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          REX NORDIC SERVICE

Hos oss finner du serviceverkstedet for Airrex og 
Rexener-produkter. Vårt servicepersonell har fått god 
opplæring. De kan reparere og ordne dine produkter 
på en kjapp og profesjonell måte.
Våre servicebiler er godt utstyrt, og vi kjører dit hvor 
du trenger assistanse.

HVORFOR BØR DU VELGE VÅRE TJENESTER?

• Vi er importør og offisielt serviceverksted for 
Airrex og Rexener produkter.

• Vi bruker bare originale reservedeler.
• Alle reservedeler for enhetene er tilgjengelig på 

lageret vårt.
• Vi har godt opplærte, profesjonelle og vennlige 

vedlikeholdsmedarbeidere.
• Vi tilbyr rask og pålitelig vedlikeholdsservice.
• Tjenestene våre kommer til enheten din - så 

enkelt er det!

SERVICE
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BYTTE AV DIESELFILTER, DYSE OG 
TETNINGSSETT

REXENER PR-200 

Dersom vannvarmeren din har et deksel foran bren-
neren, skru av dette før du starter servicen.

OBS! Sjekk om du har filter i tanken 
din. Dersom ikke, ta kontakt med oss. 
Vi sender deg en ny tank kostnadsfritt. 

Ta ut strømledingen før du starter. 
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1. 2.

3.

Skru ut festemutrene på begge sider av brenneren (2 stk) og løft brenneren av.

Koble fra strømledningene til brenneren. Fjern dieselfilteret og bytt det ut med et nytt.
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Løft ut beskyttelsesplaten for å få tilgang til
tennerskruen og luftdyseskruen.

Løsne skruene på beskyttelsesplaten for
dysen (4 stk.).

Løft deretter luftdysen forsiktig opp for å få
tilgang til dysen.

Skru først ut brennerskruen og løsne deretter
tenneren fra dyserammen.

4. 5.

6. 7.
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Skru av dysen med en 16 mm og 19 mm fastnøkkel.

8.

Kontroller dysehuset for urenheter. Rengjør
om nødvendig før den nye dysen monteres.

9.

Sett inn og trekk til den nye dysen for hånd, deret-
ter skrur du til med fastnøklene.

10.

Deretter rengjør du luftdysen og beskyttelsesplaten 
før disse monteres tilbake på plass.
Plasser først luftdysen på dyserammen. Trekk så 
til tennerskruen, juster luftdysen til riktig stilling i 
midten av tenneren, og trekk til skruen.

11.
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Fjern tetningen (2 stk.) fra varmerøret og monter 
en ny.

Sett beskyttelsesplaten på plass og kontroller at 
styresporet er i riktig stilling. Trekk til skruene. 
Brenneren kan nå kobles til varmeren.

Monter brenneren og trekk til skruene. Før du trekker til, kontrollerer du at brenneren er riktig 
plassert i midten av varmerøret ved å undersøke at festemutrene er symmetrisk plassert i riktige 
spor. 

Monter dieselslangen og strømledningene. 

Sett strømstøpselet i strømuttaket og trykk på på/av-knappen for å slå på varmeren.

Husk å lufte ut brenneren. (Instruksjoner for utlufting finner du i håndboken).

Testkjør apparatet i minst 10 minutter for å undersøke at alt er i orden. Varmeren er nå klar til 
bruk igjen.

12. 13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Dersom luftdysen er veldig sotet, må den 
også skiftes ut. 

SOTET LUFTDYSE?



SERVICE KIT
TEKNISK STØTTE
466 14 465 eller 920 10 005 

service@rexnordic.com

Vi har åpent på hverdager fra 8:00 til 16:00


