
Fadølsanlæg m/1 hane vandkølet. 

Din lokale leverandør i fadøl. 
Tlf.: 70 22 44 08 

Hvad er fadøl: 
Fadøl er øl tappet på beholder/fustager hvor der ved at tilsætte kulsyre 
dannes tryk i fustagen og øllet bliver presset gennem anlægget, her 
køles det ned til ca. 4-5 grader. Kulsyre tilsættes ved tapningen af øl, 
hvilket gør at øllet syntes meget mere frisk. 

Hvordan tilsluttes anlægget: 

Alle anlæg der leveres af Handy-Udlejning ApS er renset og afprøvet 
inden de leveres til kunden, betjeningsfejl står for eget ansvar. 

Følg venligst denne instruktion. 

Når anlægget er leveret skal det tilsluttes med det samme dvs. 
1) Placer anlægget der hvor anlægget skal bruges, ikke flytte det fra

sted til sted, dette kan skade anlægget.  
HUSK: Check at vandkaret er fyldt op (VIGTIGT) 

2) Tilslut nu strøm 240V (Benyttes kabeltrommel så husk at rulle hele
ledningen ud så undgår man at overophedningssikringen 
aktiveres.) De fleste af vore anlæg kræver 10A. 

3) Når anlægget står på den ønskede pladse og strømmen er
tilsluttet, skal anlægget nedkøles, det tager ca. 1,5 - 2 timer.

4) Der må ikke stilles på de to manometre der følger med anlægget,
den lille viser hvor meget kulsyre der er tilbage i flasken (1 
fustage med 30 ltr. øl bruger ca. 200 gr. kulsyre, og der er til ca. 
30 fustager i en flaske kulsyre). 
Det store manometer viser trykket på øllet og som er vigtig for at 
øllet ikke kommer til at skumme. Dette er dog også afhængigt af 
eventuel udetemperatur. En tommelfinger regel siger, at er der 
mellem 20-25 grader skal det store manometer stå på 2,2 til 2,5, 
det er anlæget indstillet til inden levering, der må ikke stilles på 
manometrene. 

5) Efter anlægget og fustagerne er leveret skal alle fustagerne stilles
køligt det vil sige de må ikke få direkte sol eller stå i en varm stue 
eller lign. og skal holdes rimelig kølig, varme fustager får øllet til at 
skumme. 

6) Der sidder øverst på hane en sort skrue knap, som man kan
justere den hastighed øllet skal skænkes med, den er også
indstillet fra Handy-Udlejning. Øllet må ikke løbe for stærkt ud af
hane, anlægget skal kunne følge med til at køle øllet ned.

7) Nu er anlægget klar til brug, husk at holde ølkruset på skrå, så
skummer øllet ikke så meget, det er vigtig at bruge plastic ølkrus
eller glas der er vasket uden afspændingsmiddel,
afspændingsmiddel kan gøre så øllet skummer kraftigt, derfor er
det altid en god idé at bruge plastic krus der er lavet til øl.

Skummer anlægget stadig eller kan i ikke få det til at virke kan du/i

kontakte vagttelefon 70 22 44 08.

Er de 7 punkter ikke overholdt og der ringes efter assistance vil der komme et 
gebyr på 500,- på regning når anlægget afhentes. 
Fjern ikke låget på fustagerne dette er en plombering, og der vil blive faktureret 
ved manglende eller løse låg. 

God fest 
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