
NL - FERMENTEMP H2 Gebruiksaanwijzing 

Gefeliciteerd met uw investering in een FERMENTEMP H2 gistbrouwsel temperatuurregelaar! Dit 

zal u helpen om beter en consistenter bier te brouwen. Door een constante temperatuurcontrole 

worden de eventuele effecten veroorzaakt door variaties  in de temperatuur  verwijderd.  Met dit 

toezicht en deze controle  krijgt u gemoedsrust . 

Dit FERMENTEMP H2 model zal het aantal switch-on uren tellen, welk het mogelijk maken 

nauwkeurig  te registreren hoeveel uren (vanaf het begin) er voorbij zijn gegaan bij het nemen van 

zwaartekracht metingen. Het heeft een geluidsalarm (voor onder en boven temperaturen) en 

registreert ook de max en min temperaturen tijdens de gisting, zodat u erop kunt vertrouwen 

dathet brouwsel nog niet bedorven is. 

Voordat u begint met het gebruik en van de FERMENTEMP H2, zijn er een paar dingen om te 

overwegen. FERMENTEMP H2 kan alleen actief het brouwsel verwarmen , het kan niet actief 

koelen – dit betekent dat voor een juiste werking u de FERMENTEMP H2 moet gebruiken in een 

omgeving waarin de omgevingstemperatuur koeler is dan de gewenste fermentatie temperatuur 

van uw brouwsel. Hierdoor kan de FERMENTEMP H2 de brouwvattemperatuur verhogen en 

onderhouden  gedurende het hele proces. 

Aangezien FERMENTEMP H2 uw brouwsel voorzichtig met een maximum van 48W verwarmt, is 

het belangrijk dat u uw brouwsel in koudere omgevingen (bijvoorbeeld in een garage of kelder in 

de winter) opslaat, Op plaatsen  waar de temperatuur fors daalt in de nacht kan het nodig zijn om 

isolatie rondom uw gistvat aan te brengen. Dit zal het warmteverlies  uit het vat verminderen, en 

betekent ook dat de warmte-energie die FERMENTEMP op uw brouwsel uitoefent efficiënt wordt 

gebruikt en niet verloren gaat. Onze temperatuur statistieken zullen u helpen te controleren of uw 

isolatie effectief is. In tegenstelling tot andere verwarmingen die voortdurend warmte geven, 

zorgt de FERMENTEMP controle ervoor dat u geld en energie kunt besparen door alleen  het 

geven van extra warmte wanneer het echt nodig is. 

De temperatuur heeft een belangrijke invloed op het fermentatieproces. Bij kou kan het zijn dat 

fermentatie langzamer gaat en het kan eventueel zelfs het proces stilzetten. Bij een te warme 

omgeving  gaat het proces sneller en kunnen er hogere alcoholen (oplosmiddel -smakende 

alcohol) gecreeërt worden, evenals  potentieel dodend  gist. Afhankelijk van het  type van het 

brouwsel dat u zoekt, FERMENTEMP kan u helpen te reguleren en uw doeleind te bereiken. 

 

Wij weten dat u wilt experimenteren met uw brouwsel en het telkens beter wil maken - 

FERMENTEMP helpt u hierbij door consistentie  van uitkomst, zodat u zich kunt concentreren op 

de smaak, helderheid of zelfs hoe snel u uw batches brouwt. Het handhaven van een constante 

temperatuur maakt de brouwtijden consistent, want het proces variëert niet mee met 

schommelingen in de omgevingstemperatuur.  

 

VEILIGHEIDS MEDEDELING. Wees voorzichtig bij het isoleren van de vergister en zorg dat de 

bovenkant van de verwarming niet bedekt wordt. Hierdoor kan de warmte uit de top van de 

verhitter afvoeren in de fermentator, zodat deze niet oververhit raakt. Opgemerkt moet worden 

dat de FERMENTEMP een interne oververhittings-uitschakeling heeft. Let erop dat u geen 

vloeistoffen morst op de kachel, en als dit toch doet; u de verwarming of vergister niet 

aanraakt, onmiddellijk de stroom uitschakelt en de kachel schoon maakt en laat drogen 

alvorens opnieuw te gebruiken. 

Gebruik van de  FERMENTEMP H2. De FERMENTEMP H2 is ontworpen om het primaire gistvat  

bovenop de verwarming te plaatsen en de brouwtemperatuursensor (zwart) aan de buitenzijde 

van het vat te plakken, halverwege tussen de boven- en onderkant van het brouwsel. Dit zal de 

temperatuur van het brouwsel  volgens het middelpunt aangeven . Na het plaatsen  van  het vat 

op de bovenkant, raden wij u aan om een extra isolatielaag  toe te voegen voor het  handhaven 

van de temperatuur. De omgevingstemperatuursensor (wit) moet in de buurt van uw vergister 

geplaatst worden, maar niet in de nabijheid  van warmtebronnen. U kunt ook de zwarte sensor op 

de buitenkant van het vat op hoogte van de bovenlaag van het brouwselplaatsen  en de witte 

sensor aan de buitenkant van het vat op het midden-punt aanbrengen, in plaats van het meten 

van de omgevingstemperatuur. 

 

U bent nu klaar om te beginnen  met het vergisten! Steek de snoer van de FERMENTEMP H2 in het 

stopcontact om de FERMENTEMP aan te zetten. De voorzijderegelaar gaat aan, zodat u uw 

brouwsels gistingtemperatuur kunt instellen. Als de temperatuur van uw brouwsel te laag / te 

hoog  is, wordt een temperatuuralarm geactiveerd bij het inschakelen van het toestel – druk 

gewoon op een willekeurige toets op de controller  het zwijgen op te leggen. Wij raden u aan om 

gebruik  te maken van de Reset Stats optie iedere keer dat u een nieuw brouwsel start - controleer 

het Menu System sectie  voor details. 

     Hoofdvergisting Controle          Nagisting Control 

              



Bedieningsaanwijzingen. De FERMENTEMP H2 regulaar heeft een 16x2 backlit karakter LCD-

scherm en een navigeerbaar menusysteem om u up-to-date te houden met hoe uw brouwsel 

vordert. 
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Wanneer de verwarming op de Verwarm"Ht" -status staat, zal de rechterbovenhoek  van het 

hoofddisplay  veranderen in een omhoog wijzende pijl, in plaats van een enkele lijn "_". Als de 

zoemer klinkt, betekent dit dat er een alarm is geactiveerd, lage of hoge temperatuur. De zoemer 

zal ook kort klinken wanneer u een toets indrukt. 

Het paneel  zal de huidige  brouw temperatuur en de verwarm status  voortdurend op de eerste 

regel tonen, en  informatie  en statistieken over de onderste regel roteren, elk  voor ongeveer  5 

seconden tonend. 

 

Instellen van de brouw / gist temperatuur. Om temperatuur aan te passen, drukt u op de ▲ of ▼ 

knoppen aan de rechterkant van het scherm,  deze kunt u nu gebruiken om de ingestelde 

temperatuur aan te passen  in 0,1 ° stappen. Na 5 seconden van inactiviteit zal de waarde worden 

opgeslagen en zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm, of u kunt op Set / Enter knop in 

het midden drukken om de waarden onmiddellijk op te slaan. 

Als de gemeten temperatuur daalt tot onder het niveau dat u hebt ingesteld, zal de verwarming 

worden ingeschakeld. Dit wordt aangegeven door de "Ht" -status op de rechterbovenhoek van het 

hoofdpaneel  doordat het symbool  verandert  in een omhoog wijzende pijl. 

 

Om ervoor te zorgen dat uw brouwsel niet te warm of te koud wordt, geeft de regelaar ook bij een 

laag en hoge temperatuur een geluidsalarm. Dit zal worden geactiveerd (standaard) als de 

gemeten brouwtemperatuur + 5 ° boven of -5 ° onder de ingestelde temperatuur is. U kunt deze 

waarde wijzigen , verwijzend naar het Settings Menu. Als de verwarming wordt aangezet, zal de 

weergegeven temperatuur langzaam stijgen tot de temperatuur die u heeft ingesteld . Aangezien 

de FERMENTEMP H2 voorzichtig verwarmt,  houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren 

voor het brouwsel  op de temperatuur geraakt die je hebt ingesteld, misschien een paar uur  

afhankelijk van het temperatuurverschil dat u heeft ingesteld  - idealiter zult u ervoor zorgen dat 

het brouwsel al dicht bij de gewenste temperatuur  is voordat u begint met verwarmen, en de 

FERMENTEMP H2 zal dat niveau voor u behouden. 

Toezicht op uw Brouwsel. Nu u uw FERMENTEMP H2 heeft ingesteld, kunt u achterover leunen en 

ontspannen! Het zal het werk doen enervoor  zorgen dat uw brouwsel  comfortabel blijft, en u 

kunt dus hetzelfde doen. Als u wilt, kunt u de brouwtemperatuur controleren met behulp van het 

LED nummerpaneel tijdens het brouwproces. 

Na de eerste gisting is voltooid. Zodra u klaar bent met de eerste gisting , is  het enige dat u hoeft 

te doen het uitschakelen van & en de stekker van de FERMENTEMP H2 uit het stopcontact te 

halen, en verwijder de temperatuursensor uit de vergister. 

Nagisting. De FERMENTEMP H2 kan worden gebruikt om de temperatuur van een kast  te 

controleren tijdens de hergisting, rijping of lagfase. Wij adviseren de FERMENTEMP unit te 

plaatsen op de onderste plank van de kast en het brouwsel te plaatsen op een plank erboven, 

plaats geen flessen of vaten direct op de FERMENTEMP tijdens de nagisting. Het is ook belangrijk 

om te onthouden de juiste temperatuur voor nagisting op de regelaar in te stellen. 

Informatie Scherm. De onderste regel van het LCD-display geeft aanvullende informatie weer. 

Deze informatie verandert elke 5 seconden op een roterende basis. Nadere toelichting hierover 

hieronder. 



 

Informatie Uitleg 
Set Temperature  Toont de ingestelde temperatuur welk FERMENTEMP gebruikt 

om te verwarmen. 
Fermentation Runtime Aantal uren in werking. 
Ambient Temp  Min/Max Minimale  en maximale  temperatuur gemeten in de omgeving. 

Dit kan u helpen met een diagnose of het verstandiger is uw 
brouwsel naar een warmere omgeving te verplaatsen. 

Brouw Temp Min/Max Minimale en maximale temperatuur gemeten op uw brouwsel. 
Dit kan u helpen met de diagnose of het nodig is uw  brouwsel 
beter te isoleren. 

Ambient Temperatuur De momentele waarde van de omgevings temperatuur. 
Menu System. Om naar het systeemmenu  te gaan, druk de SET knop wanneer het algemene 

menu de brouwtemperatuur en de verwarmingsstatus laat  zien. Het menu zal te voorschijn 

komen en u kunt navigeren met de ▲ of ▼ knop.  Druk Set om het geselecteerde menu-item te 

activeren, aangeduid  met een  a > symbool aan de linkerkant van het paneel.  Als u geen optie 

selecteerd, dan zal het menu automatisch na 10 seconden van inactiviteit sluiten en terugkeren 

naar het beginscherm. 

 

Menu Option Explanation 
Settings Configureer FERMENTEMP instellingen, inclusief temperatuur 

eenheden. 
Statistics Toon additionele  gistings-statistieken 
Reset Stats Reset de  gistings statistieken 
Exit Sluit  het menu af 
 

Settings Menu.  Als u graag het standaardgedag van de FERMENTEMP wilt veranderen, dan kunt u 

dit doen door de controller instellingen te veranderen, toegankelijk via het algemene menu. 

 

Gebruik de ▲ or ▼knoppen om te navigeren tussen de verschillende instellingen en druk de Set 

knop nogmaals om de instellingen in te stellen  - het  > symbool zal veranderen naar het  a = 

symbool.  Gebruik vervolgens de ▲ or ▼knoppen om de waarde omhoog of omlaag in te stellen. 

Na het veranderen van de waarde, druk de Set knop om de waarde op te slaan. 

 

Menu Option Explanation 
Temp Units Selecteer  de temperatuurwaarde welk gebruikt wordt door 

FERMENTEMP – Celcius(°C) or Fahrenheit (°F). 
Deadband Dit definieert de ongevoeligheid van de regelaar toegepast op 

de ingestelde temperatuur.  Dit is standaard 0.3°.  Het kan 
ingesteld worden van  0.2° to 2.0°. 

Lo Alrm Dit is standaard ingesteld op  -5° . Het geluidsalarm zal afgaan 
zodra de brouwtemperatuur minder is dan de Set Temp – Low 
Alarm.  Dit kan varieren van  -0.4° to -20.0°. 

Hi Alrm Dit is standaard ingesteld op  +5° .  Het geluidsalarm zal afgaan 
zodra de brouwtemperatuur hoger is dan de Set Temp – High 
Alarm.  Dit kan varieren van  -0.4° to -20.0 

Swap Probe Dit staat standaard uit.  Waneer deze instelling  ingeschakelt is 
(True), zullen de omgevings en brouw temperatuurmeters 
omgewisseld worden. Dit kan gebruikt worden als  u per ongeluk 
de verkeerde meters heeft gebruikt voor uw brouwsel, of 
wanneer een meter kapot/beschadigd is. 

Exit Sluit  het menu. 
Statistics Menu.  Dit maakt het mogelijk om algemene verzamelde statistieken van de 

FERMENTEMP in te zien.  Om de data te resetten, kies de Reset Stats optie in het Main Menu. 

 

 

 



Menu Option Explanation 
Heat On Aantal uren dat de verwarming aanstaat. 
Temp OK Aantal uren dat de brouwtemperatuur binnen de Set Temp + 

Deadband  waarde ligt. (ofwel: de correcte gist temperatuur) 
Exit Sluit het menu. 
 

Probleem oplossen 

Regelaar piept (hoog of laag temperatuuralarm).  Om het alarm te stoppen, druk op een knop 

van de regelaar. U kunt een laag - en hoog temperatuuralarm instellen. Dit zorgt ervoor dat de 

regelaar een geluidsalarm af laat gaan wanneer de gemeten temperatuur afwijkt van de 

ingestelde laag/hoog alarmwaarde.  

Dit alarm stopt zodra de temperatuur zich weer binnen de ingestelde waarden begeeft. 

Aan/uit zetten van de regelaar.  Normaal gesproken zal de FERMENTEMP regelaar aan gaan zodra   

deze aangesloten wordt op externe stroom en aangesloten is op een algemeen electronische 

aansluiting. Om FERMENTEMP uit te zetten, koppel de externe stroomverbinding af van de 

algemene stroomverbinding 

Brouwsel duurt een lange tijd om te verhitten tot ingestelde temperatuur.  

Als de omgevingstemperatuur te laag is in vergelijking met de gewenste temperatuur, dan zal de 

FERMENTEP het moeilijk hebben om genoeg warmte naar het gistvat te sturen. 

FERMENTEMP is enkel 48W/163Kw-hr. Als de omgeving  zich in het algemeen binnen  10°C/20°F 

van de ingestelde waarde begeeft , dan zal het voor FERMENTEMP mogelijk zijn om de 

temperatuur te behouden, zonder isolatie. Als de omgeving waarschijnlijk lager is dan 4°C (dat is 

4°C to 10°C, 8°F to 20°F) ONDER de gewenste ingestelde temperatuur, dan raden wij aan om het 

gistvat te isoleren, welk in het algemeen sowieso een goed idee is, minder temperatuur 

schommelingen en dus minder stroom verbruik. Gebruik een oud dekbek of een vliesdeken, en 

zorg er voor dat de FERMENTEMP er goed mee ingepakt zit.. Dit vermindert warmteverlies en zal 

stroomverbruik besparen. Wij raden ook aan om vanaf het begin de temperatuur van het 

brouwsel  hooguit  twee graden te laten verschillen van de gewenste ingestelde temperatuur..  

Storing Indicatoren.  Zodra FERMENTEMP een probleem tegenkomt, zal het een fout-code laten 

zien op de regelaar. Noteer deze informatie alstublieft en communiceer deze informatie waar 

nodig naar onze Technische Hulp. Mochten de brouwsel en de omgevingstemperatuur waarden 

onredelijk laag zijn dan kan dit duidden op een storing. 

Garantie.  Alle FERMENTEMP producten dragen een 1 jaar terug naar basis garantie welk alle 

fabricagefouten en defecten dekken.  Het produkt heeft geen onderdelen welk door de gebruiker 

gerepareerd dienen te worden en het product mag nooit worden geopend of gedemonteerd, en 

als zodanig mag het alleen worden hersteld door een gekwalificeerd en bevoegd persoon.  

Niet-naleving kan leiden tot onveilige werking en  moet worden voorkomen onder alle 

omstandigheden. Neem contact op met een goedgekeurde monteur van de lijst hieronder voor  

goedgekeurde service agents. Let op: bij ongeoorloofde reparaties of aanpassingen vervalt de 

garantie automatisch.  

 

Onderhoud.  Voor gebruik van elk exemplaar, onderzoek het omhulsel  voor tekenen van schade 

of misbruik. Controleer de leidingen voor tekenen van schade, verzeker dat de buitenste isolatie 

niet defect is. Mocht het exemplaar beschadigd zijn gebruik het dan NIET en stuur het terug naar 

de leverancier. Het exemplaar  mag niet gebruikt worden voor een ander doeleind dan hetgeen 

door de fabricant aangegeven. Het exemplaar hoort niet ondergedompeld of tentoongesteld  te 

worden aan water. Het verwarmingselement is niet voor de gebruiker te onderhouden; neem 

alstublieft eerst contact op met uw leverancier, daarna met de fabrikant. 

Schoonmaken. Alvorens schoonmaken, koppel alle electriciteit van het product los. Veeg de 

buitenkand van de behuizing schoon met een schone doek bevochtigd met wat water en mild 

reinigingsmiddel. 

Reparatie en reserveonderdelen 

FERMENTEMP Produkt afmetingen 340 x 345 x 70mm, 3kgs or  
13”x 13.5”x 2.7”, 7lbs 

28 Station Road Voeding input 120Vac/60Hz or 220Vac/230Vac/50Hz 
Newtownabbey Voeding output 24Vdc, 2A, 48W minimum 
Co. Antrim BT37 0AW Controle precisie +/-1°C, +/-1°F 
United Kingdom Warmte omvang Normale omgeving +10°C or +20°F 
 Warmte element 1 x 50W/24Vdc element 
Of een goedgekeurd 
reperatiebedrijf 

Materiaal behuizing Model H2-BK – Power Coat Mild Staal 

 

Een product terugzenden voor reparatie. Bij het terugzenden van een produkt naar de fabrikant 

voor reparatie,  hoort het verzonden te worden met vooraf betaald vracht naar het juiste adres. 

Een kopie van de rekening en de pakbon horen gelijktijdig via luchtpost gestuurd te worden om 

goedkeuring te bespoedigen door de douane. Een reparatieschatting inclusief de retourvracht en 

andere kosten zullen worden voorgelegd aan de afzender, indien nodig, voordat de 

werkzaamheden aan het apparaat beginnen. 

WEEE.  Voor klanten binnen de EU biedt FERMENTEMP een product-terugname service.  Voor 

klanten binnen de Europese Unie (alleen) en producten geproduceerd en verkocht door ons;  

wanneer deze producten het einde van hun leven hebben bereikt, stuur ze simpelweg  terug naar 

ons op uw kosten, en wij dragen zorg dat deze te in overeenstemming  met de relevante 

wetgeving  weggegooid worden. WEEE Registratie nummerWEE/DD2117VU. 
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