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• Takk for at du kjøpte en Rexener-vannvarmer. Dette er en kraftig, brukervennlig og økonomisk 
varmer for oppvarming av vannet i en badestamp eller et svømmebasseng.

• Rexener-vannvarmer kan installeres som et varmesystem i enten en ny eller eksisterende badestamp 
eller svømmebasseng. Den kan også installeres i systemer utstyrt med sirkulasjonspumpe og filter.

• Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye. Når du har lest bruksanvisningen, må du sørge for at 
den er lagret på en slik måte at den er tilgjengelig for alle som bruker vannvarmeren.

• Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker vannvarmeren.
• Forholdene i nordiske land er tatt i betraktning i utformingen av Rexener-vannvarmer.
• Hvis du skal bruke vannvarmeren i utlandet, må du sjekke nettspenningen i det nye landet.
• Dette produktet leveres med tre års begrenset garanti.
• På grunn av aktiv produktutvikling forbeholder produsenten seg retten til å gjøre endringer i de 

tekniske spesifikasjonene og funksjonsbeskrivelsene i denne håndboken uten separat varsel.

HILSEN FRA IMPORTØREN

Takk for at du kjøpte en Rexener-vannvarmer av høy kvalitet. Den er utviklet i Finland i nært samarbeid 
med produsenten Hephzibah Co., Ltd.

Under utviklingen ble det søkt en rekke tekniske løsninger for å sikre at vannvarmeren er enkel å bruke 
samt pålitelig også i nordlige klima.

Rexener-vannvarmer bruker en rekke kretsløp for å overvåke og sikre feilfri drift. Den svært effektive og 
lydløse dieselbrenneren sørger for vannvarmerens sikkerhet, mens det digitale kontrollpanelet garanterer 
enkel bruk.

Rexener-vannvarmer er designet for å være enkel å installere som oppvarming i en ny badestamp eller 
svømmebasseng, eller for å erstatte oppvarmingsløsningen til tradisjonelle vedfyrte badestamper.

Biodiesel er det anbefalte drivstoffet til Rexener-vannvarmer, men enheten fungerer også feilfritt med 
diesel eller avgiftsfri diesel. Vannvarmerens brenner og kontrollsystem krever svært lite strøm.

Rex Nordics raske og dyktige vedlikeholdstjeneste sikrer påliteligheten til Rexener-vannvarmer.

Vi håper du får glede av mange fine opplevelser i badestampen eller bassenget ditt med varmen fra en 
Rexener  -vannvarmer.

Våre varmeste hilsener

Team Rex Nordic
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DRIFTSPRINSIPP FOR REXENER-VANNVARMER

• Rexener-vannvarmerens brenner er godt beskyttet inne i varmerens metallkasse. Ulike værforhold 
ble vurdert i utformingen av brenneren, kontrollelektronikken og drivstofftanken.

• Brennerens vifte fører luft inn i forbrenningskammeret som drivstoffet injuseres i. Drivstoffet an-
tennes med en elektrisk styrt tenningsenhet.

• Varmeenergien fra dieselen brukes til å varme opp vannet som strømmer inn i rørene inne i vannvar-
meren. Det effektive og finjusterte forbrenningsarrangementet kan utnytte energien som inne-
holder drivstoffet. Rexener-vannvarmer produserer praktisk talt ingen karbonmonoksid. Kun ufarlig 
karbondioksid slippes ut fra eksosrøret.

• Siden all energien i drivstoffet konverteres til oppvarming, har Rexener vannvarmer utmerket effekti-
vitet, noe som betyr lavt drivstofforbruk. 

• Det lange avgassrøret som følger med sørger for stillhet og sikkerhet, og den varme brenneren er 
beskyttet inne i enheten.

• På grunn av det høye effektnivået krever Rexener -vannvarmer en sirkulasjonspumpe for å sikre at 
vannet sirkulerer gjennom enheten i tilstrekkelig hastighet. 

Nøyaktig regulering av vanntemperaturen
Du kan stille inn ønsket vanntemperatur for Rexener-vannvarmer mellom 0 og 45 grader (°C). Vannvar-
meren vil opprettholde den innstilte temperaturen automatisk. Termostaten kan justeres slik at brenneren 
starter etter at temperaturen har falt 2 eller 4 grader.

Kraftig brenner
Den kraftige viften, samt trykket på injeksjon av drivstoff sørger for at brenneren til Rexener -vannvarmer 
er pålitelig under alle forhold.

Omfattende sikkerhetssystemer
De elektronisk kontrollerte sikkerhetsfunksjonene til Rexener-vannvarmer sørger for at enheten er sikker å 
bruke under alle forhold. Sikkerhetsfunksjonene inkluderer to systemer som forhindrer overoppheting, en 
flammedetektor, automatisk avstenging og vannstandsovervåking.

Systemer for forebygging av overoppheting
Brenneren slåes av dersom temperaturen på vannet stiger til  50 °C og slås av igjen hvis temperaturen 
stiger til 75 °C (2. sikkerhetsanordning)

System for overvåking av vannstanden
Dersom vannvarmeren inneholder for lite vann, det er luftrommer i vannsystemene eller dersom vann-
standern synker for lavt, vil brenneren slå seg av.

Flammedetektor og automatisk avstengningssystem 
Uregelmessig bruk av brenneren (dårlig forbrenning) aktiverer flammedetektoren og deaktiverer bren-
neren og drivstoffpumpen. Dette sikrer Rexener-vannvarmeren i alle situasjoner. 

Diagnostikkfunksjon
Diagnostikkfunksjonen som er koblet til Rexener-vannvarmers kontrollsystem kontrollerer alle varme-
renes funksjoner før aktivering.
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Hensikten med disse sikkerhetsinstruksjonene er å sikre en sikker bruk av Rexener-vannvarmer. Overhol-
delse av disse instruksjonene minimerer risikoen for personskade eller død og skade på varmeren samt 
andre gjenstander eller lokaler.

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye. «Instruksjonene inneholder tre konsepter: «Livsfare», «Advarsel» og 
«Merknad».

LIVSFARE: Denne merkingen indikerer en umiddelbar risiko for død eller sannsynlig alvorlig  
personskade.

ADVARSEL: Denne merkingen indikerer risikoen for alvorlig personskade og/eller død.

MERKNAD: Denne merkingen indikerer risikoen for mindre personskader eller strukturelle  
skader.

LIVSFARE

* Bruk aldri bensin eller lignende brennbart drivstoff til å drive varmeren. Dette kan føre til at brenneren, 
som er designet for diesel, kan eksplodere eller starte en brann på grunn av den eksplosive forbren-
ningen.
* Bruk aldri beholdere med brennbare væsker eller aerosoler i nærheten av varmeren eller la dem være i 
umiddelbar nærhet. De kan forårsake brann og/eller eksplosjon.

ADVARSEL

*  Bruk bare 230 volt 50 Hz strøm. Feil spenning kan forårsake brann eller elektrisk støt.
*  Strømledningen til enheten kan bare kobles til en jordet stikkontakt beskyttet av jordfeilbryter.
*  Ikke bruk varmeren til noe annet formål enn å varme opp en badestamp eller et svømmebasseng.
*  Ikke håndter varmerens strømledning, elektriske apparater eller kontrollpanel med våte hender. Fuktig-
heten kan forårsake kortslutning, feil, elektrisk støt og til og med brann.
*  Ikke rengjør det indre av varmeren med en våt klut. Fuktigheten kan forårsake kortslutning, feil, 
elektrisk støt og til og med brann.
*  Ikke plasser hendene eller noen gjenstander i varmeren. Strømmen i de elektriske kablene mellom 
kontrollpanelet og varmeren kan forårsake elektrisk støt.
*  Forsikre deg om at varmeren forblir stående under drift. Ikke slå på eller skyv varmeapparatet eller la 
det velte. Skader på varmeren kan forårsake elektrisk støt eller brann.
* Varmt kondensvann og damp kan forårsake forbrenning.
*  Ikke gjør noen strukturelle endringer i varmeren eller prøv å reparere brenneren, vannoppvarmings-
kretsen eller kontrollpanelet.
*  Plasser aldri elektrisk utstyr eller tunge gjenstander på varmeren.
*  Ikke dekk til varmeren med tekstiler eller plast. Dette kan føre til brann.
*  Ikke vask varmeren med en vannslange eller høytrykksspyler. Vann som kommer inn i varmerens 
beskyt-tende hus, kan forårsake kortslutning, elektrisk støt og/eller brann. 
*  Ikke bruk bensin, tynner eller andre tekniske løsemidler til å rengjøre varmeren. De kan forårsake kort-
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slutning, elektrisk og/eller brann.
* Installer varmeren på en ikke-brennbar overflate.
* Beskytt varmeren mot vannsprut.
* Sørg alltid for strømledningens tilstand. Ikke bøy ledningen, og sørg for at den ikke blir knust under eller 
mellom noe. En skadet strømledning eller støpsel kan forårsake kortslutning, elektrisk støt og til og med 
brann.
* Hvis strømledningen til Rexener-vannvarmer er skadet, må den umiddelbart byttes ut med en ny i et 
vedlikeholdsverksted autorisert av produsenten eller importøren, eller hos en annen autorisert leverandør 
av elektriske reparasjonstjenester.
* Ikke trekk ut strømledningen ved å koble ekstra ledningslengder til den eller kontakten. Dårlige tilkob-
linger kan forårsake kortslutning, elektrisk støt og/eller brann.
* Hvis støpselet blir skittent, må du rengjøre det forsiktig før du kobler det til kontakten. Et skittent støpsel 
kan forårsake en feil, og det kan føre til røyk, kortslutning og til og med brann når smusset blir oppvarmet.
* Før du rengjør og vedlikeholder enheten, må du trekke støpselet ut av kontakten og la enheten avkjøles 
tilstrekkelig. Forsømmelse av disse instruksjonene kan føre til forbrenning eller elektrisk støt.
* Under torden, deaktiver enheten og trekk ut støpselet fra strømnettet.

INNHOLDET I REXENER-VANNVARMER
• Rexener-vannvarmer
• Drivstofftank
• Rexener-vannvarmers vannkretsforbindelser for vannslange (1,5 mm utvendig gjenge, 2 

stk).
• Plugger for Rexener-vannvarmers vannkrets (2 stk).
• Tetningstape for gjengene til vannkretsforbindelsen (1 rull).
• Vannvarmerens dreneringsventil.
• Skorsteinsrør (1 stk) og hette (1 stk)
• Bruksanvisning
• Wifi-timer (valgfritt)
• Nøkkel til dør

INSTALLERE REXENER-VANNVARMER
• Rexener-vannvarmer må installeres på et synlig sted som lett kan overvåkes.
• Ikke installer varmeren et sted der det utsettes for betydelig varme eller kontinuerlig fuktighet.
• Sørg for tilstrekkelig plass rundt varmeren for vedlikehold og drift.
• Produsentens anbefaling er 60 cm fra fast vegg/tak.
• Ikke plasser vannvarmeren i nærheten av brennbare materialer vegger eller tak, hauger med løv eller 
kvister osv.
• Under driftsforhold veier Rexener-vannvarmer ca. 43 kg. Forbered et tilstrekkelig solid og sterkt fun-
dament for varmeren med for eksempel betongfliser. Husk å frostsikre. Fjern løs jord under flisene og 
erstatt den med grus til en dybde på ca. 20 cm.
• Ikke plasser varmeren på et ustabilt, skrå eller vinglete fundament. Enheten vipper og/eller faller over 
kan forårsake funksjonsfeil og føre til brann.
• Installer varmeren på en ikke-brennbar overflate eller på annen måte sikre at overflaten er brannsikker.
• Benene på varmeren er justerbare. Bruk dem for å sikre at varmeren er i vater.
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• Før du rengjør og vedlikeholder enheten, må du trekke støpselet ut av kontakten og la enheten avkjøles 
tilstrekkelig. Forsømmelse av disse instruksjonene kan føre til forbrenning eller elektrisk støt.
• Forbered et separat og sikkert ståsted for drivstofftanken. Sørg for at drivstoff lett kan tilsettes. 
• Drivstofftanken kan installeres på et høyere eller likt nivå med varmeren. Avstanden mellom driv-
stofftank og varmer bør ikke være mer enn 5-7 m.
• Sikre om mulig en separat fast elektrisk tilkobling og støpsel til varmeren. I tilfelle du trenger å bruke en 
skjøteledning, bør den være kontinuerlig fra stikkontakten til varmeren.
• Bruk en jordstrømsenhet i den elektriske tilkoblingen eller skjøteledningen.
• Få tilstrekkelig lange slanger, minst 38–50 mm i diameter og med en minimum varmebestandighet på 
50 °C, samt passende slangeklemmer (6 stk) for montering av varmeren. Du kan også bestille dem for 
levering med varmeren.
• Mål diameteren på vannforbindelsene til stampen eller bassenget som skal varmes opp. Skaff deg nød-
vendige reduksjonsanordninger for montering av vannslanger.
• Sørg for utslipp av kondens og damp slik at de ikke forårsaker personskader eller skader varmerens om-
givelser. For dette formålet er det en kondensavløpsventil i bunnen av varmeren, som det er mulig å feste 
en avløpsslange til. Rett slangen under varmeren til en av sidene.

RÅD FOR INSTALLASJON AV ENHETEN

• Produsenten og importøren anbefaler å bestille installasjonstjenesten for varmeren.
• Plasser Rexener-vannvarmer der du har satt av plass for den. Forsikre deg om at varmeren er i riktig og 
stabil posisjon horisontalt og vertikalt ved hjelp av de justerbare bena.
• Skru inn vannledningene som passer for varmerens vannforbindelser. Vind tetningsbånd rundt den 
gjengede delen av rørforbindelsene i retning av gjengen.
• Plugg vanntilkoblingene på den andre siden av varmeren. Vind tetningstape rundt den gjengede delen 
av pluggene i retning av gjengene.
• Installer tappekranen til varmeren som følger med leveransen, i den nedre delen av vannvarmeele-
mentet. Bruk tetningstape.
• Forsikre deg om at slangetilkoblingene til vannet er egnet. Installer eventuelle reduksjonsenheter.
• Plasser sirkulasjonspumpen på et passende sted mellom badestampen eller bassenget som skal varmes 
opp og Rexener-vannvarmer. Installer sirkulasjonspumpen i forbindelse med den nedre vannslangen.
• Kapp vannslangene til riktig lengde og installer dem. Husk å installere slangeklemmene, men ikke stram 
dem.
• Mål den øvre vannslangen og installer den.
• Skru vannslangeklemmene lukket.
• Tre drivstofftilførselsslangen gjennom det angitte hullet på bunnen av huset.
• Trekk drivstoffledningene fra drivstofftanken til varmeren.
• Installer drivstofftanken.
• Fyll drivstofftanken. Bruk biodiesel, vanlig diesel eller avgiftsfri diesel.
• Koble strømuttaket til Rexener-vannvarmer til stikkontakten.
• Du kan nå begynne å tilsette vann i stampen eller bassenget som skal varmes opp.
• Installer skorsteinen og skorsteindekselet på plass. Fest skorsteinen til varmeren med de angitte skruene.
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TØMMING AV DRIVSTOFFTILFØRSELSSYSTEMET

Drivstofftilførselssystemet må tømmes i forbindelse med første gangs oppstart eller  når det er tomt for 
drivstoff, etter behov. Forsøk først å slå på varmeren 2–3 ganger. Hvis varmeren ikke starter, skal du lufte 
drivstofftilførselssystemet i henhold til instruksjonene nedenfor.

• Åpne vingeskruen i bunnen av drivstoffpumpen med 2–3 omdreininger.
• Koble strømledningen til stikkontakten og trykk på tilbakestillingsbryteren på pluggen for å koble 

strømmen til varmeren.
• Trykk på bryterens aktiveringsbryter (strøm).
• Dieselpumpen aktiveres, og tømmer drivstoff og luftbobler fra utluftingsåpningen. Lukk tømme-

skruen.
• Hvis drivstoffslangen inneholder mye luft, kan det hende du må gjenta trinnene ovenfor to eller tre 

ganger.
• Hvis brenneren slås av på grunn av mangel på drivstoff, eller det er en annen grunn til å mistenke 

at luft har kommet inn i drivstofftilførselskretsen, må du gjenta tømmingen i samsvar med disse 
instruksjonene.

• Hvis du ønsker å unngå dette i fremtiden, må du ikke la drivstofftanken gå helt tom for drivstoff.

lufteskrue

åpne lukk
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VANNVARMERENS OPPBYGGNING

PR200-vannvarmer

Kontrollpanel

Brenner

Dieselpumpe

Lufteskrue

Drivstoffilter

Viftens luftinntak

Flammedetektor

Tenner

Vannivåsensor

Temperatur-
sensor

Overopphetingssensor

Utløpstilkobling for opp-
varmet vann

Innløpstilkobling for 
oppvarmet vann

Avløpsventil

Føring av drivstoffslange 
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KONTROLLPANEL

1. LCD-DISPLAY
Displayet kan brukes til å kontrollere temperaturjusteringer, feilkoder, etc. 
- Temperaturen på venstre side av displayet indikerer temperaturen på vannet som skal varmes opp
- Temperaturen på høyre side av displayet indikerer den innstilte temperaturen for vannet

2. AKTIVITETSINDIKATORLYS
Dette lyset lyser når vannvarmeren går.

3. BRENNER-INDIKATORLYS
Denne lampen lyser når brenneren er i drift.

4. ADVARSELSLYS FOR OVEROPPHETNING
Denne varsellampen lyser når temperaturen på vannet som varmes overstiger 50 °C, eller hvis overopphe-
tingsføleren i varmeren oppdager en temperatur høyere enn 75 °C. Brenneren slås av samtidig.

5. PÅ-KNAPP
Slår enheten på og av.

6. TEMPERATURKONTROLLKNAPPER 
Disse knappene brukes til å stille inn ønsket vanntemperatur. De kan også brukes til å justere termo-
statens nøyaktighet til 2 eller 4 grader.

7. ADVARSELSLYS FOR LAVT VANN (W/L = Lav vann)
Varsellampen lyser når vannstanden i varmesystemet synker for lavt eller hvis det er luftbobler i enheten.

8. ADVARSELSLYS FOR FEILFUNGERENDE BRENNER (FEIL AVFYRING)
Denne indikatorlampen lyser hvis brenneren har sviktet eller er slått av under drift.
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INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

1. Kontroller drivstoff- og vannstanden.
2. Koble strømledningen til stikkontakten og trykk på Tilbakestillingsbryteren på støpselet (hvis 

utstyrt med RCD) for å koble strøm til varmeren. Merknad: kommer pakken med en timer; er det 
ikke nødvendig å trykke på «Tilbakestilling» er ikke nødvendig.

3. Trykk på «Power»-knappen. Når varmeren er aktivert, lyser «Burn»-indikatoren (3).
4. Bruk temperaturkontrollknappene (6) for å stille inn ønsket temperatur.
5. Brenneren deaktiveres når ønsket temperatur er nådd. Den startes på nytt når vanntemperaturen 

faller 2 eller 4 grader under den innstilte måltemperaturen. 
-  Slå av varmeren med POWER-knappen.
-  Hold NED- og OPP-knappene samtidig i fem sekunder.
-  Di F2 eller F4 vil blinke på skjermen.
-  Velg hvor mye grader vanntemperaturen skal falle før varmeren starter på nytt med NED- 

og OPP-knappene.
- Til slutt, trykk på POWER-knappen for å låse valget ditt.

6. Deaktiver vannvarmeren ved å trykke på «Power»-knappen igjen.
ADVARSEL! Varmeren må alltid forhindre at vann spruter inn i varmeren. Ta hensyn til dette under instal-
lasjon og bruk!

MERKNAD! Varmeren driftsspenning er 230 V ~ 50 Hz. Det er brukerens ansvar å koble enheten til et 
strømnett som leverer riktig spenning. 

MERKNAD! Ikke slå av varmeren ved å trekke støpselet ut av kontakten.

MERKNAD! Deaktiver alltid varmeren før du fyller på drivstoff.

ANBEFALING:  Bruk bare biodiesel, diesel eller avgiftsfri diesel i varmeren. Sørg alltid for at beholderne 
som brukes til å fylle drivstoff på varmeren er rene. Urenheter i beholderne og bruk av annet drivstoff enn 
diesel kan forårsake funksjonsfeil eller overdreven sotdannelse.

ANBEFALING: Når du håndterer drivstoff, må du følge alle relevante sikkerhetsinstruksjoner.
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SIRKULASJONSPUMPE

Hvis det er anskaffet en sirkulasjonspumpe for Rexener-vannvarmer, er den alltid på når varmeovnen er 
aktiv. Når varmeren er slått av, slås sirkulasjonspumpen av.  Vannvarmeren krever en sirkulasjonspumpe 
for å fungere.

Anbefalte sirkulasjonspumpeegenskaper

Driftsspenning 230 V ~ 50 Hz
Strømningshastighet 6100 L/t 6 m.c.H2O
Høyeste strømningshastighet 9,6 m.c.H2O
Laveste strømningshastighet 2 m.c.H2O

FORHINDRINGSSYSTEM FOR OVERHETNING
 
Systemet for forebygging av overoppheting har to faser. Advarselslampen for overoppheting lyser når 
temperaturen på vannet som oppvarmes stiger til 50 °C eller overopphetingsføleren i varmeren oppdager 
en temperatur høyere enn 75 °C. Varmeapparatets brenner er slåes av.

Når vanntemperaturen har oversteget 50 °C, deaktiverer overopphetingssystemet brenneren og slår på 
varsellampen. Når temperaturen synker, tilbakestilles systemet automatisk, slik at varmeapparatet kan 
brukes.

Hvis varmervannet overstiger 75 °C, deaktiverer overopphetingssystemet brenneren og aktiverer varsel-
lampen. I dette tilfellet må det avgjøres om overoppheting skyldtes svikt i varmeren eller vannsirkula-
sjonen (f.eks. blokkering av rør).

DAGLIGE INSPEKSJONSPUNKTER

1. Kontroller drivstoffnivået og drivstoffslangeforbindelsene for å oppdage lekkasjer. Reparer even-
tuelle feil umiddelbart.

2. Kontroller tilkoblingene til eksosrørene og tettheten. Fjern sot og annet smuss med en myk klut.
3. Kontroller vannkretsslangene for lekkasjer. Reparer eventuelle feil umiddelbart.
4. Når du starter varmeren, må du overvåke brennerdriften og røykdannelsen. Hvis det slippes ut en 

merkbar mengde svart røyk fra eksosrøret, fungerer ikke brenneren riktig. Ta kontakt med impor-
tøren for å avgjøre problemet.
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold skal utføres av en kyndig person regelmessig.

Rengjøring av vannvarmeren

Tørk av vannvarmerens overflate og eksosrør regelmessig med en tørr og ren klut. Milde rengjørings-
midler kan også brukes der det er nødvendig.
IKKE VASK varmeren med vannstråle eller høytrykksspyler. Vann som kommer inn i varmeappa-
ratets indre kan forårsake funksjonsfeil eller elektriske støt.

Rengjøring av flammedetektoren

• Hvis sensoren til flammedetektoren er dekket av sot eller annet smuss, reduseres varmeren og ef-
fekten kan forhindres helt. For å forhindre driftsfeil, må flammedetektoren kontrolleres regelmessig 
og rengjøres etter behov

• Koble flammedetektoren fra brenneren ved å trekke den utover. Flammedetektoren er installert i 
den nedre delen av brenneren.

• Rengjør flammedetektorens sensor med en myk og ren klut.
• Installer flammedetektoren på nytt. Fremspringet (A) i detektorens kropp må sette seg godt på plass.
• Hvis flammedetektoren er ekstremt sotete, kan varmeapparatet også kreve feiing.

Feiing

Rexener PR200-vannvarmer kan kreve feiing av og til. Feiing kan bare utføres av en importørautorisert 
leverandør av vedlikeholdstjenester.

Feiing bør utføres hvis varmeren produserer røyk under drift.

ÅRLIG VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler å vedlikeholde vannvarmeren årlig. Årlig vedlikehold inkluderer utskifting av oljefilter, trakt 
og tetning, samt generell rengjøring og inspeksjon.

Reservedeler som kreves for årlig vedlikehold er inkludert i en separat solgt vedlikeholdspakke. Forsikre 
deg om at du bruker riktig vedlikeholdssett.

Årlig vedlikehold er også tilgjengelig som en betalt, omfattende tjeneste.

Årlig vedlikehold er nødvendig for å beholde varmerens tre års garanti.
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DRIFTSFEIL

Hvis sikkerhetssystemene til enheten oppdager en feil, vises mel-
dingen «Err» på skjermen, og en av varsellampene lyser samtidig.

Varmerens brenner har slått av «misfire»
Brenneren får sannsynligvis ikke drivstoff. I tillegg til dette, kan den dårlige forbrenningen ha ført til at det 
samlet seg sot eller avleiringer på flammedetektoren eller dysen. Drivstoffet kan være av dårlig kvalitet.

1. Kontroller drivstoffkvaliteten og -nivået, og etterfyll drivstoff etter behov.
2. Prøv å starte varmeren.
3. Kontroller drivstoffilteret og -trakten, og bytt dem etter behov.
4. Hvis drivstofftanken inneholder urenheter som blokkerer filteret, tøm tanken og skyll den med rent 

drivstoff til urenhetene er fjernet. Kontakt eventuelt importøren for å få rengjort tanken.
5. Hvis drivstofftanken inneholder vann, tøm den og fyll den med passende drivstoff.  HDersom vannet 

ikke forsvinner, kjøp en ny tank.
6. Sjekk tilstanden til flammedetektoren. Inspeksjons- og rengjøringsinstruksjoner.  Start varmeren.
7. Hvis varmeren ikke starter, kontakt importøren.

Råd og instruksjoner for problemsituasjoner
• Hvis varmerens sikkerhetssystemer deaktiverer enheten, må du bestemme årsaken(e) til utkoblingen 

og rette omgående eventuelle feil oppdaget og rapportert av sikkerhetssystemet og diagnostikken.
• Prøv å slå enheten av og på igjen.
• Kontakt importøren om nødvendig.
• Når feildiagnostikkdisplayet er deaktivert, vil også advarselslydene stoppe.

Feilkoder
• ER1 -> Kontroller flammedetektoren for sot eller skader.
• ER2 -> Feil forårsaket av vanntemperaturføleren.
• ER3 -> Utilstrekkelig vannstand eller luftlommer i vanntanken. 

Reperasjon av varmeren
• Kontakt importøren hvis de grunnleggende vedlikeholdsdelene til Rexener-vannvarmer må byttes 

ut.
• Utfør periodisk vedlikehold på varmeren minst en gang pr år. Periodisk vedlikehold kan utføres av en 

teknikker fra Rex Nordic, eller du kan utføre vedlikeholdet selv med et servicesett som er tilgjengelig 
for kjøp fra importøren.

• Varmerreparasjoner må utføres av importøren. 

Feil reparasjoner kan føre til enda mer alvorlig skade på varmeren.
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DIAGNOSERING OG REPARASJON

Hvis varmeren ikke fungerer, må du kontrollere følgende:
Er strømmen koblet til?
Er det tilstrekkelig drivstoff?

FEILBESKRIVELSE MULIG ÅRSAK REPARASJONSTILTAK

ENHETEN 
STARTER IKKE

Enheten får ikke strøm, 
ingen av signallampene 

er på.

Stikkontakten er ikke koblet til støpselet. Koble strømledningen til 
støpselet.

Strømnettet leverer ikke strøm.
Kontroller driften av 
strømnettet og sikringene på 
stedet.

Bytt sikringen.

«Power»-lampen lyser, 
men varmeren går ikke

Vanntemperaturen er høyere enn den 
innstilte temperaturen.

Øk innstilt temperatur eller 
vent til vannet er avkjølt.

Lampen «MISFIRE» eller 
«ERR, ER1, ER2 eller 

ER3» lyser

Det er tomt for drivstoff. 
Fyll drivstoff på varmeren 
og luft om nødvendig 
drivstofftilførselssystemet

Drivstoffet har herdet.
Bytt til drivstoff som er mer 
motstandsdyktig mot lave 
temperaturer.

Drivstoffilteret er blokkert. Bytt drivstoffilteret.

Det er luft i drivstoffpumpen. Luft drivstofftilførselssystemet 
(se instruksjonene på side 10.)

Advarselslampen 
«OVERHEAT» eller 

«ERR» er tent

Funksjonen for forebygging av 
overoppheting er aktivert.

La vannet avkjøles.
Rengjør eventuelle 
blokkeringer i 
vannkretsen og tilbakestill 
overopphetingssensoren 
(instruksjoner på side 14.)

Temperatursensoren mislyktes. 
Sirkulasjonspumpen har sviktet.

Kontakt importøren for å 
reparere sensoren eller 
pumpen. 

Brenneren mislyktes. Kontakt importøren.

Brennerviften er aktivert, 
men brenneren tennes 

ikke.
Tenneren på brenneren mislyktes.

Kontakt importøren for å 
reparere tenningen. Kontroller 
de elektriske ledningene og 
tilkoblingene.
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FEILBESKRIVELSE MULIG ÅRSAK REPARASJONSTILTAK

STØYENDE BRENNER

Drivstoffilteret er tett. Rengjør eller bytt ut filteret. 
Instruksjoner på side 15.

Pumpen bråker 
under drift. Det er luft i drivstoffsystemet. Luft drivstofftilførselssystemet. 

Brenneren mislyktes. Kontakt importøren.

VARMEREN SLÅS 
AV KORT ETTER 

AKTIVERING.

Feil drivstofftype Tøm drivstofftanken og fyll 
den med biodiesel, diesel eller 
avgiftsfri diesel."ERR»/"Misfire"

Drivstoffet inneholder vann eller andre 
urenheter.

"ERR»/"Misfire" Flammedetektoren er i feil posisjon. Installer flammedetektoren 
nøyaktig i riktig posisjon.

"ERR»/"Misfire" Flammedetektoren er skitten. Rengjør flammedetektoren.

"ERR»/"Misfire" Det er luft i drivstofftilførselssystemet. Luft drivstofftilførselssystemet. 
Instruksjoner på side 10.

BRENNEREN 
PRODUSERER RØYK 
OG AKKUMULERER 

SOT

Feil drivstofftype Tøm drivstofftanken og fyll 
den med biodiesel, diesel eller 
avgiftsfri dieselDrivstoffet inneholder vann eller andre 

urenheter.

Brenneren får ikke 
nok luft. Inntakskanalen er blokkert eller skadet. Sjekk inntakskanalen. Kontakt en 

autorisert vedlikeholdstjeneste.

Eksosrøret er 
blokkert. Eksosgassene kan strømme i feil retning. Rengjør eksosrøret nøye eller bytt 

det ut.

Brenneren mislyktes Kontakt importøren for å reparere 
brenneren.

Forbrenningskammeret er sotet. Kontakt importøren for å få feiet 
varmeren.

VANNET KAN IKKE 
VARMES OPP ELLER 

SIRKULERE.

Varmeren fungerer, 
men vannet varmes 

ikke opp. 

Den innstilte temperaturen er for lav. Juster innstilt temperatur til ønsket 
nivå.

Det er luft i vannrørene.
Sørg for tilstrekkelig vannstand og 
bruk av sirkulasjonspumpen.

Sirkulasjonspumpen har sviktet.

 Sirkulasjonspumpen 
bråker.

Det er luft i vannrørene. Sørg for tilstrekkelig vannstand og 
bruk av sirkulasjonspumpen.

 Sirkulasjonspumpen har sviktet.
Kontakt en autorisert 
vedlikeholdstjeneste for å få 
reparert sirkulasjonspumpen.
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

Produktnavn REXENER PR200

Modellnavn PR200

Varmeeffekt 18,5 kW

Oppvarmingseffektivitet 96 %

Drivstofforbruk 1,94 l/t

Drivstoff Avgiftsfri diesel

Brennertype Diesel

Bruk Badestamper og basseng

Kapasitet til vanntank 17,1 liter

Maksimalt driftstrykk 1,7 bar (167 kPa)

Strøm 230 V ~ 50 Hz

Nominelt strømforbruk 80 W

IP-grad IP 33

Dimensjon
(B x D x H)

320 x 580 x 839 mm

Vekt 43 kg

Gjengestørrelse på vann ut Innvendig diameter (45 mm), ytre diameter (52 mm), 40 A.

Gjengestørrelse på vann inn Innvendig diameter (45 mm), ytre diameter (52 mm), 40 A. 

Eksosrørets diameter (Ø) Ø 75 mm

Sikkerhetsenhet
Flammedeteksjon, lav vannstandsregistrering, vanntemperatur, overop-
phetingsbeskyttelse

Varmeeffektivitet er målt ved tilførselstemperatur på 40  oC og returtemperatur på 25  oC.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

EN 303-1 7.2 resultat

det nødvendige utkastet i mbar 0,04 mbar

motstand mot gass og forbrenningskammer for varmere som arbeider 
med positivt trykk i mbar

0,14 mbar

utslipp av røykgasstemperatur i oC 140 oC

utslipp av røykgassmassestrøm i kg/s 0,0088 kg/s

utslipp av nitrogenoksider NOx i mg/kWt 119 mg/kWt

utslippsdiameter for røykrørstilkobling i mm 75 mm

vannmotstand i mbar
20 K - 60 mbar
10 K - 80 mbar

maksimal varmeinngang i kW 19,6 kW

nominell varmeeffekt i kW 18,5 kW

30 % nominell varmeeffekt i kW 5,6 kW

nyttig effektivitet ved nominell varmeeffekt og høy temperatur regime i 
%

96 %

nyttig effektivitet ved 30 % av nominell varmeeffekt og høy temperatur 
regime i %

98 %

standby varmetap i kW 0,089 kW

Strømforbruk

Innledende forbrenning 75 W

Under drift 40 W

i standby-modus 6 W

gassvolumet til varmeren 0,023 

rekkevidde for temperaturkontroll i  oC (0 ~ 45) o C

drivstofftype Diesel

forbrenningskammertype Tvungen eksos

forbrenningskammerets dimensjoner og forbrenningskammervolumet 0,015 

direkte flammeoperasjon eller reversering av flammen Direkte flamme

varmertype: PÅ/AV, modulerende, flertrinns PÅ/AV
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GARANTI FOR REXENER PR200-VANNVARMER

Garanti gitt av
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, FINLAND

1. Generell beskrivelse
Rex Nordic gir garanti til forbrukere som har kjøpt et produkt importert av en importør enten direkte eller 
fra en forhandler. Forbrukerens rettigheter i garantiperioden bestemmes ut fra regelverket som gjelder i 
landet der garantien eller garantiservicekravet er presentert.
Denne garantien er en frivillig produsentgaranti som gir forbrukerne tilleggsrettigheter i tillegg til deres 
rettigheter i henhold til nasjonal forbrukerlovgivning og skal derfor ikke påvirke disse juridiske rettig-
hetene. Garantien forblir gyldig forutsatt at enheten betjenes og vedlikeholdes i samsvar med bruksanvis-
ningen.

Tidsbegrensede eller midlertidige tilbud er landsspesifikke, og relaterte garantikrav skal ikke presenteres i 
noe annet land enn det landet eller de landene der tilbudet er gyldig.

2. Garantidekning
Importøren skal gi produktene vedkommende har importert med garanti for material- og produksjonsfeil 
i samsvar med disse garantibetingelsene. Garantileverandøren skal være ansvarlig for å sikre at bruker-
vennligheten og kvaliteten på enheten forblir normal gjennom garantiperioden.
Ellers har enheten en defekt.

En mangel refererer til et faglig vurdert avvik fra den normale kvaliteten på importørens produkter eller 
relaterte veiledningsverdier gitt av produsenten, med tanke på enhetens alder og tiden den har vært i 
bruk. For eksempel skal produksjons- og strukturfeil og andre defekter og mangler som svekker enhetens 
brukbarhet i løpet av garantiperioden, betraktes som mangler som dekkes av garantien.

Garantileverandøren er imidlertid ikke ansvarlig for mangelen hvis den fremfører et rimelig tilfelle at 
avviket i enhetens normale kvalitet eller brukbarhet skyldes en årsak knyttet til kjøperen. Årsaken kan 
være for eksempel håndtering av enheten i strid med vedlikeholdsinstruksjonene eller annen urettmessig 
bruk av enheten eller forsømmelse av vedlikeholdet som skal utføres i henhold til et vedlikeholdsprogram 
og utarbeidet av produsenten eller en mangelfull implementering av dette. Garantibegrensningene er 
beskrevet mer detaljert i avsnitt 6.
Garantien dekker bare Rex Nordic AS-produkter importert av Rex Nordic AS og solgt av en offisiell for-
handler av disse.

Bare forhandlere autorisert av Rex Nordic AS har lov til å markedsføre og annonsere 3-årsgarantien.

3. Start og varighet av garantien
Garantiperioden begynner på kjøpsdagen for produktet. En kvittering eller et lignende sertifikat for 
kjøpet av produktet må beholdes og presenteres i garantirelaterte forhold for å bekrefte garantien.
Importøren gir 12 måneders garanti for produkter fra kjøpsdatoen for enheten. I tilfelle spesifikt nevnte 
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og markedsførte produkter kan garantien utvides på rexnordic.com ved å aktivere en toårs tilleggsgaranti 
innen fire uker etter kjøpsdatoen.

Etter registreringen av tilleggsgarantien skal produktets maksimale garantiperiode være tre år totalt. Mer 
informasjon om garantiperioder for forskjellige produkter er tilgjengelig på rexnordic.com.

4. Arbeid inkludert i garantiomfanget
Hvis enheten sendes til garantiservice innen den utvidede garantiperioden, må kvittering og garantiser-
tifikat (eller en pålitelig avklaring av kjøpsdatoen) for den utvidede garantien sendes med den. Basert 
på garantien skal reparasjon av defekten som dekkes av garantien utføres gratis i garantiperioden under 
normal arbeidstid som angitt av Rex Nordic AS.
Mulige kostnader forbundet med å transportere enheten til garantiservice eller reparasjon av garantien er 
på kundens regning. Oppbevar originalemballasjen for å lette transporten. Kostnadene knyttet til retur av 
produktet til kunden etter garantiservice eller reparasjon av garantien, hvis enheten ble godkjent for ga-
rantiservice/-reparasjon, er på bekostning av forhandleren/importøren. Hvis en mangel i eller reparasjon 
av produktet ikke dekkes av garantien, må kunden betale for alle servicekostnader, inkludert eventuelle 
postgebyrer.

Hvis produktet eller en del av det erstattes som en del av rettighetene under denne garantiperioden, 
skal den utskiftende delen bli kundens eiendom, og den erstattede gamle delen skal bli importørens 
eiendom.

5. Garanti for et reparert produkt
Garantien for en enhet som er reparert eller erstattet under garantien, skal fortsette til slutten av den 
opprinnelige garantiperioden.
Garantibetingelser

6. Garantibegrensninger
Garantien dekker ikke:
a. reparasjon av en mangel forårsaket av naturlig slitasje eller upassende bruk; mangelfull eller feil service 
utført av en annen part enn importøren eller bruksvilkår som avviker fra dimensjonsgrunnlaget; eller valg 
av kjøperen av en enhet som er uegnet eller feil dimensjonert for bruk eller for en bestemt applikasjon. 
Instruksjoner om årlig vedlikehold er gitt i bruksanvisningen som følger med produktet og tilgjengelig 
online på rexnordic.com
b. bruk av produktet på fasiliteter som er uforenlige med bruksanvisningen og/eller problemer forårsaket 
av forhold. Sjekk alltid de nødvendige tekniske spesifikasjonene i produktmanualen
c. utilstrekkelig ventilasjon (produkter som krever tilstrekkelig ventilasjon for å fungere)
d. kompensasjon for direkte eller indirekte skade forårsaket av den defekte enheten
e. reparasjon av en mangel hvis en tredjepart har utført modifikasjoner eller reparasjoner på enheten
f. reparasjon eller utskifting av deler som er utsatt for slitasje uten spesielle garantier

Hvis det under en garantireparasjon kommer frem at mangelen eller mulig mangel er forårsaket av en av 
de ovennevnte faktorene, skal importøren ha rett til å fakturere kunden for alle arbeids- og materialkost-
nader som er forårsaket av arbeidet. Importøren skal rapportere om en slik situasjon når saken har opp-
stått, i så fall skal kunden ha muligheten til ikke å reparere feilen som ikke dekkes av garantibetingelsene. 
I den situasjonen som er beskrevet ovenfor, skal produktets returgebyr være under kundens ansvar. Pro-
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duktet kan også hentes fra importørens vedlikeholdstjeneste der produktet er sendt uten ekstra kostnad.

En rimelig tid til å rapportere en mangel skal være senest 60 dager etter at mangelen ble oppdaget eller 
dagen da den skulle ha blitt oppdaget. Imidlertid, i tilfelle en mangel, må kunden alltid handle på en måte 
som sikrer at skaden ikke blir økt på grunn av kundens handlinger eller uaktsomhet. Ved rapportering 
av en feil må kjøperen fremlegge et garantisertifikat eller en annen pålitelig avklaring om hvor og når 
enheten ble kjøpt.

Når en estimerer en rimelig reparasjonstid, skal graden av feil tas i betraktning av sikkerheten og pålitelig-
heten til enheten, vanskeligheten med å finne feilen, omfanget av reparasjonen og tilgjengeligheten av 
reservedeler.

Når det gjelder programvare, skal produsentens lisens og bruksvilkår overholdes.

7. Presentere et garantikrav
Du kan sende inn et garantikrav på rexnordic.com eller via telefon eller e-post til Rex Nordics kunde-
service i løpet av åpningstiden. Den oppdaterte kontaktinformasjonen om kundeservice er tilgjengelig på 
rexnordic.com.
Alternativt, hvis du kjøpte produktet fra en offisiell Rex Nordic AS-forhandler, kan du kontakte forhand-
leren.

8. Garantiservice og alternativer
Det mest passende garantiservicealternativet kan bestemmes gjennom kontakt med importøren. Med 
alternativene nedenfor skal Rex Nordic bestemme ett eller flere alternativer som skal brukes:
a.  en autorisert servicemedarbeider ankommer stedet for å utføre garantiservicetiltakene
b.  kunden sender produktet til garantiservice per post. Rex Nordic skal betale frakt begge veier hvis 

garantibetingelsene er oppfylt
c.  kunden leverer produktet til en autorisert forhandler, og forhandleren leverer produktet til Rex Nordic.
d.  kunden leverer produktet direkte til et servicepunkt angitt av Rex Nordic. Kunden skal være ansvarlig 

for kostnadene vedkommende påløper.
e.  Rex Nordic skal levere en lett utskiftbar del per post som kunden kan skifte ut på egen hånd. Vi bærer 

ikke noe direkte eller indirekte ansvar for noen arbeidsrelaterte kostnader. Hvis du trenger veiledning 
eller mer informasjon, kan du kontakte Rex Nordics vedlikeholdsavdeling. Den oppdaterte kontaktinfor-
masjonen er tilgjengelig på rexnordic.com. 

9. Ansvarsfraskrivelse
Denne garantien skal tolkes i samsvar med lovene i landet der produktet som er importert av Rex Nordic 
Oy er solgt. I den grad lokal lovgivning tillater det, skal Rex Nordic ikke være ansvarlig for driftsfeil, skade, 
tap eller annen indirekte skade på produktet forårsaket av misbruk av produktet, manglende evne til å 
bruke det eller brudd på den direkte eller indirekte garantien.
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Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Modell:

Serienummer:

VEDLIKEHOLDSOVERSIKT



25

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:



UK

013 553 773 70
info@rexnordic.com

FINLAND

040 180 11 11
info@rexnordic.com

SWEDEN

072 200 22 22
info@rexnordic.com

NORWAY

4000 66 16
norge@rexnordic.com

EUROPE

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
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