
DK - FERMENTEMP H2 Brugsvejledning 

Tillykke med din nye FERMENTEMP H2 gæringstemperatur-regulator/varmeplade! Nu kan du 

opnå en konsistent temperaturstyring og på den måde brygge bedre og mere ensartet øl. Med 

overvågning og styring døgnet rundt kan du brygge med ro i sindet, for dine bryg bliver ikke 

påvirket af temperaturudsving.  FERMENTEMP H2 holder også styr på antallet af timer fra 

aktivering, hvorved du præcist kan overvåge og registrere antallet af timer (fra start), når du 

foretager gravity/vægtfylde-målinger. Den er udstyret med en lydalarm (til under- og 

overtemperatur) og registrerer også maksimum- og minimumtemperaturmålinger under 

gæringen, så du kan sikre dig, at dit bryg ikke er blevet ødelagt.  

Før du tager din FERMENTEMP H2 i brug, skal du tage følgende i betragtning.  FERMENTEMP H2 

kan kun aktivt opvarme bryggen, den kan ikke aktivt nedkøle den. Du skal således sørge for, at 

FERMENTEMP H2 bruges i omgivelser hvor temperaturen er køligere end den gæringstemperatur, 

du ønsker at opnå i dit bryg.  På den måde kan FERMENTEMP H2 øge og fastholde temperaturen i 

brygbeholderen gennem hele brygprocessen. 

Da FERMENTEMP H2 maksimalt yder 48W skånsom opvarmning af bryggen, er det vigtigt at 

huske på, at hvis du opbevarer dit bryg i kølige omgivelser (fx. i garagen eller i kælderen om 

vinteren), hvor temperaturen falder væsentligt om natten, kan det være nødvendigt at pakke 

din brygbeholder ind i et isolerende materiale. Dette minimerer varmetabet fra beholderen 

samtidig med, at den opvarmning, som FERMENTEMP H2 måtte tilføre dit bryg, anvendes effektivt 

og ikke går tabt.  Vores temperaturstatistik kan hjælpe dig med at sikre, at din isolering fungerer 

effektivt.  I modsætning andre varmeplader, som yder konstant opvarmning, gør FERMENTEMP 

H2, at du både kan spare penge og strøm, da den udelukkende foretager opvarmning, når det 

behøves.  

Temperaturen har afgørende indflydelse på gæringsprocessen: lave temperaturer gør gæringen 

langsommere og stopper den måske fuldstændig, mens højere temperaturer giver en kort 

gæringstid, som kan forårsage dannelse af fuselolie (alkohol der smager af opløsningsmidler) og i 

værste fald slå gærcellerne ihjel.  Afhængig af hvilken slags bryg, du gerne vil opnå, hjælper 

FERMENTEMP H2 dig med at nå dit mål. 

Vi ved, at du gerne vil eksperimentere med dit bryg og gøre den bedre fra batch til batch - 

FERMENTEMP H2 hjælper dig til dette ved at sørge for ensartede resultater, så du kan 

koncentrere dig om smag, klarhed eller endda, hvor hurtigt du kan brygge et batch.  Når man 

opretholder en konstant temperatur, bliver brygtiderne ensartede og varierer ikke alt efter 

temperaturudsving i omgivelserne.

SIKKERHED FØRST.  Når du isolerer gæringstanken, så pas på med ikke at tildække toppen af 

varmepladen. På den måde kan varmen sprede sig fra varmepladen til gærtanken, uden at den 

'overopheder'. Bemærk, at FERMENTEMP har en indbygget over-temperatur afbryder.  Undgå at 

spilde nogen form for væske på varmepladen. Hvis uheldet alligevel er ude, må du ikke røre ved 

hverken varmeplade eller gæringstank, men skal straks afbryde strømmen, rengøre 

varmepladen og lade den tørre helt, før du igen tager den i brug. 

Sådan bruger du FERMENTEMP H2.  FERMENTEMP H2 er udformet sådan, at den primære 

gæringstank står ovenpå den, og brygtemperaturmåleren (sort ledning) er fastgjort til tankens 

yderside halvvejs mellem toppen og bunden af væsken, sådan at temperaturen måles midt i 

væsken.  Efter  gærtanken er blevet placeret oven på pladen, anbefaler vi at sætte en 

isoleringskappe på, som hjælper med at opretholde temperaturen.  Temperaturmåleren der måler 

rumtemperaturen (hvid ledning), bør anbringes tæt på gæringstanken, men ikke for tæt på 

varmekilder. Alternativt kan du placere den sorte sonde på ydersiden af tanken ved toppen af 

væskestanden og den hvide på midten i stedet for, at den måler rumtemperaturen. 

 

Nu er du klar til at begynde at gære!  Sæt FERMENTEMP H2's ledning i en stikkontakt for at tænde 

for FERMENTEMP. Displayet på forsiden af enheden tændes, så du kan se temperaturen i dit bryg.  

Hvis temperaturen i dit bryg er for høj eller lav, kan det ske, at temperatur-lydalarmen aktiveres, 

så snart du tænder for enheden - tryk på en hvilken som helst knap for at deaktivere alarmen. Vi 

anbefaler, at du bruger Reset Stats-funktionen, hver gang du starter et nyt bryg - se Menusystem-

afsnittet for flere oplysninger. 

 

Primær gæringskontrol   Sekundær gæringskontrol 

               



Brug af displayet.  FERMENTEMP H2 har et 16x2 bagbelyst LCD-display og et navigerbart 

menusystem, så du kan følge med i, hvordan din brygning skrider frem. 

 

 
 

Når varmepladen er tændt, ændrer Heating "Ht"-status i øverste højre hjørne af hoveddisplayet 

sig til en "pil op" i stedet for en streg "_".  Hvis lydalarmen høres, fortæller det, at alarmen er 

aktiveret eller lav/høj temperatur.  Lydalarmen høres også kortvarigt, hver gang du trykker på en 

knap. 

 

Displayet vil altid vise den øjeblikkelige temperatur i bryggen ("Brew") samt status på 

opvarmningen i den øverste linje og med fem sekunders mellemrum skifte mellem forskellige 

informationer og statistik i den nederste linje.  

 

Indstilling af bryg/gæringstemperatur.  Tryk på ▲ ▼-knapperne til højre for displayet for at 

regulere temperaturen. Her kan du indstille den ønskede temperatur i trin af 0,1 grader. Efter fem 

sekunder, hvor du ikke har betjent knapperne, gemmes den indstillede temperatur, og displayet 

vender tilbage til standardvisning, eller du kan trykke på Set/Enter-knappen i midten for at 

gemme indstillingen med det samme. 

 

Når den målte temperatur kommer under den indstillede temperatur, tænder apparatet for 

varmepladen.  Dette vil blive vist i displayet ved, at Heating "Ht"-statussen i øverste højre hjørne 

af hoveddisplayet skifter til "pil op" 

 

For at modvirke at dit bryg bliver for varm eller kølig har apparatet også en lav/høj-

temperaturalarm.  Denne er som standard indstillet til at aktiveres, når den målte temperatur i 

bryggen er +5° over eller -5° under den indstillede temperatur.  Læs afsnittet Settings Menu for at 

se, hvordan du ændrer  denne temperaturværdi. Så snart varmepladen er tændt, stiger den viste 

temperatur langsomt til den temperatur, du har indstillet.  Da FERMENTEMP H2 opvarmer 

bryggen nænsomt, kan det tage lidt tid, før bryggen når op på den temperatur, du har indstillet; 

måske endda flere timer afhængig af temperaturforskellen - ideelt set skal du sørge for, at 

bryggen har den ønskede temperatur, før du begynder at opvarme den. Herefter opretholder 

FERMENTEMP H2 temperaturniveauet for dig. 

Overvåg dit bryg.  Nu da du er færdig med at indstille FERMENTEMP H2, kan du læne dig tilbage 

og slappe af!  Den sørger for, at dit bryg har det godt, mens du også har.  Hvis du ønsker, kan du 

selv overvåge temperaturen i bryggen under brygprocessen vha. LCD-displayets numeriske 

tastatur. 

Når den primære gæringsproces er overstået.  Når du er færdig med den primære gæring, 

behøver du blot slukke FERMENTEMP H2 og tage den fra stikkontakten samt fjerne 

temperatursonden fra gæringstanken.   

Sekundær gæring.  FERMENTEMP H2 kan bruges til at styre temperaturen i et skab under den 

sekundære gæring, konditionering eller modning/lagring. Vi anbefaler at FERMENTEMP-enheden 

placeres på nederste hylde i skabet, og at den bryg, der skal konditioneres, placeres på hylderne 

over. Stil ikke flasker eller beholdere direkte på FERMENTEMPs varmeplade under den sekundære 

fermentering. Det er også vigtigt at huske på, at indstille den korrekte sekundære 

gæringstemperatur på displayet. 

Informationsdisplay.  Nederste linje på LCD-displayet viser yderligere information, som skifter 

hvert femte sekund.  Nedenfor følger uddybende forklaring. 

 

Information Forklaring 

Set Temperature Viser den indstillede temperatur, som FERMENTEMP opvarmer 

bryggen til samt opretholder. 

Fermentation Runtime Antal timer i brug. 

Ambient Temp Min/Max Den højeste og laveste rumtemperatur som 

rumtemperatursonden har målt.  Dette kan hjælpe dig med at 

se, om du bør flytte dit bryg til varmere omgivelser. 

Brew Temp Min/Max Højeste og laveste brygtemperatur som brygtemperatursonden 

har målt.  
Ambient Temperature Den øjeblikkelige rumtemperatur 

 



Menusystem.  Tryk på Set-knappen for at få adgang til menusystemet, når hoveddisplayet viser 

brygtemperatur og opvarmningsstatus.  Menuen vil blive vist, og du kan navigere vha. knapperne 

▲ ▼.  Tryk Set for at åbne det valgte punkt i topmenuen, angivet med et > -symbol i venstre side 

af displayet.  Hvis du ikke vælger et punkt, forsvinder menuen automatisk efter 10 sekunders 

inaktivitet og vender tilbage til hoveddisplayet.  

 

Menupunkt Forklaring 

Settings Konfigurér FERMENTEMP-indstillinger inkl. temperaturenheder. 

Statistics Vis yderligere gærinsstatistik. 

Reset Stats Nulstil al gærinsstatistik.  Du vil blive anmodet om at bekræfte 

dette valg. 

Exit Luk menuen. 

 

Indstillingsmenu. Hvis du ønsker at ændre FERMENTEMPs standardindstillinger, kan du gøre dette 

ved at ændre indstillingerne inde fra hovedmenuen.   

 

Brug ▲eller ▼-knapperne for at skifte mellem forskellige indstillinger, og tryk på Set-knappen 

igen for at foretage en indstilling - >-symbolet skifter til et =-symbol.  Brug atter ▲ eller ▼-

knapperne for at justere værdien op eller ned.  Når du har ændret værdien, skal du trykke på Set-

knappen for at gemme. 

 

Menupunkt Forklaring 

Temp Units Vælg mellem FERMENTEMP-temperaturenheder - Celsius (°C) 

eller Fahrenheit (°F). 

Deadband Dette angiver deadband-kontrollen til den indstillede 

temperatur.  Standardindstillingen er 0.3°.  Den kan sættes til 

0.2° til 2.0°. 

Lo Alrm Denne er som standard indstillet til -5° Lydalarmen aktiveres, 

hvis brygtemperaturen kommer under den indstillede 

temperatur - Lav-alarm (Low Alarm).  Den kan sættes til -0.4° til 

-20.0°. 

Hi Alrm Denne er som standard indstillet til +5° Lydalarmen aktiveres, 

hvis brygtemperaturen kommer over den indstillede temperatur 

+ Høj-alarm (High Alarm).  Den kan sættes til +0.4° til +20.0°. 

Swap Probe Denne er som standard indstillet til False (Falsk)  Når 

indstillingen er aktiveret (True) (Sand), byttes der rundt på 

rumtemperatur og brygtemperatur.  Denne mulighed kan 

anvendes, hvis du ved et uheld er kommet til at bruge den 

forkerte sonde i dit bryg eller har ødelagt/beskadiget en sonde. 

Exit Luk menuen. 

Statistikmenu  Med denne menu har du mulighed for at se yderligere statistik, som FERMENTEMP 

har indsamlet. For at nulstille statistik-data skal du vælge Reset Stats-punktet i hovedmenuen. 

 

Menupunkt Forklaring 

Heat On Antallet af timer hvor varmepladen har været tændt. 

Temp OK Antallet af timer hvor brygtemperaturen har ligget mellem den 

indstillede temperatur + deadband-intervallet (dvs. den korrekte 

gæringstemperatur). 

Exit Luk menuen. 



Fejlfinding 

Enheden bipper (høj/lav temperaturalarm).  Tryk på en hvilken som helst knap for at slukke 

alarmen. Du kan indstille alarmer for lav og høj temperatur. Herefter lyder alarmen, når den målte 

temperatur afviger fra eller er højere end den indstillede low/high (lav/høj) temperatur. Alarmen 

nulstiller, hvis temperaturen forbedres hinsides dens tærskelværdi. 

Sluk/tænd for varmepladen. Normalt tænder FERMENTEMP varmepladen, så snart du har sat den 

i en stikkontakt og tændt for denne.  For at slukke for FERMENTEMP skal du tage den ud af 

stikkontakten. 

Bryggen er længe om at opnå den indstillede temperatur.  Hvis rumtemperaturen er for lav i 

forhold til den ønskede temperatur, skal FERMENTEMP kæmpe for at overføre tilstrækkelig med 

varme til gæringstanken. FERMENTEMP er blot 48W/163BTU/t. Hvis rumtemperaturen er inden 

for 10°C/20°F fra den indstillede temperatur, kan FERMENTEMP for det meste opretholde 

temperaturen uden brug af isolering. Hvis rumtemperaturen i almindelighed er lavere end 4°(dvs. 

4°C til 10°C, 8°F til 20°F) UNDER den ønskede temperatur, anbefaler vi, at du isolerer 

gæringstanken. Dette er til enhver tid en god foranstaltning, da det mindsker temperaturudsving 

samt sparer på strømforbruget.  Brug en gammel dyne eller fleecetæppe, og sørg for at 

FERMENTEMP ligeledes er pakket ind. Dette vil minimere varmetabet og spare på strømmen. Vi 

anbefaler også, at du på forhånd bringer temperaturen i brygvæsken til en grad eller to fra den 

indstillede temperatur.  

Fejlkoder. Hvis FERMENTEMP støder på et problem, viser den evt. en fejlkode på displayet.  Notér 

venligst denne information, og kontakt om nødvendigt vores tekniske supportafdeling.  Hvis 

brygtemperaturen eller rumtemperaturen måles usædvanligt høj eller lav, kan det også være tegn 

på fejl. 

Garanti.  Alle FERMENTEMP-produkter har en 1-årig returgaranti, som dækker fabrikationsfejl og 

komponentfejl. Produktet indeholder ingen komponenter, som brugeren selv kan reparere, og må 

ikke åbnes eller skilles ad. Reparation skal fortages af autoriserede fagfolk.  Hvis man ikke følger 

ovenstående retningslinjer, kan det resultere i usikker drift og bør under ingen omstændigheder 

forsøges. Kontakt os for at få en liste over autoriserede reparatører. Bemærk: ved enhver form for 

uautoriseret reparation eller modifikation bortfalder garantien automatisk.  

Vedligeholdelse. Forud for hver ibrugtagning af enheden, skal kabinettet efterses for beskadigelse 

eller forkert brug.  Efterse ledninger for tegn på skader, og sikr dig, at det ydre isoleringsmateriale 

ikke har taget skade.  Hvis enheden har taget skade, må den ikke tages i brug og skal sendes 

tilbage til forhandleren.  Enheden må ikke anvendes til andre formål end de, som producenten 

foreskriver.  Enheden må ikke nedsænkes i eller på anden måde udsættes for væske. 

Varmeelementet må ikke forsøges repareret af brugeren; kontakt venligst først forhandleren, 

dernæst producenten. 

Rengøring.  Frakobl alle strømførende forbindelser fra enheden forud for rengøring.  Aftør 

kabinettet med en ren klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. 

Reparation og reservedele 

FERMENTEMP Dimensioner 340 x 345 x 70mm, 3kg eller  

13” x 13,5” x 2,7”, 7 lbs 

28 Station Road Indgangseffekt 120Vac/60Hz or 220Vac/230Vac/50 

Newtownabbey Udgangseffekt 24Vdc, 2A, 48W minimum 

Co. Antrim BT37 0AW Intervalpræcision +/-1°C, +/-1°F 

United Kingdom Opvarmningsinterval Generel rumtemperatur +10 °C or +20 

°F 

 Varmeelementet 1 x 50W/24Vdc-element 

Eller en godkendt 

reparatør 

Kabinet fremstillet af Model H2-BK – pulverlakeret stål 

 

Returnering af et produkt til reparation. Hvis produktet skal returneres til producenten til 

reparation, bør det sendes med forudbetalt porto til den korrekte adresse. Samtidig hermed skal 

en kopi af faktura og ordreseddel sendes med luftpost for at fremskynde toldkontrollen. Hvis det 

er nødvendigt, fremsendes et overslag indeholdende forsendelsesomkostninger og andre 

omkostninger til kunden, før reparationsarbejdet påbegyndes. 

WEEE/DPA (Dansk Producentansvars-system).  FERMENTEMP tilbyder kunder bosiddende i EU en 

returservice.  Gælder udelukkende kunder fra EU-lande og produkter produceret eller solgt af os. 

Når disse produkters levetid udløber, sender du dem ganske enkelt tilbage til os for egen regning, 

hvorefter vi sørger for bortskaffelse i overensstemmelse med gældende lovgivning. WEEE 

registreringsnummer: WEE/DD2117VU. 
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