
VARNING

PUNKTERA EJ

ÖVERSATT AV MALTMAGNUS.SE

RULLA EJTA EJ BORT

INGA KEMIKALIERFÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL
FÖR BARN

0 - +35°C MAX 3.5 BAR - MAX 50 PSI

EJ DIREKT SOLLJUS

FARA

Utsä ej fatet för direkt solljus.
Fatet kan skadas och säkerheten 
äventyras, vilket kan leda ll kroppsskador 
och/eller materiella skador. 

Rulla eller tappa ej fatet.
Fatet kan skadas och säkerheten äventyras, 
vilket kan leda ll kroppsskador och/eller 
materiella skador.

Ta ej bort eller manipulera 
kopplingen/venlen.
Fatet kan skadas och säkerheten 
äventyras, vilket kan leda ll 
kroppsskador och/eller materiella 
skador.

Använd ej olämpliga kemikalier eller 
rengöringsmedel med pH>9.
Fatet kan skadas och säkerheten äventyras, 
vilket kan leda ll kroppsskador och/eller 
materiella skador.

Gör ej hål eller skär i fatet.
Fatet kan skadas och säkerheten äventyras, 
vilket kan leda ll kroppsskador och/eller 
materiella skador.

Förvaras utom räckhåll för barn.
När fatet är trycksa är det tungt och 
kan leda ll kroppsskador och/eller 
materiella skador.

Kvävningsrisk.
Använd endast i väl venlerat utrymme.

Vid övertryck kan fatet gå sönder och orsaka 
personsskador och/eller materiella skador.

Placera ej nära värmekällor.
Om fatet utsäs för temperaturer 
över den angivna gränsen kan det 
skadas och säkerheten äventyras, 
vilket kan leda l kroppsskador 
och/eller materiella skador.

PolyKeg PRO är endast avsedd för professionell användning. Läs noggrant igenom manualen och varningsekeen på faten 
innan användning.

- Använd alld skyddsutrustning (skyddsglasögon, skyddshandskar, etc) och se ll a rummet har god venlaon.

- Se ll a fatet är helt intakt och se ll a varningsekeen inte skadas.

- Vid felakgt användande kan fatet skadas och orsaka personskador och/eller matriel skada.

- PolyKeg PRO kan inte återanvändas. Fatet skall omedelbart tömmas på tryck, demonteras och slängas på 
återvinningscentral.



FÖRPACKNING OCH FATIDENTIFIKATION

KOD

BESKRIVNING

PRODUKTIONSDAG/TIMME

BATCH/ANTAL

VENTILENS SERIENUMMER

FATETS SERIENUMMER

ÖVERSATT TILL SVENSKA AV MALTMAGNUS.SE

PALLIDENTIFIKATION

VENTIL- OCH FATIDENTIFIKATION



VARNING
Vid eventuell stapling av pallar och det maximala antalet lager måste fatets mekaniska egenskaper tas med i beräkningarna 
enligt det tekniska databladet, lokala föreskrier om säen och säet a hantera och transportera samt lagringsutrymmenas 
förhållanden. Vid stapling av pallar ska lasten fördelas jämt med hjälp av e styvt mellanlager eller en vältad pall mellan en 
pall och en annan. Vi rekommenderar a du plastar in pallarna för bäre skydd

TRÄSKIVA

Lager

Lager

Transportstapling

Pallstapling på lager

Lager

Fat per lager

Fat per pall

Höjd

Palletering

STAPLINGSINSTRUKTIONER FÖR FYLLDA FAT PÅ PALL



STERILISERINGSINSTRUKTIONER

Maximalt tryck på 
venlen

Maximalt tryck på 
venlen

Maximal
temperatur

Maximal
kontak d

Maximal
kontak d

Maximal
temperatur

ÅNGA

STERILISERING MED  AUTOMATISKA ELLER SEMI-AUTOMATISKA MASKINER

HETT VATTEN

RENGÖRING OCH STERILISERING AV POLYKEG MANUAL FILLING KIT
Blötlägg delarna från PolyKeg Manual Filling Kit i steriliseringslösningen. Följ doserings- och dangivelsen ovan. Avsluta med 
a skölja rent delarna från 
lösningen och torka med steril lu.

RENGÖRING OCH STERILISERING AV KOPPLING OCH YTTRE DELAR AV VENTILEN
Rengör och spraya ytan av komponenterna med steriliseringslösningen. Följ doserings- och dsngivelsen ovan. 

RENGÖRING OCH STERILISERING AV AUTOMATISK ELLER SEMI-AUTOMATISK MASKIN
Innan fyllning skall utrustningen steriliseras enligt llverkarens instrukoner.

RENGÖRING OCH STERILISERING AV YTTRE DELAR AV VENTILEN
Ställ in maskinen på a sterilisera de yre delarna av fatvenlen med he vaen eller ånga enligt instrukonerna ovan.
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VAD BEHÖVER STERILISERAS

Hydroalkohollösning i deminiraliserat vaen
MANUELLA FYLLNINGSKIT OCH VENTIL-STERILISERING

Innan fayllningen skall tapp-/fyllutrustningen (slangar, kopplingar, packningar, etc.) rengöras och steriliseras. Innan du 
kopplar på fatet, rengör och sterilisera delarna som troligtvis kommer a komma i kontakt med din produkt. Eer fyllning 
rengör och sterilisera fatkopplingen. Använd endast rengöring- och steriliseringsmedel avsedda för ändamålet.



Se varningstext under ”Sekon 1” i PolyKeg Pro instrukonerna innan du 
fyller fatet.
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INSTRUKTIONER | ANVÄNDNING AV POLYKEG MANUAL KIT

Slang för gas

Slanganslutning - Fat

Slanganslutning - Regulator

Regulator

Regulatoranslutning ll gas

Morycksregulator

Slang Slang för vätska/produkt/öl

Kopplingsanslutning Vätska/produkt/öl

Fyllningsvenl

Fatkoppling (Micro Mac rekomenderas)



Fyllningsinstrukoner med PolyKeg Manual Kit

Plocka isär PolyKeg Filling Kit, rengör och 
sterilisera komponenterna enligt ”rengöring 
och steriliserings-”sekonen i instrukonerna.

Anslut gas- och vätske-/produktslangarna ll 
PolyKeg Filling Kit.

Montera ihop kiet ordentligt och stäng alla 
venler.

ENDAST K-KOPPLING
Anslut gas- och vätske-/produktslangarna ll 
PolyKeg Filling Kit. Öppna den röda venlen.

Kontrollera a trycket i systemet är korrekt 
inställt och lägre än maximalt tryck 
(3.5 bar/50 psi.) 

Arbeta med produktvenlen för a tömma den 
kvarvarande gasen och vätskan från slangen. 
Stäng produktvenlen. 

1. Sterilisering

4. Ansluta gas- och vätske-/
 produktslang
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2. Montering

5. Ansluta gas- och vätske-/
 produktslang med K-koppling

6. Vätske-/produktslangstömmning

3. Tryckkontroll av gas och produkt     
 (öl)

FÖRBEREDELSER



8. Anslutnings- och morycksfyllarekontroll

Innan fyllning ska alla delar som kommer i 
kontakt med produkten/vätskan/ölet 
steriliseras som beskrivet i 
steriliseringsinstrukonerna.

Ställ in rä moyllningstryck (ca. 0.5 bar lägre 
än fyllningstrycket).

Öppna produkt-/vätske-/ölvenlen för a starta 
fyllningsprocessen. Farten justerar du med gas-
regulatorn.

När den nominella volymen är nådd, stäng av 
venlen. Översg EJ den nominella volymen då 
det finns risk för överfyllning.

Se ll a fyllningshuvudet är ordentligt påkopplat på venlen, tryck ner handtaget och kontrollera 
trycket i fatet.

7. Sterilisering

9. Justera morycksfyllaren

ÖVERSATT FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA AV MALTMAGNUS.SE

10. Fyllning 11. Avsluta fyllning

Fyllningsinstrukoner med PolyKeg Manual Kit

FYLLNING



14. Venlsterilisering

Stäng av regulatorn och arbeta med gasvenlen 
för a öka morycket ll något högre än
fyllningsvärdet.

Spola rent venlen från restprodukter med 
vaen. Sterilisera de yre delarna av venlen 
enligt steriliseringsinstrukonerna.
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15. Förslutning

Sä på skyddslocket på venlen.

13. Bortkoppling

Släpp snabbt upp handtaget och ta bort kopplingen från fatet.

12. Tryckutjämning

Fyllningsinstrukoner med PolyKeg Manual Kit



Innan du kopplar på fatet se ll a utrustningen är i go skick, sterilisera 
och se ll a gastrycket är korrekt inställt.

Anslut kopplingen ll fatet och börja tappa.
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Innan du kopplar på fatet se ll a utrustningen är i go skick, sterilisera 
och se ll a gastrycket är korrekt inställt. Ta bort försegligen och sterilisera 
venlen och kopplingen.

1. Kontrollera trycket

3. Anslutning

2. Sterilisering

Vid hantering av fat använd skyddsutrustning (skyddsglasögon, skyddshandskar, etc) och se ll a utrymmet är väl venlerat. Se varningstext!

Tapputrustningen måste vara utrustad med tryckregulator med en ordentligt kalibrerat övertrycksvenl.

Se alld ll a arbetstrycket på systemet är korrekt inställt. Översg EJ maximalt tryck. Se varningstext!

Tappning



Tappning

4. Koppla bort fatet

5. Hantering av tomt fat.

När fatet är tomt, koppla bort fatet från tappsystemet.

Koppla bort fatet från tapputrustningen. Töm fatet på tryck enligt ”Göra 
fatet trycklöst”-instrukonerna.

Om det skulle bli nödvändigt a llfälligt koppla bort fatet, rengör samt sterilisera venlen och kopplingen. Hantera och förvara fatet enligt instrukonerna 
som beskrivs under ”Varning”.

För a börja tappa igen, börja från punkt 1.
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Tömma fatet på tryck

Vid hantering av fatet använd skyddsutrustning så som skyddsglasögon, skyddshandskar, etc. Se ll a utrymmet är väl venlerat enligt instrukonerna under 
”Varning”.

När fatet är tömt på vätska måste det direkt tömmas på tryck. Bryt loss den 
röda övertrycksvenlen / PRV enligt bilden.

Om fatet saknar övertrycksvenl / PRV använd den speciella nyckel avsedd 
för ändamålet. Passar alla typer av PolyKeg-venler: A, D, G, K, M,S.
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1. Släppa ut tryck med övertrycksvenl / PRV 2. Släppa ut tryck utan övertrycksvenl / PRV


