in de zon opstellen. Fusten bij warm weer proberen voor te koelen.

• Als het bier te warm is en niet genoeg gekoeld kan worden dan zal u alleen maar schuim 

tappen. Zorg er dus voor dat de koeler lang genoeg aan staat en het bier niet te warm is. Indien 
gewenst kunt u eventueel ijsklontjes in het open waterbad gooien om het koelproces te 
versnellen.


• De ven die boven op de waterbak zit is er voor om te zorgen dat het water niet bevriest als het 
te veel wordt afgekoeld. Deze ven moet dus ten alle tijden draaien.


• Het bierfust voordat het gebruikt wordt altijd eerst tot rust laten komen, anders is het te wild om 
te tappen.


Aansluiten koolzuurfles 

• Plaats de koolzuurfles in de daarvoor bestemde beugel onder het buffet.

• Draai de hogedruk-koolzuurslang met de klok mee aan de koolzuurfles. Met de hand 

aandraaien. Eventueel met een waterpomptang nog een laatste slag geven.

• Plaats het fust.




• Plaats de fustaansluiting op het fust. Er zijn verschillende soorten fustaansluitingen dus het 
hangt van de aansluiting af hoe u dat doet.


• Sluit het fust aan door de knijphandel in te knijpen en vervolgens naar beneden te drukken.

• Open nu de koolzuurfles door de afsluitkraan van de koolzuurfles langzaam tegen de klok in te 

draaien.

• Zorg er voor dat alle kraantjes die zich eventueel in de koolzuurslang (rood) of bierslang (wit) 

bevinden open staan. Een kraan staat open als die in het verlengde van de slang staat.


Wisselen fust 
• Voor het wisselen van de fust eerst alle kraantjes dichtdraaien en de koolzuurfles dichtdraaien. 

Daarna fustaansluiting van het fust halen en nieuw fust plaatsen zoals hierboven beschreven. 
Als laatste niet vergeten om alle kraantjes weer open te draaien en de koolzuurfles weer open te 
draaien.


Aanvullende informatie; 

• Koolzuurdruk afstellen tussen de 1,5 en 1,8 bar met het reduceerventiel dat zich op de 
koolzuurmeter bevindt. De bovenste of rechterklok geeft de druk aan.


• De koolzuurdruk nooit boven de 2,5 bar laten komen anders wordt het bier wild.

• Na gebruik de bar schoon en afgekoppeld retour leveren, denk bij het schoonmaken om de 

elektra.


