
 
 

Taptomat  -  Galliërsweg 31 N  -  5349 AT Oss 
T +31(0)412-639757  -  F +31(0)412-644104  -  E info@taptomat.nl

 

GEBRUIKS HANDLEIDING "PROFI-150/180" 

A: AANSLUITEN VAN HET APPARAAT 
Sluit de leidingen van de punten met nummers 2 en 14 aan de bierkranen 
die u gaat reinigen. Koppel de betreffende leidingen bij de biervaten in de 
kelder door met het mee geleverde koppelstuk (2x5/8"buitendraad met 
vleugelmoer) of FLARE 2x 3/8"! (nieuw). 
Bierkranen openen! Nummer 3 kunt u als dat mogelijk is direct aan de spoelbak waterkraan 
aansluiten. Is niet altijd nodig! Leg een reinigingssponsje (balletje) in de parkadapter nummer 12. De 
parkadapter laat zich gemakkelijk verwijderen door een lichte draaiing. Driewegkraan met de grip naar 
boven als u voor spoelt, via de waterkraan. Met de pomp via een emmer dan de grip naar onder! Sluit 
de water- afvoerslang aan nummer 10; leg deze naast de emmer in afvoer v/d spoelbak. Sluit de 
aanzuigslang met zeef aan nummer 6 en leg deze in de emmer. Parkadapter kranen nummer 2 en 13
openen. Emmer vullen met fris water via de waterkraan van de spoelbak en deze volhouden! 

B: VOORSPOELEN 
Pomp starten nummer 15. Nu loopt het reinigingssponsje rond door de 2-bierleidingen. 
Bij aankomst aan de schakelautomaat (nummer 11) verandert automatisch de stuw richting. 
Het spoelwater met de bierresten loopt via de afvoerslang (nummer 10) naar de afvoergoot. 

C: CHEMISCHE-MECHANISCHE REINIGING 
3% PUREXOL 2 in emmer mengen met fris water. Leg de afvoerslang nummer 10 ook in de 
emmer, start de pomp. Voor een juiste C+M reiniging zeker 15 min. laten circuleren. 

D: NA-SPOELEN 
Schakel de pomp uit. Leg de afvoerslang in afvoer v/d spoelbak. Emmer met vuil spoelmiddel 
schoonmaken en omspoelen en vullen met schoon water en weer volhouden via de waterkraan. 
Pomp starten en alle resten van het reinigingsprodukt PUREXOL 2 wegspoelen. Sponsje altijd mee 
laten lopen.( ca. 5/6 min.) Controleren met schoon glas via de afvoerslang. 

BELANGRIJK! 
Het is belangrijk om met een druk van 4/5 bar te werken alleen voor extreme gevallen is het 
misschien nodig de pompdruk te verhogen via stelmoer nummer 7. 
Bij lange tijd geen gebruikmaken van het apparaat het witte deel van de 
omstelautomaat met de hand heen en weer bewegen. 

Ventiel schakelt niet automatisch om? 
Er zijn dan resten vuil in het ventiel. 1-adapter van de blauwe behuizing draaien 2-gele aansluitstuk 
er uitdraaien 3-ventiel er uitnemen en reinigen 4-0-ringen licht in vetten met speciaal armaturenvet 
5-ventiel weer monteren tussen de schakel boringen 6-gele aansluitstuk weer monteren. 
DE JUISTE REINIGINGSSPONSJES GEBRUIKEN! VOOR 7 MM LEIDINGEN 10MM  
SPONSJES VOOR 8,5MM 12MM SPONSJES. 
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