Fermenator

TM

*** Optionele zwenkwielen ***
Artikelnummer

Artikel

017.854.7
017.854.14
017.854.27

Fermenator zwenkwielen 26,5 l (7 gallon)
Fermenator zwenkwielen 54 l (14,5 gallon)
Fermenator zwenkwielen 102 l (27 gallon)

Gefeliciteerd met uw aankoop en hartelijk dank dat u zwenkwielen voor de Fermentor TM roestvrij stalen
conische fermentor van Blichmann Engineering hebt aangeschaft. Wij vertrouwen erop dat dit apparaat
vele jaren naar tevredenheid dienst zal doen en liters uitmuntende bier en wijn zal leveren. In deze
handleiding maakt u kennis met het gebruik en de montageprocedures voor het product.
**** LEES DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK
DOOR ****

Uitpakken:
Controleer of u er in het pakket de volgende onderdelen zitten:
3
3
3
1

Zwenkwielen
Beugels
Pootsteunen (deze zijn korter). Let op: het 159 l (42 gallon) model is al voorzien van pootsteunen.
Zak met montagematerialen

Waarschuwing:

Het niet opvolgen van aanwijzingen met de aanduiding 'Waarschuwing', kan tot
ernstige of fatale verwondingen leiden. Lees deze tekstdelen aandachtig door en
zorg dat u ze goed begrijpt alvorens u aan de slag gaat. Begrijpt u de aanwijzingen
niet of hebt u nog vragen, neem dan voordat u de apparatuur in gebruik neemt
contact op met uw winkel of met Blichmann Engineering
(www.BlichmannEngineering.com).

Opgelet:

Het niet opvolgen van met 'Opgelet' gemarkeerde aanwijzingen kan de prestaties
van de apparatuur nadelig beïnvloeden of beschadigingen veroorzaken. Lees de
betreffende tekstdelen aandachtig door. Neem bij vragen eerst contact op met uw
winkelier of Blichmann Engineering (www.BlichmannEngineering.com) voordat u
de apparatuur in gebruik neemt.

Montage:
Om de zwenkwielen te monteren eerst de beugels voormonteren (zie fig. 1) met twee ¼-20 X ½” bouten
en borgringen. Wij raden aan alle verbindingen eerst handvast te draaien en deze later strakker aan te
halen nadat alle bevestigingsmaterialen zijn aangebracht. Zo kunt u de stand nog iets aanpassen voor
eenvoudige montage. Steek de lange draadbouten door de beugel en door het gat van het zwenkwiel.
Plaats een sluitring en moer op de bout en draai met de hand vast zoals getoond in fig. 2. Keer de
Fermenator om en plaats deze op een zacht oppervlak om krassen te voorkomen. Plaats op elke poot een
zwenkwiel en bevestig met twee ¼-20 X ¾” bouten (zie fig. 3). Op dit moment nog geen moeren of
borgringen plaatsen. Plaats de pootsteunen een voor een aan de binnenkant van de poot, monteer
borgringetjes en bouten en draai met de hand aan zoals getoond in fig. 4. Let erop dat de steunen aan
de binnenzijde van de poot worden bevestigd.
In figuur 5 ziet u de plaatsing van de kruissteunen (alleen voor het 159 l-model) die aan de buitenzijde
van de beugel worden gemonteerd.
Draai vervolgens alle bouten en moeren vast en zet de Fermenator op de wielen. De wielen veroorzaken
geen krassen of strepen op vloeren en hebben een rem om te voorkomen dat de eenheid ongewenst in
beweging zou kunnen komen.
Waarschuwing: Zorg dat alle wielen altijd geremd zijn, tenzij u de eenheid verplaatst. Zorg bij het
verplaatsen dat er geen obstakels in het pad van de Fermenator staan. Let met name op kleine
voorwerpen die onder de wielen vast kunnen komen te zitten en de eenheid onverwacht tot stilstand
kunnen brengen. Dit kan kantelgevaar opleveren! Houd tijdens het verplaatsen de eenheid met beide
handen vast en verplaats deze langzaam om omkantelen te voorkomen. Staat de eenheid op de gewenste
plek, vergrendel dan alle wielen door alle remmen (fig. 6) in te trappen. Fig. 7 toont de fermentor met
correct gemonteerde zwenkwielen. In figuur 8 ziet u de juiste montage van de stortklep en koppeling bij
de toepassing van zwenkwielen.
Opmerking: F3 Tri-clamp modellen hebben een extra set gaten in de voorpoten voor het monteren van
de voorste pootsteun. Zo is er voldoende ruimte voor de montage en bediening van de grotere tri-clamp
klep (zie figuur 9).
Sluitring en
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Plaatsing van steun op Tri-Clamp
modellen
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Reinigen en onderhoud na gebruik:
De zwenkwielen en beugels zijn drievoudig verzinkt voor een duurzame corrosiebestendige afwerking.
Reinigen met een normaal schoonmaakmiddel. Vermijd zure of alkalische reinigingsmiddelen daar deze
het zink kunnen aantasten.
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Garantie:
Blichmann Engineering biedt vanaf de aankoopdatum 1 jaar garantie tegen defecten in materialen en uitvoering.
Specifiek UITGESLOTEN van de garantie zijn: normale slijtage, schade door verkeerd gebruik of onachtzaamheid,
kapotdraaien van schroefdraad, te strak aandraaien en corrosie door niet geschikte reinigingsmiddelen. Blichmann
Engineering is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade door het gebruik of misbruik van dit product. Dit
product is slechts bedoeld voor thuisgebruik. Er worden geen garanties of geschiktheidswaarborgen (expliciet of
impliciet) gegeven voor het commerciële gebruik van dit product.
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