BIERLEIDINGREINIGINSAPPARAAT

MINIMAX 140
Afvoerslang naar spoelbak

Aan de bierkraan
bevestigen

Aan de bierkraan
bevestigen

Aanzuigslang met
filter in de emmer
Omschakelventiel
stuwrichting
sponsjes

WIJ MAKEN HET ZELF REINIGEN MET DIT MODEL WEL ERG
GEMAKKELIJK!

Met de MiniMax kunt u nu professioneel snel en eenvoudig uw bierleidingen chemisch/mechanisch
reinigen zovaak als u dat wilt en wanneer u dat wilt. De MiniMax is probleemloos snel inzetbaar.
Met een pompdruk van max. 14 bar zorgt de MiniMax voor een optimale reiniging met een sponsje
dat handmatig van stuwrichting veranderd kan worden in de bierleidingen.
Technische info: 220 volt / 50Hz ./ 1500 toeren p.m. / RVS behuizing / Pomp 440 l. p.u. /
Gewicht 9 kg / Maten h 290 x b 320 x d 230 mm.

SCHONE BIERLEIDINGEN – GOED GLAS BIER
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ZO EENVOUDIG GAAT DAT!

MINIMAX 140

Steek de stekker in het stopcontact en
schakel de veiligheidsaardlekstekker in. Zet
een emmer in de spoelbak en maak het
reinigingsprodukt aan.

DRUK INSTELLEN VAN DE POMP

Bij normale lengte leidingen
3% PUREXOL 2 gebruiken.
Bij extra lanqe leidingen
4% PUREXOL 2 gebruiken. Daar legt u de
aanzuigslang met zeef in. Dan legt u de
afvoerslang in de afvoergoot. Leg een
reinigingssponsje in het omschakelventiel.
De MiniMax wordt met de leidingen van het
schakelventiel verbonden met de twee
bierkranen. Bij de biervaten de leidingen
verbinden via het 2x5/8" -koppelstuk zo
ontstaat er een circuit met de twee
bierleidingen. Nu is MiniMax klaar voor
gebruik.
DE REINIGING GEBEURT IN
DRIE DELEN
1e " VOORSPOELEN
Schakel de pomp in en leg na den omloop
van het reinigingssponsje de afvoerslang in
de emmer met het reinigingsmiddel,
PUREXOL 2.

2e " CHEMISCHE REINIGING
Nu laat u het reinigingssponsje
ca. 15 min. in wisselende omloop via de
kraangreep van het omschakelventiel door de
leidingen gaan.

Om de optimale werkdruk te bereiken:
zet draaiknop van het schakelventiel rechtop
start de pomp en draai met regulierschroef
de pomp op de juiste druk.
Wij bevelen aan een werkdruk van 4 bar.
ALGEMENE AANWIJZINGEN

Zijn er problemen in het systeem dan kunt u
probleemloos de druk tot 14 bar verhogen.
Gedurende de reiniging zal de
drukmanometer een druk aangeven die
nodig is voor hoogte / lengte van de
leidingen normaal tussen 1-4 bar.
MiniMax heeft thermische motor
Beveiliging, dat wil zeggen dat de motor
uitschakelt bij overbelasting. Bescherm het
apparaat voor vorst. Reinig regelmatig de
aanzuigzeef.
EENVOUDIGER GAAT HET NIET.
Let op deze aanwijzingen en u heeft lang
plezier van uw "MiniMax"
Bierleidingreinigingsapparaat!

3e " NASPOELEN
Schakel de pomp uit en verwijder het vuile
reinigingsmiddel uit de emmer. Omspoelen en
weer vullen met schoon fris water (emmer via
waterkraan volhouden). Leg de afvoerslang
weer in de afvoergoot. Schakel de pomp aan
en laat ca. 5 min. het reinigingssponsje door
de leidingen gaan met wisselende omloop.
Daarna is de chemische/hygienische
reiniging afgesloten
en zijn uw bierleidingen weer schoon.
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