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1. A berendezés részei: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. Szaturáló (szénsavelnyelető) gömb 
2. Golyós csap 
3. Biztonsági ajtó 
4. Gépállvány 
5. Üzemi nyomásmérő 
6. Biztonsági szelep (max. 2 bar üzemi nyomás) 
7. A berendezés forgatási pontja 

8. Borral töltött palack fölhelyezési pozíciója 
9. Szaturálási pozíció (bor átáramlás a szaturáló gömbbe) 
10. Palacktartó talp 
11. Palacktartó talpat mozgató kézi kar 
12. Széd-dioxid becsatlakozási pont 



2. Első használatba vétel 
 

• A szaturáló gömböket mossuk ki meleg lúgos tisztítószerre, majd öblítés és savas fertőtlenítést 
követően üzemkész a berendezés. Figyelem! Klóros szert sose használjunk a tisztításhoz. 

• Csatlakoztassunk szénsav palackot reduktoron keresztül a berendezéshez. 
 
3. A gép működése, kezelése 
 

• Zárjuk el a szaturáló gömbök golyós csapjait 
• Zárjuk el a szénsav reduktort, majd nyissuk meg a szénsav gázpalackot és a reduktor segítségével 

állítsunk be max. 2 bar nyomást (ez a gép nyomásmérőjén is megjelenik) Ekkor a szaturáló 
gömbökben is megjelenik a 2 bar CO2 nyomás. 

• Az előzőleg lehűtött (célszerűen 0-4 ºC-ra) bort palackozzuk ki nyomásálló palackba. A megtöltött 
palackot helyezzük a palacktartó talpra ügyelve, hogy a palackszájnál a tömítettség megfelelő 
legyen. 

• Csukjuk be a biztonsági ajtót! 
• Nyissuk ki a szaturáló gömb golyós csapját. Ekkor a borral töltött palackot előfesztítjük a CO2-vel. 
• 180 fokkal forgassuk el a forgó pont körül a szénsavazó egységet (ezt a mozdulatot határozottan 

végezzük)mindaddig míg érezzük, a golyós biztosító egység kattanását. Ekkor a fölhelyezett 
megtöltött palack szájnyílással lefelé mutat és a szénsavazó gömbbe átfolyik a bor mialatt szénsavat 
nyel el. Ezzel párhuzamosan (míg a bor átfolyik a szénsavazó gömbbe) a következő megtöltött 
palackot helyezzük föl a másik 2-es számú szénsvazó egységre és ugyanúgy nyissuk ki a golyós 
csapot. Amikor az 1-es gömbbe átfolyt a bor fordítsuk újra át az egységet (a forgatást lehetőleg 
mindig egy irányba végezzük). Átfordítás után az 1-es gömbből visszafolyik a szénsavazott bor az 
üvegbe, a 2-es nél pedig átfolyik a bor a gömbbe.  

• A palack levétele: Egy rövid „ráütős” mozdulattal a palackemelő talp működtető karjára, 
fesztelenítsük a palackot, majd vegyük le a palackot és mielőbb zárjuk le. Majd újra helyezzük föl a 
következő palackot. 

. 
4. Biztonságtechnikai előírások 
 

• A berendezés használata során használjunk védőszemüveget. 
• A palackra csak akkor nyissuk rá a szaturáló gömb csapját amikor a védőajtot már becsuktuk. 
• Soha ne használjunk 2 bar-nal nagyobb nyomást! 
• Soha ne használjunk olyan palackot amiről nem tudjuk biztosan, hogy nyomásálló 

 
5. Hasznos tippek 
 

• Minél inkább lehűtjük a szénsavazandó bort és minél nagyobb nyomást alkalmazunk annál több 
szénsavat tudunk a borban elnyeletni. 

• Szintén növelhető az elnyelt szénsav mennyisége, ha kétszer „átpörgetjük” a szénsvazó gömbben a 
bort. 

 
          


