
Bruks og 
monteringsanvisning

Fagor vannvarmere:
FTC-6 ltr.
FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr.
FEP-15 ltr. - FEG-15 ltr.
Tillegg for FEP-11+ FEP-15+ 



▼ VEILEDNING FOR INSTALLASJON OG BRUK

▼ VANNVARMER MED BATTERIDREVET TENNING

▼ VANNVARMER MED GENERATORDREVET TENNING

DISSE MODELLENE ER 
PRODUSERT FOR PROPAN 
MED GASSTRYKK FOR 
HUSHOLDNINGS BRUK - 30mmb

GENERELLE BETINGELSER FOR FAGORS GARANTI

Produktet følger norsk forbrukerkjøps lov. Dette betyr at det gis to års garanti på produktet.

AVVIK FRA GARANTIEN
Følgende dekkes ikke av denne garantien og hele reparasjonskostnaden må derfor dekkes av forbrukeren:

• Skader som følge av forsømmelse eller feil bruk av apparatet.
• Skader som følge av omstendigheter utenfor ens kontroll (atmosfæriske og geologiske fenomener).
• Periodiske vedlikeholdsreparasjoner av produktet.
• Slitasje og estetisk forringelse framkalt av bruk.
• Rensking av oppsamlet kalk 
• Inngrep som må utføres på grunn av feil installasjon av apparatet eller manglende nødvendig vedlikehold, 

ifølge anbefalingene for installasjon og bruk hentet fra bruksanvisningen eller installasjonsanvisningen

OPPHØR AV DENNE GARANTI
Denne garanti vil opphøre og være ugyldig hvis apparatet har blitt behandlet, endret eller reparert av uautoriserte eller
teknisk service som ikke er godkjent av leverandør.

VIKTIG: For å ha krav på denne garantien må kunden fremvise kjøpskvittering med dato. Ved levering av apparater til ny-
bygg må dato for disposisjon fremvises.

Produsent: Fagor Electrodomésticos, S. Coop. Bº San Andrés nº 18, 20500 Mondragón-Gipuzkoa.
Importør: Selectron AS, Fetveien 1, 2007 Kjeller. Tlf.: 63806500.
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HOVEDKOMPONENTER
1. BAKPLATE
2. TREKKHETTE SOM HINDRER TILBAKESTRØMNING 

med en krage for forbindelse til skorstein
3. VARMEVEKSLER av kobber.
4. MULTIGASSBRENNER av rustfritt stål. 

Injektormanifold som passer for hver gasstype.
5. PILOT.
6. GASSVENTIL med to sikkerhetsventiler, manuelt effektvalg, 

automatisk regulering av effekt ved vannføring og jevnt 
stigende tenning av brenner.

7. VANNVENTIL med automatisk regulator av vanntilførsel og 
manuell temperaturvelger.

8. HYDROELEKTRISK generator som ved hjelp av vann-
strømmen genererer nødvendig energi for at vannvarmeren 
skal virke (kun i modellene FEG Aquatronic/Muu).

9. TENNING med tenningssikring.
10. BATTERIHOLDER (kun i FEP Electronic-modeller).
11. TEMPERATURSENSOR (NTC) som måler temperaturen til 

varmtvannet (kun i innendørsmodeller, FEP…D, FEG…D 
og Muu…D).

12. TTB TTB SIKRING som stopper gasstilførsel hvis avgasser 
ikke får slippe fritt ut. (kun i innendørs modeller, 
FEP…D, FEG…D og Muu…D).

13. BRENNERBRETT (kun i modellene FEP-11, FEG-11 
og Muu-11D).

Modell Modell Symbol Enheter 
FEP-11 FEG-11/Muu-11D FEP-15 FEG-15 

Effekt og varmeinput 
Nominell effektoutput Pn 19,2 25,3 
Variabel effekt minimum Pmin. 7,7 7,7 
Variabel effekt Pmin-Pn 7,7 – 19,2 7,7 - 25,3 
Nominell varmeinput Qn 22,1 28
Minimal varmeinput Qmin 

kW

8,9 8,9 
Gassinformasjon 

2 H Naturgass G20 20
Butan G30 28-30 Koblingstrykk 3+

Propan G31 
mbar 

37
2H Naturgass G20 

Hi=9,45 kWh/m
m /h 2,34 2,96 

Butan G30 
Hi=12,68 kWh/kg 

kg/h 1,74 2,21 Gassforbruk 
3+

Propan G31 
Hi=12,87 kWh/kg 

kg/h 1,72 2,18 

2H Naturgass G20 12,7 10,4 
Butan G30 27 23,7 

Brennerens trykk 
ved nominell 

effekt 
3+

Propan G31 
mbar 

33,5 30,6 
Vanninformasjon 

Maks.temp.( 50°C) l/min 2,3-5,5 2,3-7,3 Vannstrøm Min. temp. ( 25°C) l/min 3,7-11 3,7-15 
Maksimalt vanntrykk bar 13

Maks. temperatur bar 0,12 0,3 0,12 0,3 Minimalt vanntrykk Min. temperatur bar 0,18 0,4 0,18 0,4 
Forbrenningsprodukter 
Massestrømningsrate g/s 14 18 
Gjennomsnittstemperatur °C 170 170 

Dimensjoner på skjøter og rørenes diameter 
Naturgass ”/Ø 16x1 Gassinnløp Butan-propan ”/Ø 12x1 

Kaldtvannsinnløp ”
Oppkoblinger/Ø på innsiden 
(mm.) 

Varmtvannsutløp ”
Røykutløp 11 liter Ø 110 15 liter Ø 125 
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1.   BESKRIVELSE AV APPARATET FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr. - FEP-15 ltr. - FEG-15 

2.   TEKNISKE DATA 
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1. Muffe for gasstilkobling
2. Kaldtvannsforbindelse
3. Gassfilter
4. Nedre del
5. Øvre del
6. Vannregulator
7. Trykkmåler
8. Vannfilter
9. Effektvelger
10. Reserveventil
11. Injektor
12. Injektormanifold
13. Hoveddel
14. Elektrodeenhet
15. Batteriholder (FEP-modeller)
16. Generator (FEG-/Muu-modeller)
17. Brenner
18. Oppvarmingsenhet
19. Trekkhette
20. Overflytssikring
21. Tenningsboks med tenningssikring
22. Mikrobryter
23. Koblingsledd til manifold
24. NTC (Temperatursensor)

ELEKTRISK OVERSIKT
1. Av- og på-knapp
2. Jordingsskrue
3. Hjelpeventil
4. Mikrobryter
5. Batteriholder (FEP-modeller)
6. Generator (FEG/Muu-modeller)
7. Overflytssikring
8. Temperatursensor
9. Ioniseringselektrode

10. Tenningselektrode
11. Gnistelektrode

4.   ELEKTRISK OVERSIKT 
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Merk: Apparater for utendørs 
installasjon har ikke mekanisme 
for overflytssikring (20) og NTC 
temperatursensor (24).

3.   FUNKSJONSDIAGRAM

FEP (batterier) FEG / Muu (generator)

FEP (batterier) FEG / Muu (generator)



Varmt vann ut
Gass

J

O

N
M

P

H

D
C

G

Ø int.E

L

Q

B

F

I

A

Kaldt vann inn

MODELL Vekt)mm( Dimensjoner
A B C D E F G H I J L M N O P Q (kg)

11 Liter 310 567 230 247 110 25 115 235 114 50 450 50 61,5 458 75 14,5 9,5
15 Liter 350 648 244 261 125 16,5 124 224 48 50 597 50 61,5 605 75 14,5 12

6.     INSTALLASJON AV VANNVARMEREN

6.1 Installasjonskrav
Installasjonen må kun utføres av kvalifisert personell og i henhold til tekniske instrukser og gjeldende forskrifter.
Disse forskrifter kan variere noe fra land til land.
Installasjonen må tilpasses installasjonsreglementet for gass på steder ment for husholdnings- eller forretnings-
bruk. Merk derfor at det er egne regler for montering av gassutstyr i offentlige bygg. Barnehager, skoler etc. Velger
man å utføre installasjonen selv er man selv ansvarlig for at varmeren er forskriftsmessig installert og bærer selv
det fulle ansvaret.
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5.   APPARATETS MÅL



6.1.2. Installasjonssted
Gassapparater må ikke installeres i rom under bakkenivå eller i rom som skal brukes til soverom, bad, dusj eller
toalett. Dette er hovedregel, be forhandler om råd hvis du er i tvil om plassering.
Varmeren må installeres i et rom med god ventilasjon.
Varmere som installeres utendørs må beskyttes mot nedbør.

6.1.3. Ventilasjon for forbrenningsgasser
Rørene må være rustfrie og tåle temperaturen på utkommende forbrenningsluft.
Skjøt rør for røykventilasjon med ytre diameter lik (E) i avsnitt (5).
Røret må være rett og plasseres vertikalt over trekkhetten og minst 200 mm langt. Rørbend som forbinder det
loddrette røret ved uttak gjennom vegg bør ha en vinkel på maksimum 30°. Der dette ikke er mulig må det loddrette
rørets lengde forlenges til minst 400mm før det vinkles ut gjennom vegg.  Bruk aldri rør som har skader.
Det er viktig at avgasskanalen installeres i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Det er ingen formelle pipekrav
etter brannforskriftene til produktet, men avgassrøret må isoleres forvarlig mot brennbart materiale og plasseres
slik at det ikke oppstår fare for forbrenning ved kontakt med røret. Be eventuelt forhandler om egen avgasspakke
tilpasset produktet.

6.2. Instruksjoner for korrekt installasjon av apparatet
Nødvendige deler for installasjonen som leveres sammen med vannvarmeren er:
Kran for kaldtvannsinntak, denne skal benyttes der vanntilførsel kommer gjennom vegg.

Slange for varmtvannsuttak
Overgang til gassrør 3/8”
2 plastplugger og 2 skruer 
Batteri LR20 1,5V Alkaline (kun til FEP-apparater)

Dimensjonene for installasjon av de ulike delene finnes under avsnitt 5 ”APPARATETS MÅL”.

Demontering av dekselet
Fjern gass- og temperaturbryterne ved å trekke dem til deg.
Løsne skruen som holder dekselet på plass på forsiden, bak gassbryteren.
Hekt av dekselet fra tappene som fester det til øvre del av bakplaten.

Montering på vegg
Fest skruene i veggen og heng apparatet opp. Apparatet krever ingen brannmur etter norske forskrifter men det er
allikevel en fordel å henge apparatet på for eksempel en plate av gips. Alternativt bruk noen smale lekter bak
varmeren for å få noe rom bak den. Hvis ikke kan veggen bak lett bli misfarget over tid. Dette forenkler også vann-
tilkobling i de tilfeller der kaldtvanns uttak ikke kommer direkte ut av vegg.

Vann- og gassforbindelse
Før apparatet tilkobles må vann- og gass , må forbindelsene renses grundig for å fjerne metallspon og annet rusk
fra rørsystemet. Vær også obs på dette når det benyttes Pex rør av plast.
Koble opp vannvarmeren med de koblingsledd som fulgte med i tilbehørspakken.
Monter og fest dekselet til apparatet.

Fest gass- og temperaturbryterne.
NB! Rådfør deg med forhandler for valg av riktig gassregulator til produktet du har kjøpt. 
Ved lengre rør strekk er det viktig at rør dimensjoneres riktig, slik at nødvendig mengde gass kan strømme fritt frem
til varmeren

Tett vannkrets
Åpne vanntilførselen til apparatet. Rens vannrørsystemet for luft ved å åpne alle kranene for varmt og kaldt vann.
Steng så alle disse kranene og bekreft at alle koblinger er tette.

Tett gasskrets
Kontroller at det kommer gass til brenneren og at gassledningene ikke lekker. Bruk lekkasjespray for å indikere
eventuelle utettheter.
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Endring og vedlikehold av vannvarmeren må utføres av kvalifisert personell. Les denne instruksjonsboken nøye før
vannvarmeren tas i bruk og oppbevar den på et sikkert og lett tilgjengelig sted.
Før enhver reparasjon av vannvarmeren må batteriet tas ut (FEP-modeller) og gasstilførselen stoppes.
Apparatene leveres ferdig regulerte for bruk med riktig gasstype. (kun propan i Norge)
Det må ikke utføres noe arbeid på stengte deler av vannvarmeren, unntatt for å bytte gass.
Under normale funksjonsforhold kan det hende at displayet viser feilmelding F0, feil i temperaturmåling på varmt-
vannet, som forsvinner ved tilbakestilling av strømkretsen. Dette påvirker på ingen måte apparatets sikkerhet og
funksjon.

7.     RÅD FØR INSTALLASJON    FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr. - FEP-15 ltr. - FEG-15 ltr.

1. Bryter for effektregulering
2. Bryter for vanntemperatur
3. Av- og påknapp
4. Panel som viser følgende:

4.1. Varmtvannets temperatur
4.2. Brenneren virker – blinker
4.3. Feilmeldinger – blinker

5. Lavt batteri – blinker rødt (FEP-modeller)
6. For lavt vanntrykk for generatoren – blinker rødt 

(FEG- og Muu-modeller)
7. Pilotflammen virker – oransje (modeller uten display) 

Innendørsmodeller Utendørsmodeller

5

6

74
5

6

3

1                     2

Varmtvannsforsyning
Trykk på ON/OFF (3) for å sette i gang vannvarmeren. Varmeren vil automatisk tenne når en varmtvannskran
åpnes. Så lenge varmeren er i gang viser panelet flammetegnet (4.2) eller pilotflammen (7)

Tett gasskrets
Kontroller at det kommer gass til brenneren og at gassledningene ikke lekker. Bruk lekkasjespray for å indikere
eventuelle utettheter.
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8.     BETJENINGSANVISNING

Installatøren bør sette brukeren inn i hvordan vannvarmeren fungerer, hvilke sikkerhetsfunksjoner apparatet har,
samt hvordan det betjenes. Før varmeren settes i gang må batteriet settes på plass som vist på bildet 
(FEP-modeller).



Valg av ønsket effekt 
Drei effektbryteren (1) til
ønsket effekt. Når bryteren
er på MAX brukes 100 % av
effekten. MIN betyr at 50 %
av effekten brukes. 

Valg av temperatur på
varmtvannet
Drei temperaturbryteren (2) til
ønsket temperatur er nådd. MAX
betyr høyeste temperatur (minste
vannføring) MIN betyr laveste
temperatur (største vannføring) 

I modeller med display kan man se hvilken temperatur vannet har og stille den inn på nøyaktig ønskede temperatur. 

VIKTIG: 
Denne vannvarmeren har ikke termostat. Temperaturen som viser i panelet er vannets faktiske temperatur. Denne
temperaturen kan variere avhengig av temperaturen på det kalde vannet som kommer inn. 

Merk: 
Det anbefales å justere både styrken og vanntemperaturen til lavest mulige verdi for å dekke bruksbehov. Slik spares det
energi og apparatets levetid forlenges da oppsamlingen av kalk i veksleren minskes. 

Stopp varmeren 
Når varmtvannskranen stenges, skrur vannvarmeren seg av automatisk. Trykk på ON/OFF (3) for å frakoble den helt. 

VIKTIG: 
Første gang vannvarmeren slås på, eller etter at den ikke har vært brukt over lengre tid, eller når en ny gassflaske er satt
inn, kan det hende at apparatet blokkeres på grunn av luft i gassrørene. I slike tilfeller repeteres tenningsprosedyren til og
med rensing av luft før varmeren settes på. Ved lange rør strekk frem til varmeren økes mengden med luft i systemet og
prosedyren kan måtte gjentas mange ganger. 

Varselsymboler 
Indikator Årsak Løsning 
Varsel om lavt batterinivå (5)
FEP Electronic 

Batteriet er i ferd med å bli tomt Skift 
batteri

For lavt trykk for 
batterigeneratoren (6) 
FEG Aquatronic/Muu 

Trykket i vannkretsløpet er avgjørende for at den
hydroelektriske generatoren gir nok trykk til at 
varmeren skal fungere. 
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9. VEDLIKEHOLD

Feil (modeller med display) 
Kode Beskrivelse Årsak Løsning 

F0
Feil måling av varmtvannets 

temperatur.
Ingen blokkering 

Feil i NTC-temperatursensor 
eller ledninger i ustand 

Ring teknisk støtte. Kontroller 
NTC og ledninger 

      Gassventil stengt 
Gassflaske tom Skift gassflaske 

Batteri tomt eller satt inn feil Sjekk batteri. Skift om 
nødvendig (Alkaline) 

Luft i gassrøret 
Gjenta tenningsprosedyre 
t.o.m. rensing for luft, skru på 
brenneren 

Ledninger i ustand eller feil 
oppkoblet

Feil i elektronisk strømkrets 

Feil i reserveventil 

Feil i ioniseringselektrode 

Gjenta tenningsprosedyre. 
Vedvarer feilen, ring teknisk 
støtte. Sjekk ledninger, 
strømkrets, reserveventil og 
elektroder. Skift defekte deler 

F1
Tenningsfeil. 

Brenneren slår seg ikke på. 
Blokkering 

Hindring i avgasskretsen 

F2
Feil i kontrollmekanisme for 

evakuering av 
forbrenningsprodukter(TTB). 

Blokkering 
Kontrollmekanisme for TTB 

eller ledninger i ustand 

Luft ut rommet og slå på 
varmeren igjen etter 10 
minutter. Ved vedvarende feil, 
kontakt teknisk støtte. Sjekk 
TTB og ledninger, samt 
evakueringsledning 

Gassflaske tom Skift gassflaske 
Batteri tomt Skift batteri (Alkaline-batteri) 

Ledninger i ustand eller feil 
oppkoblet

Feil i elektronisk strømkrets 
Feil i reserveventil 

F3
Funksjonsfeil. 

Brenneren slår seg av. 
Forsøk på å starte igjen. 

Blokkering 
Feil i ioniseringselektrode 

Gjenta tenningsprosedyren. 
Hvis feilen vedvarer, ring 
teknisk støtte. Sjekk ledninger, 
elektronisk strømkrets, 
reserveventil og elektroder. 
Skift defekte deler. 

Åpne gassventil 

Merk: 
Før det utføres vedlikehold eller reparasjoner, MÅ batteriet tas ut (FEP-modeller) og vann- og gasstilførselen må kobles fra. 
Det anbefales at kvalifisert personell utfører en årlig kontroll av vannvarmeren ved mye bruk. 

Følgende må undersøkes:
•   Gass- og vannkanalene må være tette. 
•   Avgasskanal må være fri for hindringer og skader. 
•   Tilførselen av gass og trykket må holde seg på indikert nivå. 
•   Rengjøring av brenner og varmeveksler.  

Rengjøring av brenneren. 
Demonter brenneren og rengjør den med en myk børste eller trykkluft. Ikke bruk kjemikalier. Demonter tennings- og
ioniseringselektrodene og rengjør dem. Hvert 3. år bør elektrodeenheten skiftes ut. (dette intervallet inntreffer gjerne
sjeldnere ved hytte bruk) 

Rengjøring av varmeveksleren 
Varmeveksleren rengjøres med varmt vann. Er den ekstra skitten, legges den i varmt vann med vaskemiddel. 
Monter veksleren med nye fester. 
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Rengjøring av dekselet
Vask dekselet med en fuktig klut uten å bruke sterke rengjøringsmidler. 

Beskyttelse mot kalk 
Hvis apparatet er installert i et område med høyt kalknivå i vannet og det med tiden oppdages: 
•   nedgang i temperaturen på varmtvannet  
•   nedsatt tilførsel av varmt vann 
Dette er et tegn på oppsamling av kalk i radiatoren i oppvarmingsenheten. For å redusere denne effekten anbefaler vi å
oppnå ønsket temperatur ved å justere den med bryterne for gasseffekt og temperatur, og ikke ved å blande kaldt vann
med varmt vann fra varmeren.  

TTB Sikringen (TTB)
Viktig: 
Det må ikke utføres noe arbeid på denne. Den skal aldri frakobles, modifiseres eller skiftes ut med en annen del. Dersom
apparatet slår seg av uten at det er blitt frakoblet, kan mekanismen ha slått ut. I slike tilfeller må rommet ventileres og
etter 10 minutter kan apparatet settes i gang igjen. Hvis problemet gjentar seg, ta kontakt med forhandler for sjekk av ap-
paratet. Ikke glem å sjekke om det er hindringer i avgasskanal og at denne er korrekt montert.

10.  FROSTSIKRING

I perioder med kulde og hvis apparatet er montert på et sted som er utsatt for frost, bør følgende utføres: 
•   Steng kranen for kaldt vann inn til varmeren. 
•   Åpne en varmtvannskran som befinner seg på et lavere nivå enn vannvarmeren. 
•   Åpne avtapningspluggen på vannventilen. Det kan i mange tilfeller være enklest å montere ett ekstra t-stykke på røret inn  

til varmeren sammen med en stengekran. Dette vil lette nedtapping av varmeren ved at man kan ”blåse” vannet ut av den 
samtidig som man slipper til mer luft når det øvrige rør - opplegget eventuelt skal tappes ned.

11.  BYTTING AV GASSTYPE 

Gassdrevne vannvarmere leveres fra fabrikken regulert for bruk med den type gass som de skal fungere på (våtgass [LPG]
eller naturgass). På emballasjen og på dekselet står det hvilken type gass som skal brukes.

Fremgangsmåte
Bytt brennerdysene i henhold til det som er beskrevet i tabell 1.

Bytt gassventilen 
Disse byttene SKAL utføres av autorisert personell. Sett på klistermerket med henholdsvis ”apparatet er regulert for butan-
propan” eller ”apparatet er regulert for naturgass”.  

Merk: 
Dysene som skal brukes med de ulike gasstypene leveres alltid fra fabrikken og har diametre som svarer til følgende mål: 

GASS BRENNERDYSE  (Diameter i mm.) 
11 liter 15 liter 

LPG (G30/G31) 0,72 (12) 0,74 (14) 
Naturgass (G20) 1,18 (12) 1,24 (14) 

1. Brennerdyser          
2. Gassventil 
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12.   PLASSERING OG SKIFTING AV BATTERI (FEP-apparater)

Trekk ut fra lokket som illustrert under. 
Sett i batteri av typen LR20, 1,5 V Alkaline i batteriholderen i nedre del av vannvarmeren, og husk å plassere det riktig vei,
som vist på lokket. Dette batteriet bør skiftes når varsellampen for lavt batterinivå lyser. Slik unngår man at batteriet blir helt
tomt og at varmeren slutter å fungere. 

BATTERITYPE: 
LR20 1,5 V ALKALINE Trekk ut fra lokket 

Tillegg

13.   Brukerveiledning tillegg for FEP+ modeller 

Les disse instruksjonene nøye før apparatet tas i bruk.

VEILEDNING FOR IGANGSETTING FOR INSTALLATØREN 
Før varmeren installeres må temperatur- og gassbryterne og dekselet fjernes  

1. Aktivering av reservebatteriet.  
For å sette i gang vannvarmeren må plaststripen som stikker ut under lokket
til reservebatteriet (1) fjernes. Fjern også plasten fra displayet (2) 

Når apparatet aktiveres ved å trykke på ON/OFF (1) viser alle symbolene i
displayet i 2 sekunder

2. Vedlikeholdsmelding.  
Dette symbolet varsler om at en periodisk kontroll må utføres.
Hver gang apparatet aktiveres med ON/OFF-knappen (1) viser
displayet informasjonen som ses i fig. (A), hvor det står hvor
lang tid det er igjen til neste kontroll må gjøres, 00:23 = 23
måneder. For at denne funksjonen skal virke må klokken være
stilt.

3. Stilling av klokken.  
Se punkt (2) på klistermerket med ”Brukerveiledning”.

On/Off Valg

Justering



2. Ecoenergy-funksjon
Se punkt (3) i ”Brukerveiledning”. 

Feilkoder
Kode Beskrivelse Årsak Løsning 

Gassventil låst   Åpne gassventil 
Gassflaske tom Skift gassflaske 
Batteri tomt eller satt 

i feil 
Sjekk batteri og skift 
det om nødvendig 

Luft i gasskretsen 
Repeter 
tenningsprosedyre til 
brenneren tennes 

Feil i elektronisk 
strømkrets 
Ledninger i ustand 
eller feil koblet 

F1 Feil ved første 
tenning. 

Brenneren tennes 
ikke. 

Blokkering 

Feil i reserveventil 

Repeter 
tenningsprosedyre. 
Ring service om 
feilen vedvarer. 
Sjekk kabler, 

Feil i 
ioniseringselektrode 

strømkrets, 
reserveventil og 
elektroder. Skift 
defekt del. 

• For flere innstillinger, se klistermerket ”Brukerveiledning” 
• Husk å lese instruksjonsboken. 

Fjern dette klistermerket etter at vannvarmeren er installert

1. Oppstart: 

Bryter

On/Off

Valg

Justering

Trykk på ON/OFF (1) for å skru apparatet på. Tiden viser i displayet. 

For å justere, bruk nålen (A)      som følger med. Når apparatet står i justeringsmodus, skrues dette automatisk av hvis ingen
aktivitet er foretatt innen 10 sekunder.
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2. Stille klokken: 

Hold inne valgknappen (2) i 3 sekunder for å komme i rett modus. (Klokkeslettet blinker)
Trykk på justeringsknappen (3) for å finne riktig klokkeslett Trykk på valgknappen (2) for å
gå over til minuttene Still inn minuttene med justeringsknappen (3). Trykk på valgknappen
(2) for å komme ut av justeringsmodus. 

Timer              Minutter

3. Ecoenergy-funksjonen
For å spare vann og energi har Fagor laget funksjonen ecoenergy som brukes til å kon-
trollere brukstiden til apparatet. Når den innstilte tiden er nådd, gir apparatet en varsellyd.
Denne lyden er kun til varsel, den skrur ikke av varmtvannet. 

Aktivere ecoenergy 
Hold inne justeringsknappen (3) i 3 sekunder. Justeringstiden og ”bep” viser i displayet.
Hvert trykk på justeringsknappen  (3) aktiverer eller deaktiverer funksjonen.  

Justering av varseltiden for ecoenergy Trykk på valgknappen (2) for å komme til modus for
tidsinnstilling. Tiden blinker. Trykk på justeringsknappen (3) for å stille inn minuttene. Trykk
på valgknappen (2) for å gå over til sekunder. Trykk på justeringsknappen (3) for å stille inn
sekundene Trykk på valgknappen (2) for å gå ut av justeringsmodus.

Minutter
Sekunder              

4. Vedlikeholdsvarsel 

Dette symbolet varsler om at det bør utføres en periodisk sjekk av apparatet. Kontakt en
autorisert installatør.  For å slette varselet, hold inne (2) og (3) samtidig i 10 sekunder.  

Glem ikke å lese instruksjonsheftet.
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1.     BESKRIVELSE AV APPARATET       FEP-6 ltr. - FEG-6 ltr. 

HOVEDKOMPONENTER
1. BAKPLATE
2. TREKKHETTE SOM HINDRER TILBAKESTRØMNING 

med en krage for forbindelse til skorstein
3. VARMEVEKSLER av kobber.
4. MULTIGASSBRENNER av rustfritt stål. 

Injektormanifold som passer for hver gasstype.
5. PILOT.
6. GASSVENTIL med to sikkerhetsventiler, manuelt effektvalg, 

automatisk regulering av effekt ved vannføring og jevnt 
stigende tenning av brenner.

7. VANNVENTIL med automatisk regulator av vanntilførsel og 
manuell temperaturvelger.

8. HYDROELEKTRISK generator som ved hjelp av vann
strømmen genererer nødvendig energi for at vannvarmeren 
skal virke (kun i modellene FEG Aquatronic). 

9. TENNING med tenningssikring.
10. BATTERIHOLDER (kun i FEP Electronic-modeller).
11. TTB OVERFLYTSIKRING som stopper gasstilførsel hvis av-

gasser ikke får slippe fritt ut. 

Vannvarmerne FEP og FEG er elektroniske, modulerbare og med piezoelektrisk tenner til bruk for varmt bruksvann.

ModellSymbol Enheter 
FEP-6 FEG-6 

Effekt og varmeinput 
Nominell effektoutput Pn 9,4 
Variabel effekt minimum Pmin. 5,7 
Variabel effekt Pmin-Pn 5,7 – 9,4 
Nominell varmeinput Qn 11,1 
Minimal varmeinput Qmin 

kW

6,8 
Gassinformasjon 

2 H Naturgass G20 20
Butan G30 28-30 Koblingstrykk 3+

Propan G31 
mbar 

37
2H Naturgass G20 

Hi=9,45 kWh/m
m  71,1 h/

Butan G30 
Hi=12,68 kWh/kg 

 78,0 h/gkGassforbruk 
3+

Propan G31 
Hi=12,87 kWh/kg 

 68,0 h/gk

2H Naturgass G20 16,5 
Butan G30 25,5 

Brennerens trykk 
ved nominell 

effekt 
3+

Propan G31 
mbar 

32,5 
Vanninformasjon 

 7,2 – 8,1 nim/l C°05
25°C l/min 3 – 5,4 3,5 – 5,4 Vannstrøm 
 18°C l/min 3 – 7,5 3,5 – 7,5 

Maksimalt vanntrykk bar 13
Maks. temperatur bar 0,12 0,5 Minimalt vanntrykk 
Min. temperatur bar 0,18 0,8 

Forbrenningsprodukter 
Massestrømningsrate  5,6 s/g
Gjennomsnittstemperatur  531 C°

Dimensjoner på skjøter og rørenes diameter 
Naturgass ”/Ø 16x1 Gassinnløp Butan-propan ”/Ø 12x1 

Kaldtvannsinnløp ”
Oppkoblinger/Ø på innsiden 
(mm.) 

 ”8/3 pøltusnnavtmraV
 Ø pøltukyøR 90
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2.   TEKNISKE DATA 



FUNKSJONSDIAGRAM
1. Muffe for gasstilkobling
2. Kaldtvannsforbindelse
3. Gassfilter
4. Nedre del
5. Øvre del
6. Vannregulator
7. Trykkmåler
8. Vannfilter
9. Effektvelger
10. Reserveventil
11. Injektor
12. Injektormanifold
13. Hoveddel
14. Elektrodeenhet
15. Batteriholder (FEP-modeller)
16. Generator (FEG-/Muu-modeller)
17. Brenner
18. Oppvarmingsenhet
19. Trekkhette
20. Overflytssikring
21. Tenningsboks med tenningssikring
22. Mikrobryter
23. Koblingsledd til manifold

FEP (batterier) FEG  (generator)

ELEKTRISK OVERSIKT
1. Av- og på-knapp
2. Jordingsskrue
3. Reserveventil
4. Mikrobryter
5. Batteriholder (FEP-modeller)
6. Generator (FEG-modeller)
7. Overflytssikring
8. Gnistelektrode
9. Ioniseringselektrode

10. Gnistfanger
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4.   ELEKTRISK OVERSIKT 

3.   FUNKSJONSDIAGRAM

FEP (batterier) FEG / Muu (generator)

FEP (batterier) FEG / Muu (generator)
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6.     INSTALLASJON AV VANNVARMEREN

6.1 Installasjonskrav
Installasjonen må kun utføres av kvalifisert personell og i henhold til tekniske instrukser og gjeldende forskrifter.
Disse forskrifter kan variere noe fra land til land.
Installasjonen må tilpasses installasjonsreglementet for gass på steder ment for husholdnings- eller forretnings-
bruk. Merk derfor at det er egne regler for montering av gassutstyr i offentlige bygg. Barnehager, skoler etc. Velger
man å utføre installasjonen selv er man selv ansvarlig for at varmeren er forskriftsmessig installert og bærer selv
det fulle ansvaret.

5.   APPARATETS MÅL



6.1.2. Installasjonssted
Gassapparater må ikke installeres i rom under bakkenivå eller i rom som skal brukes til soverom, bad, dusj eller
toalett. Dette er hovedregel, be forhandler om råd hvis du er i tvil om plassering.
Varmeren må installeres i et rom med god ventilasjon.
Varmere som installeres utendørs må beskyttes mot nedbør.

6.2. Instruksjoner for korrekt installasjon av apparatet
Nødvendige deler for installasjonen som leveres sammen med vannvarmeren er:
Kran for kaldtvannsinntak, denne skal benyttes der vanntilførsel kommer gjennom vegg.

Slange for varmtvannsuttak
Overgang til gassrør 3/8”
2 plastplugger og 2 skruer 
Batteri LR20 1,5V Alkaline (kun til FEP-apparater)

Dimensjonene for installasjon av de ulike delene finnes under avsnitt 5 ”APPARATETS MÅL”.

Demontering av dekselet
Fjern gass- og temperaturbryterne ved å trekke dem til deg.
Løsne skruen som holder dekselet på plass på forsiden, bak gassbryteren.
Hekt av dekselet fra tappene som fester det til øvre del av bakplaten.

Montering på vegg
Fest skruene i veggen og heng apparatet opp. Apparatet krever ingen brannmur etter norske forskrifter men det er
allikevel en fordel å henge apparatet på for eksempel en plate av gips. Alternativt bruk noen smale lekter bak
varmeren for å få noe rom bak den. Hvis ikke kan veggen bak lett bli misfarget over tid. Dette forenkler også vann-
tilkobling i de tilfeller der kaldtvanns uttak ikke kommer direkte ut av vegg.

Vann- og gassforbindelse
Før apparatet tilkobles må vann- og gass , må forbindelsene renses grundig for å fjerne metallspon og annet rusk
fra rørsystemet. Vær også obs på dette når det benyttes Pex rør av plast.
Koble opp vannvarmeren med de koblingsledd som fulgte med i tilbehørspakken.
Monter og fest dekselet til apparatet.

Fest gass- og temperaturbryterne.
NB! Rådfør deg med forhandler for valg av riktig gassregulator til produktet du har kjøpt. 
Ved lengre rør strekk er det viktig at rør dimensjoneres riktig, slik at nødvendig mengde gass kan strømme fritt frem
til varmeren

Tett vannkrets
Åpne vanntilførselen til apparatet. Rens vannrørsystemet for luft ved å åpne alle kranene for varmt og kaldt vann.
Steng så alle disse kranene og bekreft at alle koblinger er tette.

Tett gasskrets
Kontroller at det kommer gass til brenneren og at gassledningene ikke lekker. Bruk lekkasjespray for å indikere
eventuelle utettheter.
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Endring og vedlikehold av vannvarmeren må utføres av kvalifisert personell. Les denne instruksjonsboken nøye før
vannvarmeren tas i bruk og oppbevar den på et sikkert og lett tilgjengelig sted. Slå vannvarmeren helt av og steng
gasstilførselen for arbeid utføres på apparatet. Apparatene leveres ferdig regulerte for bruk med riktig gasstype.
Det må ikke utføres noe arbeid på stengte deler av vannvarmeren, unntatt for å bytte gass.

7.     RÅD FØR INSTALLASJON    FEP-6 ltr. - FEG-6 ltr.

8.     BETJENINGSANVISNING

1. Effektbryter
2. Bryter for varmtvannstemperatur 
3. Hovedbryter

Varmtvannstilgang
For å sette vannvarmeren i gang settes hovedbryteren i posisjon I. Varmeren er nå klar til å virke automatisk når en
varmtvannskran åpnes.

Valg av ønsket effekt 
Drei effektbryteren (1) til
ønsket effekt. Når bryteren
er på MAX brukes 100 % av
effekten. MIN betyr at 60 %
av effekten brukes. 

Valg av temperatur på
varmtvannet
Drei temperaturbryteren (2) til
ønsket temperatur er nådd. MAX
betyr høyeste temperatur (minste
vannføring) MIN betyr laveste
temperatur (største vannføring) 

Merk: 
Det anbefales å justere både styrken og vanntemperaturen til lavest mulige verdi for å dekke bruksbehov. Slik spares det
energi og apparatets levetid forlenges da oppsamlingen av kalk i veksleren minskes. 

Slå av vannvarmeren  
Når en varmtvannskran stenges, stopper vannvarmeren automatisk. 
For å koble den helt ut settes gassbryteren (3) i stillingen 0. 

VIKTIG: 
Første gang vannvarmeren slås på, eller etter at den ikke har vært brukt over lengre tid, eller når en ny gassflaske er satt
inn, kan det hende at apparatet blokkeres på grunn av luft i gassrørene. I slike tilfeller repeteres tenningsprosedyren til og
med rensing av luft før varmeren settes på.

Installatøren bør sette brukeren inn i hvordan vannvarmeren fungerer, hvilke sikkerhetsfunksjoner apparatet har,
samt hvordan det betjenes. Før varmeren settes i gang må batteriet settes på plass som vist på bildet 
(FEP-modeller).
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9. VEDLIKEHOLD

Merk: 
Før det utføres vedlikehold eller reparasjoner, MÅ batteriet tas ut (FEP-modeller) og vann- og gasstilførselen må kobles fra. 
Det anbefales at kvalifisert personell utfører en årlig kontroll av vannvarmeren ved mye bruk. 

Følgende må undersøkes:
•   Gass- og vannkanalene må være tette. 
•   Avgasskanal må være fri for hindringer og skader. 
•   Tilførselen av gass og trykket må holde seg på indikert nivå. 
•   Rengjøring av brenner og varmeveksler.  

Rengjøring av brenneren. 
Demonter brenneren og rengjør den med en myk børste eller trykkluft. Ikke bruk kjemikalier. Demonter tennings- og
ioniseringselektrodene og rengjør dem. Hvert 3. år bør elektrodeenheten skiftes ut

Rengjøring av varmeveksleren 
Varmeveksleren rengjøres med varmt vann. Er den ekstra skitten, legges den i varmt vann med vaskemiddel. 
Monter veksleren med nye fester. 

Rengjøring av dekselet
Vask dekselet med en fuktig klut uten å bruke sterke rengjøringsmidler

Beskyttelse mot kalk 
Hvis apparatet er installert i et område med høyt kalknivå i vannet og det med tiden oppdages: 
•   nedgang i temperaturen på varmtvannet  
•   nedsatt tilførsel av varmt vann 
Dette er et tegn på oppsamling av kalk i radiatoren i oppvarmingsenheten. For å redusere denne effekten anbefaler vi å
oppnå ønsket temperatur ved å justere den med bryterne for gasseffekt og temperatur, og ikke ved å blande kaldt vann
med varmt vann fra varmeren.  

Overflytsikringen (TTB)
Viktig: 
Det må ikke utføres noe arbeid på denne. Den skal aldri frakobles, modifiseres eller skiftes ut med en annen del. Dersom
apparatet slår seg av uten at det er blitt frakoblet, kan det hende at mekanismen har virket. I slike tilfeller må rommet
ventileres og etter 10 minutter kan apparatet settes i gang igjen. Hvis problemet gjentar seg, ring etter en autorisert in-
stallatør for å kontrollere apparatet og sjekke om det er hindringer i avgasskanalene. 

10.  FROSTSIKRING

I perioder med kulde og hvis apparatet er montert på et sted som er utsatt for frost, bør følgende utføres: 
•   Steng kranen for kaldt vann inn til varmeren. 
•   Åpne en varmtvannskran som befinner seg på et lavere nivå enn vannvarmeren. 
•   Åpne avtapningspluggen på vannventilen. Det kan i mange tilfeller være enklest å montere ett ekstra t-stykke på røret inn  

til varmeren sammen med en stengekran. Dette vil lette nedtapping av varmeren ved at man kan ”blåse” vannet ut av den 
samtidig som man slipper til mer luft når det øvrige rør - opplegget eventuelt skal tappes ned.
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11.  BYTTING AV GASSTYPE 

Gassdrevne vannvarmere leveres fra fabrikken regulert for bruk med den type gass som de skal fungere på (våtgass [LPG]
eller naturgass). På emballasjen og på dekselet står det hvilken type gass som skal brukes.

Fremgangsmåte
Bytt brennerdysene i henhold til det som er beskrevet i tabell 1.

Bytt gassventilen 
Disse byttene SKAL utføres av autorisert personell. Sett på klistermerket med henholdsvis ”apparatet er regulert for butan-
propan” eller ”apparatet er regulert for naturgass”.  

Merk: 
Dysene som skal brukes med de ulike gasstypene leveres alltid fra fabrikken og har diametre som svarer til følgende mål: 

FEP-6 / FEG-6 GASS BRENNERDYSER (Ø i mm.) 
LPG (G30 / G31) 0,71 (6) 
Naturell (G20) 1,10 (6) 

1. Brennerdyser          
2. Gassventil 

12.   PLASSERING OG SKIFTING AV BATTERI (FEP-apparater)

Trekk ut fra lokket som illustrert under. 
Sett i batteri av typen LR20, 1,5 V Alkaline i batteriholderen i nedre del av vannvarmeren, og husk å plassere det riktig vei,
som vist på lokket. Dette batteriet bør skiftes når varsellampen for lavt batterinivå lyser. Slik unngår man at batteriet blir helt
tomt og at varmeren slutter å fungere. 

BATTERITYPE: 
LR20 1,5 V ALKALINE Trekk ut fra lokket 
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Hyttebua AS
Bråte Gård, Bråtealleen 7
2010 Strømmen
Tlf.: +47 63 84 04 48
Mob.: +47 45 86 19 70
info@hyttebua.no
www.hyttebua.no

Alta
Batteriservice AS
Altaveien 94, 9513 Alta
Tlf. 78 44 08 20

Andenes
Nilsson Haras AS 
Industriveien 2 A, 8480 Andenes
Tlf. 76 14 61 93 

Ankenesstrand
Ankenes Fargesenter AS
Ankenesveien 275, 
8520 Ankenesstrand
Tlf. 76 95 71 07

Ballangen
Ballangen VVS
Bjørkåsveien 20, 8540 Ballangen
Tlf. 934 55 766

Bardufoss
Bardufoss Rørservice AS
Industriveien 1, 9325 Bardufoss
Tlf. 77 83 06 66

Brønnøysund
Byggeriet Syltern 
Bygg og Rehab AS
Industriveien 34, 
8900 Brønnøysund
Tlf. 75 02 68 22

Båtsfjord
Båtsfjord Rør AS
Nordskogvegen 1, 
9990 Båtsfjord
Tlf. 78 98 40 81

Heidal
Byggern
Heidalsvegen 1805, 
2676 Heidal
Tlf. 90 80 69 67

Kongsberg
Villa Sol og Varme AS
Fløterveien 1, 
3617 Kongsberg
Tlf. 32 86 74 00

Koppang
Midt Østerdal 
Landbrukssenter AS
Sundfloen ind. omr.
2480 Koppang
Tlf. 62 46 05 10

Kristiansand
Propanspesialisten og
Agder Gass AS
Østre Strandgt. 67, 
4608 Kristiansand
Tlf. 38 02 30 22

Lier
Villa Sol og Varme AS
Husebysletta 19, 
3414 Lierstranda
Tlf. 32 84 17 10

Leknes
Byggern Lofot Entreprenør AS
Sjøveien 101, 8376 Leknes
Tlf. 76 05 41 00

Lena
Lena Jernvare
Lenaveien, 2851 Lena
Tlf. 61 14 36 00

Lierne
Sørli Bygg AS
7882 Nordli
Tlf. 74 34 30 40

Lødingen
KN Maskin AS
Hamndalsveien 26, 8410 Lødningen
Tlf. 41 61 25 02

Oppdal
Coop Byggmix
Inge Krokansvei 17, 7340 Oppdal
Tlf. 72 40 03 80

Otta
Jernia Otta AS
Storgt. 5
Tlf. 61 23 66 00

Rena
Byggtorget 
Hovdmoen, 2450 Rena
Tlf. 62 44 09 62

Sarpsborg
Topp Fritid
Albert Moeskausvei 68, 
1711 Sarpsborg
Tlf. 90 66 82 80

Strømmen
Hyttebua AS
Bråte Gård, Bråtealleen 7, 
2010 Strømmen
Tlf.63 84 04 48

Svolvær
Lofoten Industri
Vorsetøyveien 18, 8301 Svolvær
Tlf. 76 06 85 40

Trondheim
Tempe VVS
Tempevegen 15, 7037 Trondheim
73 93 07 70

Trysil
Coop Byggmix
Slettemovn. 3, 2420 Trysil
Tlf. 62 45 44 40

Vadsø
Bend og Bøy AS
Båtsfjordveien 2, 9811 Vadsø
Tlf. 78 95 25 82

Voss
Voss Gass AS
Brynalii 103, 5700 Voss
Tlf. 91 69 34 10

Porsgrunn
Porsgrunn Rørleggerforretning AS
Bjørnslettvegen 2, 3917 Porsgrunn
Tlf. 35 93 09 00

Drevsjø
Byggbua
Drevsjømoen, 
2443 Drevsjø
Tlf. 62 45 93 05

Elverum
Byggtorget 
Rypevegen 16, 2411 Elverum
Tlf. 62 41 40 00

Fagernes
Interiørsenteret AS
Jernbanegt 10, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 66

Hamar
Sten Tore Johansen
Tlf.: 974 96 655

Forhandler


