
Handleiding aansluiten / wisselen biervat  
Aankoppelen biervat:  

1. Pak de tapkop en controleer of de handel aan de zijkant omhoog staat, let op 
handel inknijpen/uittrekken en dan omhoog doen.  

2. Zet de tapkop op het fusten draai deze een kwart slag met de klok mee, de 
handel inknijpen/uittrekken en dan omlaag drukken.  

3. Het biervat is nu aangeslagen.  
4. Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan 

van de bierleiding.  
 
Let op, als u het bier voor het eerste keer aansluit zal het bier eruit spuiten. Neem 
daarom een emmer en laat het eerste beetje eruit spuiten. Wacht tot er een constante 
bierstroom is en zet daarna de tap weer dicht.   
 
Afkoppelen / wisselen biervat:  

1. Afsluitkraan bierleiding sluiten.  
2. Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.  
3. Bedieningshendel inknijpen/uittrekken en dan omhoog doen.  
4. De tapkop kan nu van het biervat gedraaid worden.  

 
Voorkom schade, blijf zoveel mogelijk van alle meters, deze staan meestal 
goed ingesteld.  
 
Let bij het plaatsen op:  
ü Dat de koeler minimaal anderhalf uur van te voren aanstaat.  
ü De koeler is gevuld met voldoende kraanwater (tot boven de spiralen!)  
ü De bierkoeler dient vrij te staan en niet ingebouwd tussen kratten of in een 
afgesloten ruimte. Bij onvoldoende luchtcirculatie vermindert de koelcapaciteit. 
Bovendien dient hij zodanig te zijn opgesteld dat er onbelemmerd (frisse) lucht aan de 
ene kant kan worden aangezogen en de warme lucht weer via de andere kant kan 
afvoeren. Houdt dus de roosters vrij van stof en andere ongerechtigheden.  
 
Geef het bierfust na levering enige tijd rust (na rollen of schudden van het fust 
ongeveer drie uur)  
Voorkom te hoge kosten door bij niet aangebroken biervaten het zegel op het fust te verbreken 
(DUS NIET VERWIJDEREN). Wij zijn helaas genoodzaakt het biervat door te berekenen indien de 
zegel is verbroken en/of verwijderd  
LET OP: Taps worden geleverd met toe/afvoer slangen, stop t.b.v. spoelbak, koolzuur 
meter en bier koppelingen, lekbak etc. DEMONTEER DEZE NIET! Schade en/of manco’s 
zullen op na-calculatie berekend worden. 

Elektrische aansluiting 

De bar heeft een snel koeler. Deze koeler heeft een maximaal vermogen van 1320 Watt. (Piek 
vermogen) Zorg er daarom voor dat de bar op een groep is aangesloten die dit aankan. Wij leveren 
een verlengsnoer van maximaal 20 meter. Probeer er niet nog meer verlengkabels tussen te leggen 
dit gaat namelijk ten koste van het vermogen.   

 



 

 


