PEGAS
NOVOTAP
OPERAČNÍ
MANUÁL

1. Montážní schéma

1. Výčepní rukojeť
15. Zástrčka šroubu
2. Objímka
16. O-kroužek
3. Krytka
17. Tělo
4. Uzávěr napouštěcího 18. Tyč
ventilu(páčka)
19. Kroužek
5. Kroužek napouštěcího 20. Kroužek
ventilu
21. Kroužek
6. Podložka
22. Plastové těsnění
7. Uzávěr kolíku
23. Příruba
8. Pružina
24. Šroub
9. Ustalovač
25. Pouzdro
10. Šroub
26. Kroužek
11. Podložka
27. Spodní pouzdro
12. Tělo
28. PET O-kroužek
13. Dekorativní uzávěr 29. Šroub
14. O-Kroužek
30. Kroužek

31. Tyč
32. O-kroužek
33. Pouzdro
34. Pružina
35. Šroub
36. O-kroužek
37. Kompletní pouzdro
38. Poloviční kroužek
39. Násada
40. Matice
41. Plochá podložka
42. Matice 5/8
43. Adaptér T
44. Rukojeť
45. Spojovací matice
46. Výstupek

47. Pouzdro
48. Kroužek
49. Kroužek
50. Ventil
51. Spojovací matice
52. Váleček
53. Uzávěr
upevňovacího
mechanismu
54. Pouzdro
55. Původní pouzdro
56. Přední část těla
57. Přední část těla
58. Zadní část těla
59. Střední část těla
60. Střední část těla

Chcete-li zachovat kvalitu piva, je nutné, aby došlo k utěsnění naplněné lahve uzávěrem co nejdříve
po vyjmutí láhve ze zařízení.

8. Údržba zařízení
Pouze pracovníci, kteří prostudovali tento návod a byli vyškoleni na bezpečný provoz zařízení,
mohou udržovat toto zařízení. Zařízení by mělo být udržováno dle pokynů uvedených v Tabulce 1.
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40-60

-
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na výběr:
Neoseptal OS/
10-15
Neomoscan Sepa/
Neomoscan RD-B
voda

10
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15
20
vodovodní potrubí
Tabulka 1 Hygienický program údržby pro PEGAS NovoTap

Mycí postupy by měly být provedeny následovně:
Prosím, VĚNUJTE POZORNOST: Body 1-12 odpovídají obrázku 3!
1) Odpojte pivní sud ze systému dodávání piva,
2) Připravte si nádobu na odběr použitého pracovního roztoku(voda),
3) Ujistěte se, že rukojeť přepouštěcího ventilu(I) je nastavena ve svislé poloze,
4) Připojte systém dodávání piva ke zdroji pracovního roztoku(voda),
5) Nainstalujte prázdnou plastovou lahev(pokud možno malou) do mechanismu upevnění lahve(IV)
a upevněte ji otáčením rukojeti(II) doleva,
6) Otevřete přetlakový ventil otočením rukojeti(II) proti směru hodinových ručiček,
7) Zatlačte rukojetí přepouštěcího ventilu(I), dokud nezapadne - přepouštěcí ventil(I) je nastaven do
polohy dodávky piva.
8) Sledujte plnění lahve. Brzy se nadměrný pracovní roztok(voda), díky otevřenému přetlakovému
ventilu, objeví v kanalizační hadici. Buďte připraveni odebrat použitý pracovní roztok(voda) z
kanalizační hadice,
9) Zařízení by se mělo mýt tak dlouho, jak je uvedeno v tabulce 1.
10) K přerušení dodávky pracovního roztoku(voda), zatlačte rukojetí přepouštěcího ventilu(I) do
původní svislé polohy,
11) Vyjměte lahev z mechanismu upevnění,
12) Opakujte kroky 2-11 pokud je požadováno vypláchnutí.
!!!!! Prosím, VĚNUJTE POZORNOST: Body 13-34 odpovídají Montáž zařízení, instalace a
připojení!
13) Odšroubujte zadní část těla(17) od násady(39) obsahující pivní hadici, hadici dodávající CO2 a
kanalizační hadici a to pomocí klíče(součást sady),
14) Odšroubujte šroub(29) určený k upevnění pouzdra(25) k tělu(17) pomocí 6 mm klíče na matice.
Odstraňte upevňovací mechanismus lahev. Dejte pozor, abyjste neztratili kroužky(20, 21),
15) Odšroubujte výčepní rukojeť(1) a pouzdro(54) ze šroubu uzávěru upevňovacího
mechanismu(53),
16) Vyšroubujte šroub uzávěru upevňovacího mechanismu(53) z kroužku(26),

17) Odstraňte pouzdro(25) s upevňovacím mechanismem(27) a vnitřním šroubem(9) z kroužku(26).
Dejte pozor, abyjste neztratili váleček(52),
18) Odšroubujte šrouby M5(10) a odpojte přední část těla(56) z těla(17 nebo 12). Pokud je
instalován výčep, odpojte přední část těla(56) společně s výčepem z těla Novotapu. Dejte pozor,
abyjste neztratili kroužek(20),
19) V případě potřeby důkladně omyjte výčep dle manuálu výrobce,
20) Důkladně omyjte kartáčem kanál co se nachází na konci části těla(12),
21) Důkladně omyjte a odstraňte nečistoty z povrchu těchto částí: kroužek(26), upevňovací
mechanismus(27), pouzdro(25), váleček(52), uzávěr upevňovacího mechanismu(53) a šroub(29),
22) Vložte kroužek(20) do drážky těla(17 nebo 12) a spojte tuto část těla s přední částí těla(17).
Pokud je instalovaný výčep, připojte tuto část těla k přední části těla(12) společně s výčepem
pomocí šroubů M5(10),
23) Umístěte pouzdro(25) uvnitř upevňovacího mechanismu(27) tak, aby drážky mechanismu
upevnění lahve a spojovací čep pouzdra seděli.
24) Umístěte váleček(52) v krajní poloze drážky upevňovacího mechanismu(27),
25) Opatrně vložte upevňovací mechanismus s pouzdrem a válečkem do kroužku(26) tak, aby otvor
pro šroub uzávěru upevňovacího mechanismu(53) seděl s otvorem válečku(52),
26) Zašroubujte šroub uzávěru upevňovacího mechanismu(53) do otvoru kroužku(26), ujistěte se,
že zde není vůle rotačních částí,
27) Zašroubujte pouzdro(54) a výčepní rukojeť(1) na šroub uzávěru upevňovacího
mechanismu(53),
28) Umístěte šroub(29) uvnitř pouzdra(25),
29) Vložte kroužek(30) na závit šroub(29),
30) Vložte kroužky(20, 21) do drážek části těla(17),
31) Nainstalujte sestavený uzávěr upevňovací mechanismus na tělo(17 nebo 12) tak, že části otvorů
zapadají,
32) Utáhněte díly šroubem(29) použitím 6 mm klíče na matice,
33) Připojte zadní část těla(17) na násadu(39) včetně hadic pivní dodávky, dodávky CO2 a
kanalizační hadice pomocí klíče(součást sady),
34) Čistou utěrkou odstraňte zbývající pracovní roztok(voda) z povrchu zařízení.
Bezpečnostní opatření, opakované použití, metody odběru a odstraňování pracovního roztoku jsou
uvedeny v příručkách vydaných výrobcem.
Zařízení PEGAS NovoTap je vyrobeno s vysokou přesností a povrchovou úpravu. Během výroby
jsou jeho části velmi precizně seřízeny. Doporučuje se nenahrazovat podobné součásti z dalších
jednotek PEGAS NovoTap. O-kroužky a pohyblivé části zařízení by měly být pravidelně mazány BERULUBER FR 6, BERULUBER FR 7 GSN nebo podobným tukem, který je povolen pro
použití v potravinářském průmyslu.

9. Preventivní opatření
Následující pravidla musí být dodržena k zajištění bezporuchového provozu zařízení:
1) Je zakázáno používat lahve, které nemají dle hygienických norem povolení ke kontaktu s
potravinami.
2) Je zakázáno v zařízení nastavit tlak nad 0,4 Mpa.
3) Pouze pravidelné kontroly hygienického stavu tohoto zařízení garantují jeho bezpečný a
bezporuchový provoz. Je nezbytně nutné pravidelné mytí zařízení(sekce 8).

10. Doplňující 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.

11. Záruka
Výrobce poskytuje 12ti měsíční záruku od data prodeje a zavazuje se odstranit závady vzniklé
výrobní chybou. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za vady vyplývající z nesprávného použití
zařízení, zejména z absence pravidelného mytí. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu
zařízení s cílem zlepšení jeho spotřebitelských vlastností.

12. Přijetí a prodejní informace
PEGAS NovoTap je vyroben v souladu s technickými specifikacemi TU 5131-002-64352340-2010.
Zařízení prošlo předprodejním testováním a kontrolou konformace dle všech platných norem a bylo
schváleno pro provoz.

13. Komentáře a reklamace kvality by měli být poslány:
M.B.S. MiniBrewery systém s.r.o.
Průmyslová 4273/3
Prostějov 796 01
Česká republika
Telefon: +420 582 345 186
Email: info@minibrewerysystem.com
Datum výroby:
Datum prodeje:

14. Řešení problémů
Problém

Lahev není
plněna pivem

Možný problém

Řešení

Žádné pivo v sudu

Nahraďte sud

Spojka není připojena k sudu

Napojte spojku k sudu

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, opravte chyby

Hadice nebo jejich spoje jsou
poškozené

Zkontrolujte hadice, odstraňte škody

Hadice plynu/piva jsou ucpané

Vyměňte vadné hadice

Přetlakový ventil je uzavřen/lepivý

Otevřete/omyjte přetlakový ventil

Není plyn v plynové lahvi

Nahraďte plynovou lahev

Redukční ventil je uzavřen
Lahev není
plněna plynem Chybné spojení plynové hadice k
zařízení
Hadice, jejich spoje jsou poškozené
Hrdlo láhve nesplňuje standart PCO
Lahev není plně nebo BPF
uchycena
Upevňovací mechanismus je vadný
Nesprávný tlak je nastaven v
redukčním ventilu
Dochází plyn z plynové lahve
Hodně pěny při
plnění lahve Dochází pivo v sudu
Není dostatek plynu v lahvi

Otevřete redukční ventil
Zkontrolujte zda je hadice správně
připojena, opravte chyby
Vyměňte vadné hadice, zkontrolujte zda
jsou spoje pevně utaženy
Používejte lahve s hrdlem PCO nebo
BPF
Zkontrolujte a nahraďte upevňovací
mechanismus(pokud je třeba)
Nastavte tlak v závislosti na druhu piva
Nahraďte plynovou lahev
Nahraďte sud
Dodejte více plynu do lahve

Nátoková rychlost je příliš vysoká

Upravte rychlost plnění

Pivní hadice je kontaminována

Omyjte zařízení(sekce 7)

Nesprávné utažení dílů
Pivo, CO2 nebo
pěna uniká z Gumové O-kroužky jsou
připojení částí opotřebované

Utáhněte všechny závitové připojení
vhodnými nástroji
Zkontrolujte a nahraďte Okroužky(pokud je třeba)

O-kroužky přepouštěcího ventilu jsou
Nahraďte opotřebované části
Pivo, CO2 nebo opotřebované
pěna uniká z Pružiny přepouštěcího ventilu jsou
Nahraďte opotřebované části
kanálu plnění uvolněné

