
Zelf storing oplossen 
Bier 
 

Eén bierkraan lekt (blijft doorlopen) 
 
Dit kan liggen aan de indeling plunjes. Controleer of de plunjes en veertjes op de juiste manier geplaatst zijn. Let op 
de o-ring binnen in de uitloop !! 

 
EOS 1 (één plunje) 

 
 

EOS 2 (twee plunjes) 

 

 
<zie naar handleiding “wat moet ik doen bij het reinigen van de bierleidingen?”> 



Alle bierkranen doen niets meer 
 
Controleer of het tapbuffet wordt vrijgegeven middels de personeelsleutel of kelnerkaart. 
 
Controleer of de stekker van de besturing in het stopcontact zit. 
 
(Bij QVT bierkraan: controleer of de stekker van de luchtcompressor in het stopcontact zit). 
Zet de besturing op de handbediening (zodat u kunt doortappen). <link naar “Hoe kan ik de handbediening 
(noodbediening) aanzetten? In handleiding dagelijks gebruik/ tips onderhoud”> en bel de service organisatie van Van 
Duijnen 036 – 538 78 78. 

 
Eén bierkraan doet niets meer 
 
Bij een elektrische bierkraan kan de bierspoel defect zijn (doorgebrand).  
Bij een QVT kan dit liggen aan de besturing.  
 

QVT biertap tapt niet meer, in de handbediening zetten 
 
Als door een storing de QVT biertap niet meer functioneert kunt u deze in handbediening zetten. De bierzuil werkt 
dan zonder lucht. U kunt dus te allen tijde biertappen.  
Het boutje voor de handbediening bevindt zich aan de onderzijde van de taphendel (zie figuur afbeelding A). Zet de 
taphendel naar achteren en draai het boutje er helemaal in. Wanneer u nu de hendel naar voren haalt wordt de klep 
geopend en wordt er bier afgegeven. Door de hendel weer naar achteren te zetten wordt de klep gesloten. Er wordt 
niet gedoseerd en niet geregistreerd.  
 

 
 
Er komt te weinig bier in het glas – dosering is niet juist 
Door bijschuimknop in de drukken wordt een kleine hoeveelheid bier afgegeven. Als er structureel te weinig bier in 
het glas komt, moet u de taphoeveelheid wijzigen door de taptijd anders af te stellen (ijken) <ga naar link “Hoe kan 
ik de taptijden/taphoeveelheid per glas bier instellen of wijzigen(ijken van bier)?”> 
 

Bier is te warm 
 
Controleer werking roerwerkmotor of circulatiepomp 
 

Controleer de temperatuur van het water in de waterbak  
 

 
Controleer of de stekker van de koeler in het stopcontact zit. 

 
Controleer de ingestelde temperatuur van de thermostaat. 

 
 
 
Ga na of de compressor van de koeler draait 
 

  



Er komt geen bier uit de tank 
 Controleer of de tank leeg is. 

 Kijk of de tankbierklep wel openstaat. Controleer of de kogelkranen op de verdeler openstaan.  

 Controleer de luchtcompressor. 

  
 

 Check de druk op de tank van de luchtcompressor. 

 Kijk of er geen knik in de bierleiding zit. 
 

Er komt geen bier uit de tapkraan 
 Kijk of het fust leeg is. 

 Ga na of de kogelkraan op de hendeltapkop openstaat. 

  
 Check of de koolzuurfles leeg is. 

  
 Ga na of de koolzuur kogelkraan open staat. 

 
 Controleer de tapdruk. Zie evenwichttabel 

 Kijk of er geen knik in de bierleiding zit. 

 Check of de koeler/bierspiraal niet bevroren is. 
 

Te veel schuim op het bier 
 Contoleer of de koolzuurdruk niet te hoog is. Zie evenwichttabel 

  
 Controleer of de temperatuur van het bier conform de adviestemperatuur is. 

 

 Zorg ervoor dat glazen koel zijn, spoel deze indien nodig met koud water voor. 
 

Te weinig schuim op het bier 
 Contoleer of de koolzuurdruk niet te laag is. 

 
 Controleer of de temperatuur van het bier conform de adviestemperatuur is. 

 

 Zorg ervoor dat glazen schoon (niet vet) en koel zijn. 

 Controleer de kogelkranen van de koolzuurtoevoer. 

 
 
Het bier is troebel, niet helder 
 Controleer of de leiding is verontreinigd. 

 Check of de houdbaarheidsdatum van het bierfust is verlopen. 

 Ga na hoe lang het fust is aangesloten. 


