
Important: Before filling, ensure that the filling head, the 

keg fitting and all pipes are clean and sterilized and 

purge all relevant inlets with CO2 and product.

The keg must be in stable and vertical    

position throughout following process.

S-Systém – Manipulační pokyny 

pro ruční plnění (S-Systém) 

Petainer KEGů 

Ruční plnění

Classic S npr
S pr = S-typ bez automatického bezpečnostního 

tlakového ventilu

1: Začátek plnění; 

- Ujistěte se, že používáte správnou plnící 

hlavu (viz níže) 

- Zasuňte plnicí hlavu do fitinku.                         

- Držte fitink sudu pomocí jedné ruky a 

druhou rukou otáčejte plnicí hlavou ve 

směru hodinových ručiček, dokud je to 

možné, a poté stlačte rukojeť směrem dolů. 

2: Vyplachování pomocí CO2; 

- Úplně otevřete „plyn vně“ (3).                          

- Pomalu otevřete „plyn uvnitř“ (1), dokud 

nebude zcela otevřen.                                      

- Doporučujeme vyplachovat přibližně 30 

sekund.

- Tlak plynu by měl být mezi 1,5 a 2,5 bar/ 

22 a 36 psig.

3: Natlakování;

- Uzavřete „plyn vně“ (3) a nastavte 

natlakování.                                                                     

- Tlak by měl dosáhnout cca o 0,5 baru/7 psi

méně než tlak při samotném plnění. 

4: Plnění;

- Ujistěte se, že je „plyn uvnitř“ (1) 

uzavřen.                                                      

- Pomalu otevřete „pivo uvnitř“ (2).                                

- Kontrolujte rychlost plnění a pěnivost 

pomocí “plynu vně” (3)                               

- Tlak při plnění by neměl překročit 3,0 

bary/ 43,5 psig.                                                  

- Doporučujeme plnit v rovnováze.

5: Konec plnění; 

- Plnění je nutné ukončit ve chvíli, kdy 

do úplného naplnění sudu chybí 

přibližně 200 ml/ 8,5 fl oz

- - Uzavřete všechny ventily a 

zvedněte rukojeť.                                                       

- Otáčejte plnící hlavou proti směru 

hodinových ručiček a poté ji odstraňte. 

- Vyčistěte/vydezinfikujte a osušte 

fitink.            - Umístěte na sud 

ochranné víčko. - Umístěte 

sud do vnějšího obalu.

Po ukončení plnění otevřete všechny ventily, 

opláchněte plnící hlavu vodou a uchovávejte ji 

v dezinfekčním prostředku. 
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Důležité upozornění: Před začátkem plnění se ujistěte, 

že je plnící hlava, fitink sudu a veškeré vedení čisté 

a sterilní. A očistěte příslušný vstup pomocí CO2.  

Během následujícího postupu musí být sud stabilní a ve 

vertikální poloze.
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