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Carbonice för väggmontering

Carbonice för bänkmontering
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Innehåll

Skruvar

1. Regulator
2. Petflaskor stål
3. Plåt för montering av regulator
4. Kolsyrepatron
5. Fäste för bänk

  6. Fäste för vägg
  7. Ventil
  8. Injektor
  9. Slang
10. Läckspray
11. Locktite
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Montering av regulator på plåten

5. Riv av skyddplasten från plåten

7. Lossa och ta bort plastmuttern

9. Sätt på brickan

6. Vänd regulatorn upp och ner

8. Vänd på fästet

10. Skruva fast mässingsmuttern.
Dra åt hårt.
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11.

12.

Fäst regulatorn på plåten med 
konisk M5 skruv och kupolmutter.

Utse en lämplig plats för Tryckregulatorn. En bra plats kan vara under 
diskbänken eller något annat skåp i anslutning till Ventilen. Tänk på att 
det ska vara enkelt att komma åt Tryckregulatorn vid byte av gasflaskor.
Tryckregulatorn ska vara fäst på den medföljande plåten eftersom det 
blir kraftiga rörelser vid byte av gastub vilket gör att inredningen kan gå 
sönder, då de flesta skåpinredningar inte är så hållbara. Plattans uppgift 
är att fördela krafterna på en större yta.
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13.

14.

Fäst den medföljande hålmallen 
på väggen med hjälp av maske-
ringstejp. Välj den hålmall som 
passar din ventil. Se till att den är 
i våg med hjälp av ett vattenpass.

Väggfästet bild 17 behövs om 
man inte kommer åt att dra in 
skruvarna i ventilen från baksidan 
av det som den ska installeras på.
Behöver man använda väggfästet 
så borrar man endast det 
mittersta hålet som slangen 
ska dras igenom.

Alternativ ett
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15.

16.

Borra pilothål enligt borrmallen.

Borra hål för tryckslangen/
luftnippel. Hålet för tryckslangen/
luftnippel ska vara 13 mm.
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17.

18.

Skruva dit väggfästet.

Lossa skruvarna något på 
ventilen.
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19. Tryck i slangen så långt det går i 
ventilen.

20. Dra fast skruvarna i ventilen med 
den medföljande specialmejseln 
så den sitter stadigt i väggfästet.
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21. Har man åtkomlighet från 
baksidan så utgår väggfästet, 
borra då samtliga hål enligt 
borrmallen.

Alternativ två

22. Borra först dom 4 små hålen 
4,5 mm.
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23. Borra hål för tryckslangen/
luftnippel. Hålet för tryckslangen/
luftnippel ska vara 13 mm.

24. Demontera skruvarna helt 
från ventilen.
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25. Tryck i slangen så långt det går i 
ventilen.

26. Dra fast ventilen med skruvarna 
genom skivan, tänk på att använda 
de medföljande brickorna så att 
trycket fördelas över ytan.
Vid behov kan skruvarna be-
höva klippas av för att uppnå rätt 
längd genom skivan, använd en 
skruvklippare för att inte skada 
gängorna i ventilen.
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27.

28.

Monterad ventil utan väggfäste.

Måtta in var regulatorn ska sitta, 
den måste sitta minst på en höjd 
av 40 cm från skåpets botten. 
Det måttas från underkant av 
muttern där kolsyreflaskan fästes. 
Måttet är viktigt då det krävs 
utrymme vid byte av kolsyreflaskan. 
Gör markeringar för borrning av 
hål till skruvar som fäster plåten.
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30. Skruva fast regulatorn.

29. Borra hål för skruvarna.
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31. Om kolsyreflaskan ska gå 
igenom ett hyllplan (se bild 36), 
så måtta ut för hålet och förborra 
i centrum av hålet.

32. Borra sedan hålet för 
kolsyreflaskan.
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34. Se till att kranen är stängd, pekar 
uppåt. Skruva fast kolsyreflaskan. 
Notera att den översta mano-
metern hoppar upp till något 
mellan 40 och 60 bar beroende 
på temperaturen. Notera även att 
den andra manometern inte rör 
sig något. Använd en skiftnyckel 
eller en fast nyckel för att vrida 
muttern med serienumret med-
urs tills den andra manometern 
stigit till 7 bar. I det fall man vrider 
för långt så kommer inte trycket 
att sjunka bara för att man vrider 
tillbaka, det krävs även att man 
öppnar kranen något och släpper 
ut överskottsgasen i regulatorn 
för att manometern skall gå ner. 
Därefter kan man åter justera 
upp trycket försiktigt.

33. Måtta ut rätt längd för slangen, 
kapa så den får ett rakt snitt. 
Tryck in slangen i snabbkoppling-
en på ventilen.



16 17

35. Öppna kranen, vrid moturs.

36. Nu ska det se ut så här.
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38. Nu är det bara att kolsyra din dryck.

37. Fäst upp slangen med klammer. 
Kontrollera med läcksprayen att 
det inte finns något läckage.


