
mB§
MINI BREW§RY §Y§TrM

PEGAS
C}MFi1 TAIP

oPERAČNÍ
MANt]ÁL



oBSAH
1. Schémb l. Celkovlr náhled zaíizení
Z.Úeet zaíízeni rlrl",llli"lrrl

3. Technické údaje
4. Obsah balení
5 . lrlontáž zařizení, instalace a připoj ení ", " " " " "
6 " Montážní instrukce .. . .........

7. Plnící postupI--"**r - "
g. Údrzba zaíizení
9. Odstraň ování problémů
10. Další informace
1 1. Prodejní informace ............

12. Přílohy
Schéma 2. Tě1o zaíizeni
Schéma 3. Ptnicí mechanismus ...

Schéma 4, Mechanismus upeňování lahve

Schéma 5. Elektrická část

2
2
aJ
J
4
5,6
7,8
10
11

I2
l2

13

l4
15

15

Opatrnost(bezpečnostní opatření)
Aby se zabránIlo zraněníosob a^pošk or"Áí Nenastavujte tlak na více než 4bary,

PEGAS CrafTap, prosím, pečlivě pročtěte

následující bezpečnostní opatření před ZaŤÍzení PouŽÍvejte Pouze Při 100-250 Voltech

zahájenimpráce se zaŤizeiímPEÓAs CrafTap: ??':::"::"užívejte 
pouze při připojení k sízi 100-

250 V 50/60 Hz, 0,5 A.

V případě nefunkčnosti odpojte zařizení od

elektriky.
Pokud se objeví kouř, neobvyklý zápachazvuky
ze zaŤízení, okamžitě odpojte zaŤízeni od

elektriky.
,,Pokračován i v práci m:ůže způsobit požár,

elektrický šok nebo zranéní osob.o' Po odpojení

zaŤízeni o dne ste zaŤízení k p ověřenému pro dej c i,

Používejte pouze správné lahve dle specifikací

daného zaŤízenipEcAs CRAFTAp. Zajistéte řádnou sanitaci a očištění zaŤizenípo

Všechny používanélahve musí odpovídat Xl'$': PouŽitÍ,

sanitačním normám daného státu a po,rziti u Řadne oml,tí, propláchnutí a pravidelná sanitace

potravinářském průmyslu. Vašeho zaÍizeni zásadné omezí zneČiŠtěnÍ, sníŽÍ

Všechny lahve musí být řádně vypláchnut é,bez náklady na údržbu azajistíŤádný provoz,

viditelného poškození či prasklin. Všechnv lahve 
* rnr_tmt]l

by měly b}t schopn é vydržetvnitřní př"túk-Íbu,.NnZarOMEŇTE!
Dodržování pravidel provozu a bezpečnostních

Zajistěteíádnéuzavřenivnějších dveří při plnění ry:j]11 
zaruČi neruŠený abezPeČný Provoz

lahve plynem a pivem. zaŤizenL

Před j akýmkoli plněním(plynem, pivem) zqistéte

řádné uzavŤení vněj ších dveří,

Připojte zaŤízenípřímo k síti.
Nepoužívejte prodlužovačku nebo podobné typy
připojení, které mohou r,ystavit napáje,ní vlhkosti,
kondenzaci, prasklinám. Zařizeni by také mělo

bl,t snadno přístupné a dostatečně blízko k
elektrickému připoj ení,

,,Doporučujeme přivolat odborníka při případném

nevhodném připojení."

,í



1, 9elkový náhled zařízení (,t t é n x /1 )

ito;

l1,1
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1. Dveře
2. Rukojeť průtoku
3, Přetlakový ventil
4. Odkapávací miska

71

|!ii ,,13

5. Matka pro úpravu nastavení 9. Šioub M8
výšky lahve 10. Plnící hlavice
6. Světlo 11. Osvětlení
7. Upevňovací mechanismus 12. Přívodní hadice
8. Upevňovací šroub M8x100 13. Podložka 8

z.účel zaíízení
pEGAS CRAFTAP je zařizení na rychlé bezpěnové plnění sycených nápojů(včetně piva) z kegů do

skleněných lahví.
Lahve by měli korespondovat následuj icím p ožadavkům :

- výška - 250-400 mm
- vnější pruměr lahve(včetně uchycení) - do 160 mm
- vnější pruměr hrdla lahve - 29-56,5 mm
- vnitřní průměr hrdla lahve - minimum 20 mm
- kapacita - 0,33-2.0 L
- musí být schopna odolat tlaku 0,5 MPa(5 bar) §EZAPOMEŇTE! Uživatel musi

požadavek odsouhlasený výrobcem lahví)
mít tento
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Plnění jg zalqž9ng na 4etodě protitlaku:
I.práy;dúlahev je plněna plynem pod stejným tlakem jako je tlak uvnitř nádoby s

nápoj em(například keg).
2, Zatimco se plyn uvolňuje lahve je plněna pivem.

Tato metoda poskytuje bezpěnové plnění a udržuje originální kvalitu nápojů.

3. Teqhnick9 ,lq4igi
Jednotka
merenl

Hodnota

Plnící objem(závisí na
teplotě, kvalitě piva a
kvalifikaci obsluhy)

Llh 45 - I20

Tlak COz dodaný do sudu MPa(bar) 0]5 - 0,25

Coz prŮtok(k vytvoření
protitlaku)

kg/h 0,2 - 0.8

Vnější průměr přívodní
hadice

mm I2

Vnitřní průměr přívodní
hadice

mm 7

Zásuvka

V -100 - 240

Hz 50-60

A 0,5

Délka přívodního kabelu m 1,8

váha zařízení
čistá kg 12

hrubá kg 13

@design,technickádataacharakteristikasemohouzměnitbeŽoznámeni.
* společnost Novosibirskprodmash není zodpovědná za cltyby v současném manuálu.

4. Obsah balení
Zaíizeníje dodáváno v odděleném balení:
- PEGAS CRAFTAP(zařizení) 1 kus

Náhradní těsnící spoje (oznaěeni odpovídá
schématu č. 3)
- těsnění pouzdra(44) 1

- těsnění odtoku(4o) 1

- těsnění(53) 1

Utěsňoyací kroužky:
pozice33-2kusy
pozice 34 - 2 kusy
pozice35-1kus
pozice36-2kusy
pozice37-1kus
pozice39-1kus
kroužek průtokového těsnění 38 -.1 kus

1 kus
1 kus

1 kus
1 }us
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus

kus
kus
kus

- AC adaptér připojení(vstup I00-240Y,
50160Hz,O,SA,výstup adaptéru 5Y 3 A,

- operační manuál
- T-spoj na hadice

15W max)
- klíč
- šablona na vrtání děr
- záruční list
- video manuál k zaíizení
- krátký manuál k plnění
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5. Montáž zaíízenlins lalaqg a plipoiery

Použiite ..úérna -o oiení raroeni,
znazorněné ve vÝše uvedeném uspořádání 1.

pro montáž:
I. PEGAS CrafTap zaíízení
II. Sud nebo tlakový tank
III. COz tank s plynoměrem
IV Pivní chladič(pokud nemáte chlazené pivo)
V. T-spoj na hadice
VI. Hadice napojení piva
VII. Hadice napojení plynu(COz)
VIII. Odpadní hadice
IX. Naražečka sudu
X. Plocha stolu
XI. Spojovací části hadic*
XII. Odpadní nádoba

* Hadice, PVC piva, CO2 a odpadní, pró zařízeni
pruměr 12 mm. Spojovací části pro tyto hadice
standartům.

Požadované nástroje 4a montáž:
- vrtačka
- vrták(průměr 10 mm)
- elektrická pila
- listy pily
- klíč 13 mm
- přímý šroubovák

PEGAS CRAFTAP mají vniřní průměr 7 mm a vnější
by měly byt zvoleny tak aby korespondovali těmto

l1

Schéma napojení a jeho komponenty se mohou lišit.



6.Montážní instrukce
1. Zvolte-vhodné umistění na instalaci zaŤizení.

2. Ujistěte se, že má zaŤízení dostatek volného prostoru(min 150 mm) pod montéňní Plochou
zaŤiženi.Tento volný prostor zajistí snadný přístup k propojovacím hadicím, K PřiPojeni osvětlení a

umožní správnou i.,nk.i .rp"rrňorru"ím šroubům, které jsou umístěnY Pod montéŽní Plochou
- obrázek 1.

3. umístěte šablonu navrtání děr na místo kde chcete zaŤizení umístit - obrázek2.

4. Po zajištění správné pozice 9i tužk9__u',**9*"7načte místa,nw: r na směr otvírání zaŤizení

e ] .-

5. Použitím 10 mm vrtáku, vyvrtejte díry pro mo

i'i.',... . _'', ii : i,: ,r*', ď

1i.,.rlli 1iL1-. ,;. l
ntážní šrouby. Pak použijte elektrickou pilu na

vytvoření prostoru pro vše ostatní - obrázek3.
o. zasrouuuj te moitážní šrouby M8x100 do spodní části zaŤizení PEGAS CRAFTAP.

7, ZarovnďlÍe montžňní šrouby M8x100 s montážními otvory. Před finálním umístěním zaŤizeni na

místo určení, opatrně umístěte přívodní hadice a napájecí jednotku do PřiPraveného otvoru

d.p'[il;;r póái;;.r. M8 a -utéřrvr§ útáúěte montážní šrouby ke stolu(můžete odŤíznout montážní

uilw-,!ffilM
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- obrázek4,5.
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9. Zašrollbujte rukojeť(schéma 3, pozice 58), šroub(schéma 4, pozice 78) a pouzdro(schéma 4,

pozice 80) k upevňovacímu mechanismu. Pak zašroubujte rukojet'(schéma 3, pozíce 58) na plnící
mechanismus zaŤizení - obrázek 7,I0.

.";ilu

: | 5-,'

1ú\

10. Umístěte odkapávací misku(schéma 4,pozice77)nazákladnu(schéma 4,pozice76)obrázekII.
11. Spojte přívodní hadici piva(označena "beer") apřívodní hadici plynu(označena "gas") pomocí
správných spojovacích částí na přívodní hadice.
12. Umístěte odpadní hadici(označena "drainage") do nádoby odpadu.

13. Připojte napájecí jednotku - obrázek 12,
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14. Připojte zaŤizení do zásuvky. Použijte případně adaptér - obrázek13.
15.Zapněte světlo(schéma 1, pozice 12) - obrázek 14.

16. Zařizení je nachystáno k použití.

1N5s:,t_'i§,N_,fti

l413

POKUD ZAŘiZEŇÍ DLOUHO NEPOUŽÍVÁTB ODPOJTE ZaŘÍZPNÍ OU ZOROJE.



7. Plnící postup
před plněním se_ ujistěte, že je zaŤízení řádné instalováno, připevňeno ke stolu a spojení hadic je

pevné(neprosakuje).
Postupujte řádně dle následujících bodů.
pozoR! číslovaní se shoduje se schématy pEGAS CRAFTAp(schéma 1).

Příprava plnění
Upravte zaíízení dle velikosti lahve
1. Otevřete dveře(1) - obrázek 15.

2. Umístěte lahev na odkapávací misku(4) - obrázek16.

§*
l§
aa.
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3. Otočte upevňovacím mechanismem(7) doleva - obrázek17,

1615

'?áínn

ffiffi
ffi!

4. Upravte upevňovací mechanismus pootočením matky(S) tak aby hrdlo lahve dolehlo na těsnění

plníci hlavicé(t0). Ujistěte se že, lahev je natěsno a nemůže bý ručně otočena dokola - obrázek i8,

19.

5. Lahev je nyní připrave4a , obrázek20.
:,=:iili;:]: ]rlL ]ri:
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Plnění
I. Příprava
1. Ujistěte se žeje zaŤízení upraveno dle výšky lahve.
2.Zapněte osvětlení - obrázek14.
3. Rukoiet'průtoku(2) by měla být v prostřední(vertikální) pozici.
plynu je lzavřena - obréuekZl.
4. Ujistěte se že přetlakový ventil(3) je plně otočen do protisměru.
uzavŤen - obrázek2l.
5. Otevřete dveře(l) - obrázek 15.

6. Umístěte lahve na odkapávací mísku(4) - obrázek16.
7, Otočte upevňovacím mechanismem(7) doleva - obrázek 17.

8. ZavŤete dveře(l) - obrázek2).

:: .,:ó

{ j::]

To znamená, že dodávka piva a

To znamená, že tlakový ventil je

ffi

23

%
24
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II. Plnění lahve COz
1. otevřete přívod COz- zatlačením rukojeti průtoku(2) dozadu - obrázek22.
2. I( naplnění lahve podržte rukojeť(2) v této pozíci asi 2 sekundy na každý litr.
"Nepřeplňte lahve COz."
3. K zastavení přívodu plynu vratte rukojeť prutoku(2) do její originální(vertikální) pozice
obrézek21.

.rl aa

III. Plnění lahve pivem
1. potáhněte rukojetí průtoku(2) směrem k sobě až uslyšíte lupnutí. Totou pozicí je uzavŤen

prutokový spínač. Nicméně pivo by nemělo ještě téci - obrázek 23. Pokud teče pivo, "NEBOJTE
SE", znamenáto, že v lahvi není dostatek plynu a vy můžete stále pokračovat v procesu plnění.

Nicméně, zajistěte dostatek plynu při dalším plnění.
2. Pomalu otáčejte přetlakovým ventilem(3) k sobě. Otevře se přetlak a zaěne plnění pivem -

obtézek24,
3. Sledujte plnění lahve pivem.

!_
s, 'l:{

'ea§ď: ,t§.'. ,Ř§
§ '* §+.*-]*;

]!wffi::iM.:ffi]a]]"]] :

-"**'

4§}*'-./,,,§.' l. AB._l"Á: "L\ .w' Sfr#H"-" -§
** I*o

+. Čim více otevřete přetlakový ventil(3) tím rychleji poteče pivo. Proto když otevřete ventil příliš
rychle, začne pivo pěnit. Takže, pomalu otevřete ventil dokud nedosáhnete požadovaného

proudr.r/poměru pěny.
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IV. Dokončení plnění lahve
1. prosíme nezapomeňte NEplnit lahev kompletně, protožekdyžzaČnete upouŠtět PřebYteČný PIYnz
lahve dojde ke zvýšení hládiny piva v lahvi. Prosíme uzavíete přetlakový ventil Před ÚPlným

naplněním lahve aby se zabránilo přelití.
2.kuzavŤení přetlakového ventilu otočte ventilem(3) plně dozadu - obrázek24.

3. Vratte rukojeť průtoku(2) do původnípozice, obrázek2I,

V. Vyjmutí lahve
přeď vyjmutím naplněné lahve a po zajištění původní polohy rukojetě prutoku(2), Znovu otevřete

přetlakový ventil(3) směrem k sobě - obržuek25,
). roet.jt. pár seÍ<und než dojde ke stabilizaci tlaku uvnitř lahve - vyrovnání tlaku v komoře.

"Neodebírejte lahev dokud není tento proces kompletní,"

3. pokud nezaěne pivo pěnit během procesu stabi|izace, uzavíete natěsno Přetlakový ventil(3) -

obtázek21.
4. pokud dojde k nadměrnému pěnění, pomalu otočte přetlakovým ventilem(3) k sobě, Pomalu

uzavirejte dáný ventil, ale aby nedošlo k úplnému uzavření - sníži se pěnivost zatímco bude

docbénetke stabilizaci tlaku. Jakmile přestane pivo pěnit, plně uzavřete přetlakový ventil(3).
pokud začne pivo pěnit během procesu stabilizace tlaku - mŮŽe k tomu docházet buďto z

důvodu nedosiatečnoho naptnění lahve plynem a/nebo příliš rychlým otevřením Přetlakového
ventitu(3) během plnění piva. při příštím ptnění zajistěte dostateČném mnoŽství dodaného

plynu a řádně upravte rychlost plnění piva,
5. Uvolněte lahev otočením upevňovacího mechanismu(7) doprava - obrázek26-

6. Otevřete dveře(l) - obtázek 16.

7, Vyjměte lahev ze zaíizení a rychle ji uzavŤete abyjste zajístili kvalitu náPoje.

8. PÓlud nebudete pokračovat v dalším plnění vypněte světla - obtázekt4,
§1F-_*:
E*1!!26- '§ Ť

,. l.:,
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8. Údržtra zařízeni
před uvedením zaíizení do provozu nebo před údržbou jakékoliv ěásti zařízenÍ, si musíte PřeČÍst

návod a prozkoumat všechny bezpečnostní opatření!

ÚdrZbazařizeni musí bft prováděna podle následující tabulky.

Tabulka. PEGAS CrafTap údržba zaíízení
Obecně plati, že ídržba je závis|ána typu a množství nečistot.
pokud §oúíváte zaíizení PEGAS CrafTap pro průmyslové plnění nebo pro plnění nefiltrovaného

piva,údržba určitých částí by měla bý prováděna častěji.

Frekvence PÁř §p ošetření Zdroj ošetřeni Délka (min)

Denně, po
dokončení plnění

1 umytí tekoucí vodou voda 20oC 10

2 opláchnutí tekoucí vodou voda 50"C 15

Jednou zatýden

1 umýí tekoucí vodou voda 20oC 10

2 dezinfekce Lerades 15

J opláchnutí tekoucí vodou voda 50oC 15

Jednou zadva
měsíce

1 pr omazáni pohyblivých částí
a těsnících kroužků

BERULUBER
FR 7 GSN

PoZoR! íní se shoduje se schématem 1 ,,Celkový náhled zaíízení' .
Dezinfekční a oplachovací postupy:
1) Odpojte spojku od keg sudu;

) píípiar,te si -ix z teplé(ne horké) vody a detergentu podle instrukcí od výrobce;' připravte

nádobý na shromažďování vody a roztoku, které budou použity při čištění.

3) Spustle odtokovou hubici do připravené nádoby na shromaŽďování vody a roztoku;

4) Qistěte se že, rukojeť prutoku(2) je v původní vertikální pozic|'

5) Propojte systém rozvodu piva se zdrojem vody/roztoku;

6) Otevřete dveře(l);
Z1Oo odkapávací misky(4) umístěte prázdnouláhev, nejlépe menší velikosti;

sj Upevněte ji otočením upevňovacího mechanismu lahve(7) doleva. Hrdlo lahve musí bl't Pevně
piittár.no k t8snění pro vývoření těsnosti(v případě nutnosti uprar.te zaŤÍzení na výŠku lahve);

9) Zavřete dveře(l);
10) otevřete přetlakový ventil(3) proti směru hodinových ručiček;

II) Zatahněte rukojetí prutoku(2) směrem k sobě, dokud nezacvakne;

tZj ratmite uslyšíte zacvaknuti, prutokový spínač(2) je v pozici plnění piva;

13) Vyčkejte pár sekund než detergentzaěne l,tékat do lahve;

14) Sledujte plnění lahve;
15) Po nějaké době začne přebytek

tlakový ventil;
vodylroztoku vstupovat do odvodňovacího kanálu přes otevřený

16a) Při my,tí a oplachování sledujte nádobu plnit se vodou,

16b) Při dezinfekci sledujte plnící se nádobu, jakmile do ní
v případě potřeby použijte další;
začne vstupovat roáok, otočte rukojetí

prutoku(2) do prostřední polohy;
i1 oouu čistící procedury by měla korespondovat s čistící tabulkou;

tsj otoete rukojetí průtoku(2) do prostřední pozice a odpojte systém dodávky Piva od zdroje

vody/roztoku;
19) btoete rukojetí průtoku(2) do pozice plnění pivem(pevně, k sobě) a vypustte ze sYstému zbYtek

vody/roztoku;
20) Otočte rukojetí prutoku(2) do prostřední pozice.
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21) Otevřete dveře(l).
22) Odstraňte láhev ze zařizení.
23) Očistěte vnější obal zařízení a plnící ěást vlhkým hadříkem.
24) Ujistěte se že řádně opláchnete zařízení po mytí nebo dezinfekci. Opakujte případně h,roky 2-23.

Bezpečnostní opatření, případné opětovné použiti, metoda sběru a 'v1lužiti mycího roztoku je
stanovena pokyny výrobcem dezinfekčního roztoku.
Berte v potazprovozni a bezpečnostní postupy stanovené výrobcem chemických látek které můžete
použít.

9. Řešení problémů

Protllém NIožná příčina Náprava štrana

pivo neteče

žÁONB pivo v sudu Nahradte sud

Nepropojení sudu se zařizenim Propojte sud se zařizením

ZADNY plyn v tanku Nahradte láhev coz
Plynový manometr je zavřen Otevřete plynový manometr

Hadice jsou nesprávně připojeny Zkontrolujte správné připojení hadic,
případně opravte 5

Hadice nebo jejich připojení je
poškozeno

Zkontrolujte hadice, odstraňte
poškození nebo nahradte hadice nebo
jejich propojení

5

Pivní hadice/plynové hadice jsou
ucpané

Nahrad'te poškozené hadice 5

Pivní/plynové kanály jsou ucpané v
plnícím mechanismu

l. Omyjte zařízeni.
2, Pokud omytí nepomůže, kontaktujte
dodavatele zařizeni

9-10

Ventil uvolnění tlaku je zavřen otevřete ventil uvolnění tlaku 7 -8

Kanál uvolnění tlaku je ucpaný
l. Omyjte zařízeni
2. Pokud omytí nepomůže, kontaktujte
dodavatele zařizeni 9- l0

Plyn neplní láhev

ZADNY plyn v tanku Nahradte láhev coz
Plynový manometr je zavřen Otevřete plynoý manometr

Plnící hadice plynu je špatně
připojena k zařízeni

Zkontrolujte připojení, případně
opravte 5

Pivní/plynové kanály jsou ucpané v
plnícím mechanismu

l. Omyjte zařízeni
2. Pokud omytí nepomůže, kontaktujte
dodavatele zařizeni

9_ 10

Hadice nebo jejich připojení je
poškozeno

Zkontrolujte hadice, odshaňte
poškození nebo nahradte hadice a
zaj istěte j ej ich utěsnění

5

Špatné přichycení
láhve

Zařízení není uzpůsobeno výšce
láhve Přizpůsobte zařízení velikosti láhve 1

Nesprávné přichycení láhve Upevněte láhev 7

Stále špatné
přichycení láhve

velikost ěi uzávěr láhve
neodpovídaj í standartům zař ízeni

Nahradte láhev, které odpovídaj ící
standartům zařizení 2
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Příliš mnoho pěny
během plnění

Nesprávně nastavený tlak Nastavte tlak dle typu piva

DocházíCOz Nahrad'te tank

Docházi pivo v sudu Nahrad'te sud

Láhev není správně utěsněna Řaanc utěsněte láhev 7 -8
Plyn není vůbec v lráhvi nebo není v
dostateěném množství Dodejte další plyn do láhve 7 -8

Rychlost plnění je příliš velká Upralte rychlost plnění láhve 7 -8
Kanál plnění pivem je
kontaminován Omyjte zařizeni 9-10

Pivo, COz nebo pěna
unikáz

propojovacích
částí a/nebo zmísta

utěsnění láhve

Spatné utěsnění propojovacích ěástí
Pomocí správného nářadi utěsněte
všechna propojovací místa

Upevňovací mechanismum láhve
není správně upraven dle výšky
láhve

Upravte upevňovací mechanismus
láhve najejí správnou výšku 7

Gumové těsnění je opotřebováno Kontaktujte prodej ce zařizeni

Pivo, CO2 nebo pěna
lehce uniká z plníci

hlavice

Utěsnění průtokového spínaěe je
opotřebováno

Kontaktujte prodej ce zařizení

Pružina prutokového spínače je
příliš uvolněná Kontaktujte prodej ce zařízeni

Osvětlení nefunguje

Vypínač není zapnut Zapněte vypínač 6

Pohonná jednotka není správně
připojena Řaaně připojte pohonnou jednotku 6

Pohonnájednotka není zapojena do
zásuvky

Připojte do zásuvky 6

Není přívod elektriky v síti Zkon,trolujte u dodavatele elektriky

Pohonná jednotka je mimi provoz Nahrad'te pohonnou jednotku

Elektrické části nefunguj í Kontaktujte prodej ce zař ízeni

10. Další informace
Společnost Novosibirsk má právo měnit charakteristiku a vlastnosti tohoto zaŤízení, popsané v
tomto manuálu kdykoliv a bez písemného upozomění.
Společnost Novosibirsk není zodpovědna za jakékoliv poškozeni které bylo způsobeno použitím
tohoto zaŤízení.
Společnost Novosibirsk ocení každé informace ve vztahu k chybám či přehdnutím v této příručce.

11. Prodejní informace
Pegas Craftap je vyroben dle odpovídající technické specifikace TU 5131-002-48278688-04 a
prošel všemi předprodejními testy a inspekcemi dle platných norem a je schválen pro provoz.
Komentaře a reklamace týkající se kvality produktu posílejte na tuto adresu:
E-mail: pegas@beerinnovations.com

Datum výroby: Datum prodeje:
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12. Přílohy
Podrobné schéma PEGAS CRAFTAP pro specialisty servisního centra.
SCHEMA 2. PEGAS CRAETAB.Iě|q zaíízgn!__
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!1. l
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-]. těro ARP - 1 0. 0 l . 0 l . 0 0 0
2. ďveře ARP- 1 0.0 1.02.000
3, rukojeť ARP- l 0.0 1.03.000
4. pouzdro ARP- 1 0.06.00.000
5, základna ARP- 1 0.0 1 .00.00 1

6. dýnko ARP- l 0.0 1.00,002
7. kroužek ARP- 10.0 1 .00.003
8. pružina ARP- l 0.0 1.00.004
9. podložka ARP- l 0.0 1 .00.005

'14l

9j

8- ", - .''..,....

88 
----,1]: ,c,_l1I,ileskáARP:TUJ0-.0trJOT 

-1 1. sklo ARP-l0.00.00.004
12. stub ARP- 1 0.00.00.005
13. plastový závěs 51x48x6
14, šroub M3x8 DIN 7985
15. šroub M3x6 DIN 965
16. šroub M4x8 DIN 7985
17. šroub M5x8 DIN 7985
18. šroub M5xl0 DIN 965

,is)

ito'i
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SCHÉMA 3. PEGAS CRAFTAP: Plnící mechanismus
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1 9. tělo ARP-5,00.00.00 1 -03

20. tělo ARP-5.00.00.00 1 -04
21, té|o ARP- l 0.04.00,00 l
22, tyé ARP-5.00. 00.002
23. šroub ARP-5.00.00.008
24. ustalovač ARP-5.00.00.0 1 l
25. matice ARP-5.00.00.0 1 4
26. náboj ARP-5,00.00.0 1 6

27 , matice ARP-5.00.00.0l8
28. půlkruh ARP-5.00.00.0 l 9

29. šroub ARP-5.00.00.02 l
30. pružina ARP-5.00.00.025
3 1 . pružinaARP-s.00.00.027
32. vsuvka ARP-5.00.00.03 5

33, kroužek 004-007- 1 9 ARP-5.00.00.80 1

34. kroužek 005-008- 1 9 ARP-5.00.00.802
3 5. kroužek 006-009- 1 9 ARP-5.00.00.803
36. kroužek 008-0 l 1 - l 9 ARP-5.00.00.804
37. kroužek 01 1-014-19 ARP-5.00.00.805
3 8, kroužek ARP-5.00.00.806

3 9, kroužek 0I9 -022-19 ARP-5.00.00. 807
40. těsnící kroužek ARP-5.00.00.8 10

4l. tyě ARP-5.00.0 1.00 1

42. náboj ARP-5.00.0 1 .002
43. šroub ARP-5,00.0 1 .003
44. těsnící kroužek ARP-5.00.0 1,005

45 . náboj ARP-5.00.02.00 1

46. ventil ARP-5.00.02,002
47 . matice ARP- 1 0.04.00.003
48. rukojeť ARP-5.00.02.004
49. T-spoj ARP-5.00.03.000
50. náboj ARP- l 0.04.00.002
5 1. náboj ARP- 1 0.03.00.001
52. šroub ARP- l 0.03.00.002
53. těsnění ARP- 1 0,03.00.003
54. podložka ARP- 1 0.03.00.004
55. trubka ARP- 1 0.00,00.006
56. šroub M5x8 DIN912
57. šroub M5x12 DIN912
58. výčepní rukojeť

<a@O,

g
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SCHEMA 4. PEGAS CRAFTAP: \4echanigmus upvňováryi|qhve
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61. náboj ARP- l 0.02.0 1.000
62, l<r olžekARP- 1 0. 02. 02. 000
63. kroužek ARP- 1 0.02.03.000
64. náboj ARP- 1 0.02.00.00 1

65. kroužek ARP- 1 0.02.00.002
66. šroub ARP- 1 0.02.00.003
67. příruba ARP- 1 0.02.00.004
68. matice ARP- 1 0.02.00.005
69. půlkruh ARP- 1 0.02.00.006
7 0. v álec ARP- 1 0.02.00.007
7 1 . podložka ARP- 1 0.02.00.008
72. šroub ARP- l 0.02.00.0 1 0

73, matice ARP- l0,02.00.01 1

74. rukojeť ARP- 1 0.02.00.0 12

75. ustalovač ARP- 1 0.05.0 1.000
7 6. základnaARP- 1 0. 05.00.00 1

77 . míížka ARP- 1 0.05.00.002
78. šroub ARP- l 0.00,00.007
79. kolík ARP- 1 0.00.00.008
80. náboj ARP- l 0.00.00.013
81. šroub M4xl6 DIN965
82. podložka 5 DIN127
83. podložka 5 DIN125
84. matice 8 DIN6330
85. podložka 8 DIN902l
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SCHEMA5. PEGAS CRAFTAP: Elektrická část
A1 - napájecí kabel
A2 - napájeci adaptér 5 V 3 A
43 - napájecizástréka2,l mm x 5,5 mm
44 - spojení
S1 - vypínač ON-OFF 250V 6 A
SMD - LED tabule P129230
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