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Maltbazarens Pladekøler 
 
 
Tillykke med din nye pladekøler! Vi er overbeviste om at den vil tjene dig godt i mange år fremover. Denne 
brugsanvisning vil gøre dig fortrolig med brugen af køleren samt procedurer for rengøring.  
Læs den igennem inden du tager produktet i brug, da den indeholder vigtig information! 
 
 
Samling af produktet: 
Pladekøleren anvender udvendigt ½” gevind på produktsiden og kan anvendes med langt de fleste 
halvtomme slangetilslutninger på markedet, sålænge de er fødevaregodkendte. Der medfølger 2 stk. 
slangeforskruninger i nylon, der tåler op til 100˚ Celcius med slangestuds til 10-12 mm slange. Til kølevand 
anvender køleren udvendigt ¾” GHT gevind (garden hose thread). De medfølgende messingkoblinger kan 
anvendes til vandslange med en indvendig diameter på 10 mm. 
 
OBS: Bruger du rustfrie fittings er det nødvendigt at rulle teflontape om gevindet på køleren for at beskytte 
det. Det er ligeledes vigtigt ikke at overstramme forskruningerne. Det anbefales også at bruge teflontape ved 
brug af messing- eller plastfittings, men er ikke absolut nødvendigt. 
Alle slanger bør sikres med spændebånd eller klemringe på slangestudserne inden brug. Anvend kun slange, 
der kan tåle temperaturerne og trykket af produktvæsken og kølevandet. Gøres dette ikke kan slanger komme 
fri under brugen og være skyld i slemme skoldninger, produktskader etc. 
 
Rengøring: 
 
OBS: Anvend ikke klorinbaserede eller kaustiske rengøringsmidler til rengøring af køleren. Klorin eroderer 
med tiden rustfrit stål og kaustiske produkter skader den kobberlodning som pladerne er svejset sammen 
med.  
 
Før anvendelse 1. gang: 
Læg køleren med åbningerne opad i en balje eller vask og hæld kogende vand i alle hullerne til den er fyldt 
op. Lad den ligge i 15 min. og vend den herefter forsigtigt om så vandet kan løbe ud. Læg den herefter i blød 
i en desinfektionsopløsning (Desinfect Jod, Chemipro Oxi eller lignende). Vug køleren fra side til side så eventuel 
indespærret luft kan komme ud. Overhold kontakttiden på desinfektionsmidlet – lad endelig ikke køleren 
ligge i længere tid fyldt op med væske – en halv til en hel time er rigeligt. 
 
Før hver eneste brug: 
Hvis køleren er rengjort ordentlig efter sidste brug kan den blot lægges i blød i et passende 
desinfektionsmiddel (Desinfect Jod, Chemipro Oxi virker godt). Læg den i blød med åbningerne opad så al luft 
kan undslippe og alle overflader indeni køleren dermed kommer i kontakt med desinfektionsmidlet. Vug 
køleren fra side til side så eventuel indespærret luft kan komme ud. Dræn derefter køleren grundigt. 
 
Efter hver brug: 
Lige efter brug skal køleren skylles igennem med varmt vand på produktsiden. Skyllevandet bør tilsluttes 
udgangen på produktsiden, da en gennemskylning mod væskestrømmen vil løsne eventuelle rester af humle 
eller bundfald, der måtte have sat sig fast inden i køleren. Tilslut derefter skyllevandet til indgangen på 
produktsiden og skyl køleren igennem på normal vis. Et par minutter i hver retning er tilstrækkeligt. Fjern 
slangeforskruningerne på produktsiden og eventuel teflontape hvis dette er brugt og skrub gevindene rene.  
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Slut af med at lægge køleren i blød i kogende vand efterfulgt af en opløsning af desinfektionsmiddel som tidl. 
beskrevet. Dræn køleren og lad den dryppe af.   
 
Vedligehold: 
Med tiden vil salt og kalk fra kølevandet sætte sig på kølerens overflader, hvilket medfører dårligere 
effektivitet og øger chancen for bakteriel infektion. Efter hver femte brug eller én gang halvårligt bør køleren 
derfor lægges i blød i en mild opløsning af citronsyre (ca. 5%) i 30 min. Dræn køleren og fyld den herefter 
igen med opløsningen og lad den ligge i yderligere 30 min. Skyl herefter køleren igennem med rent vand og 
lad den dryppe af herefter. 
 
Anvendelse: 
For at pladekøleren virker optimalt er det vigtigt at alle kølerens overflader konstant er i kontakt med væske. 
Hvis der er luft fanget i køleren vil det nedsætte dens effektivitet og oxidere væsken. Det anbefales derfor at 
anvende køleren med alle åbninger pegende opad, da dette vil tillade luft at undslippe. Hvis der ses luftbobler 
i slangerne kan det også være et tegn på løse fittings eller spændebånd, der tillader luft at komme ind i 
systemet.  
 
Ønsker du at styre kølevandets hastighed igennem køleren anbefales det at installere en kuglehane på slangen 
inden kølerens position. Det kan også gøres ved at skrue på vandhanen. 
 
Brug af filtre: 
Det er en god idé at have et filter på produktsiden inden køleren, for at forhindre større partikler i at sætte sig 
i køleren, f.eks. en Kettle Screen på indersiden af gryden. Det er ligeledes god praksis at lave en ’whirlpool’ i 
gryden inden køling. Gør dette ved at røre kraftigt i gryden efter kogning, med urets retning, til der opstår en 
hvirvel. Læg låg på gryden og lad den stå i 10-15 minutter til væsken atter er i ro. På denne måde vil humle, 
bundfald og lignende samle sig på midten af grydens bund. Herefter kan væsken ledes til køleren uden 
problemer. En ’whirlpool’ vil også øge smagen og klarheden af øl. 
 
Køling ved tyngdekraft: 
Såfremt køling foretages uden brug af pumpe bør pladekøleren placeres under grydens placering i samme 
niveau som bunden af den gærtank produktet skal ledes over i. En slangeklemme på slangen fra 
produktudgangen af køleren er en god måde at styre væskens hastighed gennem køleren. Sæt endelig ikke en 
slangeklemme inden køleren, da dette kan hindre pladekøleren i at være fyldt og dermed begrænse 
effektiviteten. 
 
Køling ved pumpe: 
Pladekøleren bør placeres under grydens placering i samme niveau som bunden af den gærtank produktet 
skal ledes over i. Pumpen bør indsættes lige efter gryden, inden køleren, for at undgå kontaminering og 
luftlommer i pumpen.  
 
Kontrol af temperatur: 
Temperaturen på den kølede væske kan kontrolleres ved brug af Blichmanns ThruMometer – et in-line analogt 
termometer i rustfrit stål, der viser temperaturen på den væske, der flyder igennem det.  
Ved at styre hastigheden på kølevand og produktvæske gennem køleren kan det hurtigt aflæses hvad 
resultatet er på termometret. 

 
 

Rigtig god fornøjelse! 


