PEGAS
EVOLUTION
OPERAČNÍ
MANUÁL

OBSAH
1. PEGAS EVOLUTION diagram zařízení

3

2. Funkce

3

3. Technická data

3

4. Montáž a instalace

4

5. Typické spojovací schéma

10

6. Úprava mechanismu univerzálního držáku

11

7. Plnící procedůra

11

8. Údržba zařízení

14

9. Řešení problémů

15

10. Bezpečnostní opatření

16

11. Další informace

16

PEGAS EVOLUTION schéma pro objednávání náhradních dílů

17

2

8. Údržba zařízení
Pouze pracovníci, kteří prostudovali tento návod a byli vyškoleni na bezpečný provoz zařízení,
mohou provádět udržbu tohoto zařízení.
Velký denní průtok piva skrz PEGAS Evolution může ucpat jednotlivé cesty, jakož i odpad, škrtící
díly a hadice.
Aby se zabránilo ucpávání a zanášení prvků zařízení, plnička by se měla pravidelně mýt a
dezinfikovat.
Mytí
K čištění zařízení by se měla používat sanitární tekutina dodávána přizpůsobenou hadicí ze
zásobníku umístěném na pozici pivního sudu. Napájecí hadice piva a zařízení PEGAS Evolution
jsou první na řádné promytí. K řádnému promytí vypouštěcí hadice je zapotřebí plastové lahve
umístěné pod stolem. Když plastová lahev přeteče, odpad a škrtící prvky jsou čisté.
Hygienické normy PEGAS Evolution
Sanitární pravidla pro pivovarnictví a nápojový průmysl (СП) 3244-85* stanoví, že plnící zařízení
jsou zapotřebí mýt denně po dobu 30 minut, a to jak v horké(60 °C) tak studené vodě.
Týdenní dezinfekce zařízení (použitím dezinfekčních prostředků – Antiformin, Sulfochlorantin,
chlorid Benzalkonium) a důkladné propláchnutí vodou, do úplného rozpuštění dezinfekčního
prostředku, je bezpodmínečně nutné.
* Tato norma je v současné době v platnosti na území Ruské federace. Údržba zařízení by měla být
prováděna v souladu s režimy popsanými v Grafu 1.
Sanitární a hygienická opatření
Typ
Čistící prostředek
Častnost
mytí
mytí

denně po použití
zařízení
vypláchnutí
dezinfekce
vypláchnutí
vypláchnutí

týdenně

po dezinfekci

Čas
min

t
°C

Zdroj pracovního
roztoku

voda

10

20

vodovodní potrubí

voda

15

70-85

vodovodní potrubí

Lerades C 178 nebo
podobný prostředek
pro potraviny

10-15

60

nádoba s řádným
vybavením
(myčka sudů)

voda

10

40-60

vodovodní potrubí

voda

15

20

vodovodní potrubí
Tabulka 1

Hygienické postupy:
• Odpojte pivní sud ze systému dodávání piva.
• Připravte si nádobu na odběr použitého pracovního roztoku/použité vody.
• Ujistěte se, že rukojeť přepouštěcího ventilu je nastavena ve střední poloze.
• Připojte systém dodávání piva ke zdroji vody/čisticího prostředku.
• Nainstalujte prázdnou plastovou lahev(pokud možno malou) do držáku lahve a upevněte ji
otočením rukojeti doleva.
• Otevřete škrticí ventil.
• Zatáhněte rukojetí přepínacího ventilu, dokud se nezastaví.
• Zajistěte kontrolu řízení rychlosti plnění, může dojít k rychlému přetečení. Buďte připraveni
posbírat přebytek prostředku z vypouštěcí hadice.
• Hygienické postupy by měly být prováděny v souladu s časovými údajy předepsanými v grafu.
• K přerušení dodávky vody/pracovního roztoku, otočte rukojetí přepouštěcího ventilu do neutrální
polohy.
• Vyjměte lahev ze zařízení.
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• Používejte čistý hadřík pro odstranění zbytků vody/čistícího prostředku z povrchu Pegas
Evolution.

9. Řešení problémů
Problém

Lahev není
plněna pivem

Možný problém

Řešení

Žádné pivo v sudu

Nahraďte sud

Hlavice není připojena k sudu

Napojte hlavici na sud

Není plyn v plynové lahvi

Nahraďte plynovou lahev

Redukční ventil je uzavřen

Otevřete redukční ventil

Chybné spojení hadic k zařízení

Zkontrolujte zda jsou hadice správně
připojeny, případně znovu připojte

Hadice nebo jejich spoje jsou
poškozené

Vyměňte vadné hadice

Hadice plynu/piva jsou ucpané

Lahev není
plněna plynem

Lahev není plně
uchycena

Přetlakový ventil je uzavřen/ucpaný

Otevřete/vyčistěte přetlakový ventil

Není plyn v plynové lahvi

Nahraďte plynovou lahev

Redukční ventil je uzavřen

Otevřete redukční ventil

Chybné spojení plynové hadice k
zařízení

Zkontrolujte zda je hadice správně
připojena, případně znovu připojte

Hadice, jejich spoje jsou poškozené

Vyměňte vadné hadice, zkontrolujte zda
jsou spoje pevně utaženy

Hrdlo láhve nesplňuje standart dle
tohoto návodu

Používejte správné lahve nebo zkuste
jiné lahve

Upevňovací mechanismus je vadný

Zkontrolujte a nahraďte upevňovací
mechanismus(pokud je třeba)

Držák lahve není správně nastaven

Postupujte dle kapitoly 6

Rychlost plnění je příliš velká

Upravte rychlost plnění

Regulátor tlaku je nesprávně nastaven Nastavte tlak v závislosti na druhu piva
Hodně pěny při
plnění lahve

Pivo uniká při
zavřeném
škrtícím ventilu

Dochází plyn v plynové lahvi

Nahraďte plynovou lahev

Dochází pivo v sudu

Nahraďte sud

Není dostatek plynu v lahvi

Dodejte více plynu do lahve

Pivní hadice je ucpaná/zamazaná

Omyjte zařízení

Cizí objekty ucpaly pivní hadici

Uvolněte pivní hadici a odstraňte cizí
objekty

Gumové těsnění v pivním kanálu je
opotřebované

Nahraďte opotřebované těsnění
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10. Bezpečnostní opatření
Je důležité dodržovat určité provozní předpisy, aby byla zajištěna spolehlivost zařízení.
• Nádoby používané pro plnění by měly odpovídat sanitačním a hygienickým požadavkům
stanovených pro potravinářský průmysl. Láhve musí být čisté a nenést žádné viditelné známky
poškození nebo popraskání.
• Zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu.
• Nenastavujte tlak zařízení do polohy vyšší než 0,4 Mpa.
Pravidelné čištění a dezinfekce, stejně jako konstantní monitorování hygienickém stavu PEGAS
Evolution, zajistí dlouhodobou životnost a hladkou funkčnost zařízení.

11. Další informace
Žádná část tohoto návodu nesmí být kopírovaná, přenesená, přepsaná, uložená jako rezervní kopie
nebo přeložena do jakéhokoliv jazyka v jakékoliv formě a to bez výslovného souhlasu společnosti
Novosibirskprodmash.
Společnost Novosibirskprodmash si vymezuje právo na změnu charakteristik a náležitostí zařízení
popsaného v tomto návodu kdykoliv a bez předchozí notifikace.
Společnost Novosibirskprodmash nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv poškození způsobené
používáním tohoto zařízení. Společnost Novosibirskprodmash ocení jakékoliv informace spojené s
chybami a vadami nalezenými v tomto návodu.
Průtokový spínač PEGAS Evolution plnícího zařízení je vysoce výkonné, účinné zařízení, které
zajišťuje provozní kapacitu celého zařízení po dobu nejméně 100 000 cyklů. Zajištěním řádné
údržby(viz kapitola 8), průtokový spínač bude účinně fungovat po celou záruční dobu.
Po uplynutí záruční doby, kroužky 131044 a 131045 mají být nahrazeny.
Kroužky by se měly nahradit v následujícím pořadí:
• Vyšroubujte šroub 131033, sundejte podložku 131041 a vačku 131035.
• Odstraňte kroužek 131045 stisknutím ventilu na straně kroužku.
• Vytáhněte ventil 131043, pružinu 131042, ventilový O-kroužek 131046, kroužek 131044 z
průtokového spínače.
• Vyměňte kroužky 131044 a 131045.
• Sestavte spínač v opačném pořadí.
Údržba pro sezónní provoz:
V případě, že zařízení má být demontováno na zimní měsíce, mělo by být vyčištěno
mycí kapalinou(zásada), pak dezinfekcí a nakonec se promyje teplou vodou, aby se
odstranily veškeré látky z pracovních kanálů. Tím bude zajištěna účinná, správná funkce zařízení na
začátku příští sezóny. Pokud není sezónní údržba správně provedena dle doporučení v tomto
návodu, před zahájením nové funkčnosti se doporučuje nahradit stejné části jako po uplynutí
záruční doby.
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