
Gebruiksaanwijzing Postmix 

Start van de dag 

 

Voordat u de dag begint, controleer of alle uitlopen en siroopverdelers schoon zijn en op  

de juiste wijze in de tapkraan zijn gemonteerd. Ondanks dat u de dag ervoor alles al heeft  

gereinigd, is het mogelijk dat tijdens uw afwezigheid toch een verontreiniging in de uitloop  

van de kraan terecht kan komen. Dit kan in het glas terechtkomen wat u aan een klant wil  

uitserveren. 

  

•  Controleer of uw Postmix installatie goed functioneert.  

•  Controleer de inhoud van het koolzuur, moet deze al vervangen worden of zit hier nog  

   voldoende in? 

•  Staan de manometers van het koolzuur reduceerventiel ingesteld op de juiste waarde.  

   (druk BiB-pomp 4,5 bar en druk Carbonator 5 - 5,5 bar) 

•  Zijn er BiB dozen leeg? Moeten er alvast een nieuwe pakken klaar gezet worden. 

•  Is de installatie en omgeving van de schoon?   

Tappen van een glas frisdrank lepelbediening 

Wanneer u uw frisdrank met ijs serveert, vul het glas dan eerst 

met ijsblokjes voordat u vult met limonade.  

Houdt het glas schuin onder de uitloop van kraan en duw het 

glas tegen de kraanlepel net zolang tot de gewenste 

hoeveelheid bereikt is.  

 

Tappen van een glas frisdrank met drukknopbediening 

 Wanneer u uw frisdrank met ijs serveert, vul het glas dan eerst 

met ijsblokjes voordat u vult met limonade.  

Houdt het glas schuin onder de uitloop van kraan en bedien de 

drukknop. Over het algemeen zijn installaties met een 

drukknop bediening voorzien van een vooraf ingestelde 

dosering. De tapkraan stopt vanzelf wanneer de ingestelde 

dosering is bereikt.  

Opmerking 

Het is belangrijk om tijdens het intappen van het product het glas schuin onder de tapkraan te 

houden, zoals u een glas bier tapt. Dit voorkomt, zeker met schuimgevoelige producten,  

overmatig schuimvorming in het glas. 



Gebruiksaanwijzing Postmix 

Het vervangen van BiB (Bag in Box) pak 

 

Draai de bib-connector (3) los van de BiB-doos (2) en verwijder de doos van het rek (1). 

Reinig de Bib-connector (2) een schoon glas of bakje met warm water (onderdompelen). 

Gebruik hiervoor geen schoonmaak middel!  

Reinig het eventueel direct de positie van het BiB-pak. 
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1. BiB-rek 

2. BiB-doos 

3. BiB-connector 

Zet het nieuw aan te sluiten BiB-pak rechtop en open de verpakking langs perforatielijnen.  

Haal het aansluitstuk naar de opening van de BiB-doos en plaats het pak in het BiB-rek. 

Monteer vervolgens de BiB-connector aan het aansluitstuk en positioneer deze in de kartonnen 

verpakking.  



Gebruiksaanwijzing Postmix 

Vervangen van een CO₂ cilinder 

 

Wanneer de wijzer van de manometer op het koolzuur reduceerventiel (1)   in het rode 

vlak staat, is de koolzuurfles leeg.   

  

Draai de spindel (2) op de koolzuurfles dicht (rechtsom). Koppel de hogedrukslang (3) van 

de koolzuurfles los (linksom draaien) en maak de borgketting los van de 

bevestigingsbeugel (4).  

  

Verwijder de lege CO₂ cilinder en plaats de nieuwe weer in de bevestigingsbeugel (4) en 

monteer direct de borgketting.  

  

Controleer de afdichtingsring in de hogedrukslang (3) op slijtage of beschadigingen. 

Vervang deze indien nodig!  

  

Monteer de hogedrukslang (3) aan de nieuwe koolzuurfles en draai de spindel (2) op de 

koolzuurfles voorzichtig en geheel open (linksom draaien).  

  

Laat het systeem op druk komen en controleer of de aansluiting van de hogedrukslang (3) 

op de koolzuurfles goed afdicht.   

1. Manometer  inhoud cilinder 

2. Spindel koolzuurcilinder 

3. Aansluitwartel hogedrukslang 

4. Bevestigingbeugel 
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Opmerking 

Een CO₂ Cilinder is gevuld met vloeibaar CO₂. Bij verbruik dampt de vloeistof uit naar 

gasvorm. Wanneer de CO₂ cilinder druk begint te verliezen, is de vloeistof op en de fles 

leeg. De manometer geeft dus niet de hoeveelheid van de vulling weer, maar geeft 

alleen aan wanneer de fles leeg is.  

LET OP! 

Ga zorgvuldig om met CO₂. Koolzuurflessen moeten in goed geventileerde ruimte staan 

of de ruimte moet voorzien zijn van een koolzuurdetectie apparaat. CO₂ is zwaarder 

dan lucht en bevat geen zuurstof. Hierdoor bestaat het gevaar op verstikking bij hogere 

concentraties!  


