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Kjære kunde,  

 
Gratulerer med din nye Duofiller! 
 
 
 
 
For at du skal ha best mulig nytte av fylleren din er det viktig at du leser og følger denne bruksanvisningen 
nøye. 
 
 
Sikkerhet 
Selv om Duofiller tåler litt vannsprut på forsiden vil vannsprut fra hvilken som helst vinkel kunne trenge inn og 
forårsake skade på maskinen og i verste fall kortslutning og skade på personer, eiendom eller annet materiell.  
 
Duofiller brukes med væske under trykk. Inspiser alltid slanger og tilkoblinger for skade før bruk. Det er viktig å 
kun bruke originale tilkoblinger for å unngå lekkasje eller at koblingen løsner. Aldri utsett Duofiller for høyere 
væske trykk enn 4 bar (60 psi) og/eller væsketemperaturer 60 grader celsius. 
Trykkprøv alltid Duofiller med rent, kaldt vann før hver bruk. 
 
Det er forbundet med livsfare å åpne, modifisere, reparere eller på annen måte gjøre noen som helst 
inngripen på Duofillers strømforsyningsenhet. Bruk aldri strømforsyningsenheten hvis den eller kablene har 
synlig skade, er utsatt for fuktighet eller den viser andre tegn på å være defekt. Inspiser alltid 
strømforsyningsenheten og dens kabler for skader før bruk. 
 
 
Montering 
Duofiller skal monteres på vegg. Det kan være lurt å montere Duofilleren over en benk e.l. slik at du kan 
plassere et dryppkar under. En trenger 2 stk skruer som skrus i veggen med 130mm avstand mellom skruene 
og en hekter Duofilleren på disse. 
 
Om en ønsker seg annen løsning enn veggmontering har Duofilleren støtte for VESA 100 standard veggfeste, 
takfeste, fleksibel arm, bordstativ osv. som normalt brukes til monitorer.  

 
 
Oppkobling 

1. CO2 slangen er den midterste her skal det kobles til CO2 med trykk på 0-0,2 bar til purgegass. Slange 
med 3/8’’ ytre diameter passer. Når du justerer trykket til CO2 purge gass skal du prøve å ha trykket 
så lavt som mulig. CO2 skal bare forsiktig purge ut boksen uten å skape turbulens.  

 
VENNLIGST NOTER: Høyere CO2 trykk enn 0.2 bar kan gjøre skade på fyllesensorene og det vil også 
medføre lekkasje gjennom purgeventilene. 

 
2. Sett sammen ølslangen. De tynne slangene skal kobles til splitteren i ene enden og høyre og venstre 

kobling i bunn på fylleren i andre enden. Filteret skal alltid brukes, dette pga partikler vil sette seg fast 
i de interne ventilene og kan gjøre at ventilen ikke stenger som de skal. Filteret settes inn etter ball 
lock hurtikobling slik at rekkefølge er: Ball lock – overgang 5/16’’ slange til 1/4’’ MFL - filter – splitter – 
dobbel tynn slange – Duofiller. Husk å sette filteret med utløpet opp slik at luft/CO2 ikke kan samles i 
filteret. NB ball lock følger ikke med. 
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3. Når slangene er koblet, koble til et fat med vann eller Starsan for desinfisering og innstilling.  
 

4. Koble til strømforsyning, høyre og venstre knapp lyser grønt, når de er slukket er den startet opp og 
klar. 

 
 
Programmering av fyllenivå 
Det første du skal gjøre når den er koblet opp for første gang er å stille inn fyllenivået. Du begynner med å 
holde inne høyre eller venstre knapp i 2-3 sekund og slipp. Da skal begge knappene lyse blått. Det betyr at den 
er satt i manuell/programmeringsmodus. I programmeringsmodus vil den bare stoppe fylling ved å trykke på 
knappen på respektiv side det fylles på. Sett en boks på hver side og hver fyller startes ved å trykke på 
respektive knapp på venstre eller høyre side. Da vil CO2 ventilen åpne først for å purge boksen, før CO2 
ventilen lukker og ølventilen åpner. Når ønsket fyllenivå er nådd stoppes fylling ved å trykke på knappen. 
Fylling stopper og lampe lyser grønt. Det betyr at fyllenivået nå er lagret og at den vil automatisk stoppe på 
samme nivå når den står i auto. Gjør det samme for motsatt side, fyllenivå må lagres individuelt for hver side.  
 
Sett tilbake i auto ved å holde inne en av knappene i 2-3 sekunder og slipp. Lampene skal nå slukke. Start en 
fylling og den skal nå stoppe ved samme nivå som den ble stoppet i manuell.  
 
Fylling kan avbrytes når som helst ved å trykke på knappen mens fylling pågår. Hvis du avbryter mens den står i 
programmeringsmodus vil den, hvis den har registrert en økning i boksen på mer enn 1 cm, lagre dette som 
nytt fyllenivå og lampen vil lyse grønt. Har den ikke registrert økning på mer enn 1 cm lagres fyllenivået ikke og 
lampen vil lyse rødt. 
 
Fyllenivået lagres i fastminne dvs at det vil være det samme inntil nytt fyllenivå lagres. 
 
Et triks for finjustering av fyllenivået er å løsne litt på klammeret til fyllerørene og justere høyden på CO2 røret 
hhv opp for å øke fyllenivået eller ned for å senke det. Fyllenivået heves/senkes da med samme høyde som 
høyden på CO2 røret ble justert. CO2 røret er det som er nærmest midten, dvs høyre rør på venstre side og 
venstre rør på høyre side. 
 
Purgetid 
Purgetiden kan justeres mellom 0 og 10 sekunder. Den er forhåndsinnstilt på 6 sekunder som er anbefalt til 
karbonert øl. Purgetiden justeres ved å holde inne en av knappene i 6-7 sekunder og slipp. Lampene lyser nå 
rødt. Trykk på en av knappene så økes purgetiden med 1 sekund. Trykk ett og ett sekund frem. Når den 
kommer til 10 sekunder så hopper den tilbake til 0 sekunder, og når den er på 0 sekund så lyser lampene blått. 
Trykk ett og ett sekund frem igjen til begge lamper lyser grønt, da er purgetiden 5 sekund. Ett trykk til så er 
den 6 sekunder. Purgetiden lagres ved å holde inne en av knappene i 6-7 sekund og slipp, lampene skal nå 
slukke. Purgetiden er nå lagret og vil være den samme inntil ny purgetid lagres. 
Det anbefales å alltid bruke minst 1 sekund purgetid, dette for å unngå å få væske inn i CO2 røret som kan gi 
feilmåling av væskenivå i boksen. 
 
Fylling med øl 
Først forsikre deg om at ølet er kaldt (4 grader eller kaldere) og at det er ferdig karbonert og har vært på stabilt 
trykk og temperatur i minimum en uke. Dette pga hvis karboneringen er i ubalanse er det mye større sjanse for 
at du får problemer med skum.  
 
For normalt karbonerte øl med kjøleskapstemperatur og stabilt trykk skal det normalt ikke være noen 
skumproblemer. 
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Det er alltid best å bruke trykket som allerede er i fatet til fylletrykk, dvs ikke endre trykket noe før du starter 
fylling. Synes du det skummer for mye hjelper det å kjøle ølet mer ned. Det kan også være at det hjelper å øke 
trykket i fatet. Senking av tappetrykket anbefales ikke det vil som regel gjøre skumming verre. 
 
Det anbefales å alltid sette lokket i litt skum slik at det tyter ut litt skum når lokket presses nedpå. Forsegle 
lokket umiddelbart. Gjort på denne måten vil selv NEIPA forbli uoksidert 1 år++.  
 
Skummer det for lite til at du ikke får skumtopp til å sette lokket i kan det hjelpe å la fatet varme seg litt opp 
det vil medføre mer skumming. Det vil også hjelpe å øke trykk i fatet. Det vil også gjøre fyllingen raskere. 
 
Vær alltid sikker på at ølet er klart og at det har stått i ro tilstrekkelig lenge nok til at alle partikler er felt ut og 
har synket til bunns. Test alltid dette ved å tappe av noen desiliter før du kobler til Duofiller. Opplever du at 
fyllehastighet reduseres underveis kan dette være et tegn på tett filter. Koble slangen fra fatet, ta trykket av 
slange og åpne filteret for inspeksjon og eventuell rengjøring. Vær oppmerksom på at filteret er ikke 
konstruert for å filtrere ut mye partikler, det skal kun stanse enkeltpartikler som kan sette seg fast i ventilene 
inni Duofiller. Hvis filteret er tett av humle og/eller gjærpartikler må du alltid la ølet settle før fylling fortsetter. 
Tett filter kan gjøre at innsatsen kollapser og dette er ikke dekket av garantien. 
 
Etter bruk 
Kjør gjennom lunket vann med litt oppvaskmiddel for å skylle ut alle rester av øl. Absolutt maks temperatur er 
60 grader. Vask av/tørk av fylleren med en klut. Drener ølslangene etter bruk. En grei måte å tømme ølslangen 
på er å skifte hurtigkobling til grå CO2 type og sette den på «Gass ut» koblingen på fatet, og starte en fylling. 
Væske i ølslangen vil da blåses ut av CO2. Demonter filter, ta ut filterinnsats og spyl av denne. Filteret og 
filterhuset kan vaskes i oppvaskmaskin. 
 
Før neste bruk anbefales det minimum å kjøre gjennom noen liter Starsan løsning for desinfisering.  
 
Feilsøking 
Opplever du at det kan være noe galt med fylleren ta kontakt på telefon, epost  eller nettsiden. 
Ofte kan enkle problemer løses med litt support eller det kan være at det trengs nye deler.  
 
Hvis det er noe galt kan lampene i bryterene gi god informasjon. Ta gjerne en video av problemet før du tar 
kontakt.  
Eksempel på feil som kan oppstå: 
 
Ikke lys ved oppstart: 

- Sjekk om strømforsyning er ok 
 
Boksen renner over:  

- Hvis det er rødt lys i bryteren når den renner over gjør en ny kalibrering.  
 
Ingen purging før fylling: 

- Hvis ikke blått lys i lampen:  Purgetid er satt til 0 sekund, programmer purgetid på ny. 
- Hvis blått lys i lampen: Sjekk CO2 trykk eller CO2 flaska er stengt/tom 

 
Skumming 
Normalt er skumdannelse ikke noe problem, men det er noen få generelle regler å følge for å sikre et godt 
resultat. 
 

1. Karbonatiseringsnivå er viktig. Kjenn til karbonatiseringsnivået ditt og sørg for at 
karboniseringsprosessen er ferdig før du begynner å fylle. Stabilt fat trykk og -temperatur de siste 7 
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dagene er normalt nødvendig. Hvis du bruker hurtigkarbonering, må du la ølet stå i flere dager for å 
stabilisere seg før du starter fylling. 

2. Fat temperatur er ofte nøkkelen. Fatet må være kaldt, 4C eller lavere. 
3. Fat trykket betyr også noe. Ikke endre trykket før fylling, og senk aldri trykket under 

karboniseringstrykket. Senking av trykket vil føre til skumdannelse. Trykket kan økes for å øke 
fyllingshastigheten. Imidlertid må du alltid kontrollere fyllingen ved karboniseringstrykket før det 
økes. Hvis du har senket trykket, må du normalt øke trykket til det opprinnelige trykket og la det stå 
en dag eller to for å stabilisere seg. 

4. Det er normalt å observere skum i slangene på toppen av Duofiller. Det er ikke normalt å ha skum i 
den klare slangen nedstrøms filteret. Hvis det er skum her, sjekk karboniseringsnivået (er det 
overkarbonert?), temperatur og trykk. Det kan være et tegn på for høy karbonering, for varmt øl eller 
for lavt trykk i fatet. Prøv å øk trykket i fatet for å se om skummet nedstrøms filteret forsvinner ved 
tapping. Hvis ikke, prøv å senk temperaturen i fatet etter oppskriften nedenfor. 

 
Hvis du følger disse retningslinjene og fortsatt har for mye skumdannelse, kan du prøve å avkjøle fatet ditt 
ytterligere. Koble CO2 fra fatet og senk temperaturen ytterligere. Det er viktig å koble fra CO2 for ikke å øke 
karboniseringsnivået under kjøling. Trykket i fatet vil gå ned når temperaturen senkes, og husk å justere CO2-
trykket lavere når du er klar til å fylle. Start lavt og øk CO2-trykket forsiktig til du kan høre CO2 komme inn i 
fatet. Du har nå funnet trykket i fatet og er klar til å begynne å fylle. 
 
 
Noen ganger er det ønskelig å øke skumming for å få en skikkelig skumtopp for lokket i. Forsøk først å øke 
fylletrykket. Hvis skumnivået fremdeles er for lavt, kan temperaturen økes. Husk å øke CO2-trykket før fylling, 
ettersom høyere temperatur vil føre til høyere trykk i fatet. 
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