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12. STORINGEN EN SERVICE-ONDERDELEN

Het toestel wordt door ingebouwde elektronica volledig aangestuurd en gecontroleerd. Als er ergens in het toestel een

storing wordt gesignaleerd zal het toestel, afhankelijk van de soort storing, uitschakelen en een foutcode weergeven op het

display. Aan de meeste storingen zijn foutcodes verbonden (2 categoriën).

Vergrendelende codes

Het toestel is vergrendeld. De oorzaak dient opgelost te

worden, waarna de reset-toets  ingedrukt dient te

worden om het toestel weer op te starten.

Geen ionisatie-signaal

(tijdens ontsteken)

• Controleer of de gaskraan open staat;

Is de juiste branderautomaat gemonteerd?

(voor de ECONPACT 125/127/135/225/235)

• Controleer de contacten van de ionisatiepen;

• Controleer de werking van de gloei-ontsteking;

De gloei-ontsteker, branderautomaat of

hoofdprint kan defect zijn.

• Controleer de gasvoordruk; Ontlucht gasleiding;

• Controleer of het gasblok gas naar de brander

doorlaat. Controleer gasdruk bij opstarten.

• Controleer de werking van de ventilator.

• Controleer of het condenswater goed weg kan

lopen. Reinig eventueel het sifon.

Maximaalthermostaat in werking

• Controleer de werking van de beide pompen;

• Controleer in de historie-gegevens of er geen

L-storing is geweest en of regelmatig F8

storingen voorkomen.

Herstel de oorzaak van deze storing.

• Controleer juiste werking maximaalthermostaat

Bij temperatuur < 100oC: contact;

Bij temperatuur > 100oC: open contact;

Bij defect vervangen.      Let op:  230V!

Te hoge temperatuur van rookgassen

• 3 maal binnen 24 uur waargenomen.

Deze sensor is standaard gemonteerd.

Binnen 2 minuten drie maal verlies van

vlamsignaal gesignaleerd

• Controleer de aansluiting van de ionisatiepen;

• Controleer de weerstand van rookgasafvoer en

lucht toevoersysteem (verwijder  ter controle de

dop in de luchttoevoer)

• Controleer de condensafvoer; Reinig eventueel

de sifon.  Dek de elektrakast goed af.

Demonteer het inspectieluik op de

condensopvangbak. Er kan water uit komen!

• Controleer bij een slecht en onregelmatig

brandende brander of bij regelmatig

voorkomende A4 storingen het branderbed.

Na 1 minuut geen ionisatie-signaal

• Controleer of de bedrading tussen de brander

automaat en DMF04-print.

• Zorg dat de branderautomaat niet vochtig is.

• Controleer de weerstanden van de spoelen van

het gasblok.

• Controleer of de maximaalthermostaat geen

kortsluiting maakt met aarde

• Mogelijk is de branderautomaat defect.

Blokkerende codes

Het toestel is geblokkeerd. De oorzaak zal, afhankelijk van

de soort storing, of door de gebruiker of vanzelf worden

opgelost. Hierna zal het toestel vanzelf, zonder dat de

reset-toets  ingedrukt dient te worden, weer in bedrijf

komen.

Waterdruk van de cv-installatie

is te laag

• De druk in de cv-installatie is te laag. Breng de

installatie weer op voldoende druk (1,5 bar).

• Controleer bij voldoende druk of de water-

gebrekschakelaar in orde is.

• Controleer of het expansievat in orde is.

• Controleer de positie van jumper JP5

(zie bovenaan blz.40)

Ventilatorfout

• Controleer de bevestiging van de stekker op het

printje van de ventilator;

• Controleer de werking van de ventilator.

(als de ventilator vervangen dient te worden

mag deze elektrisch niet losgenomen worden

als er nog spanning (230V) op het toestel staat)

Te hoge rookgas-temperatuur

De rookgas-sensor meet een te hoge

rookgastemperatuur (>95oC). Controleer of het

rookgasafvoer / luchttoevoer systeem in orde is.

Te hoge cv-watertemperatuur

• De temperatuur van de cv-aanvoerleiding voor

de wisselaar is hoger dan 99oC geworden.

Controleer of de doorstroming van de cv-

installatie in orde is; Als de temperatuur

beneden de 89oC komt zal het toestel bij

aanwezige warmtevraag weer ontsteken.

• Controleer de werking van de cv-pomp;

Te hoge cv-retour temperatuur

• De temperatuur van de cv-retourleiding na de

wisselaar is hoger dan 99oC geworden.

Controleer of de doorstroming van de cv-

installatie in orde is;

Als de temperatuur beneden de 89oC komt zal

het toestel bij aanwezige warmtevraag weer

ontsteken.

• Controleer de werking van de pomp.

Cv-aanvoersensor fout:

Niet aangesloten of defect

• Controleer of stekkertjes goed op de sensor

zijn aangesloten;

• Controleer of de sensor niet defect is. De

weerstand bij 25oC dient ca 10 kOhm te zijn.
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Cv-retoursensor fout:

niet aangesloten of defect

• Controleer of stekkertjes goed op de sensor

zijn aangesloten

• Controleer of de sensor niet defect is. De

weerstand bij 25oC dient ca 10 kOhm te zijn.

Tapwatersensor fout:

niet aangesloten of defect

• Controleer of de stekkertjes goed op de sensor

zijn aangesloten;

• Controleer of de sensor niet defect is. De

weerstand bij 25oC dient ca 10 kOhm te zijn

Rookgas-sensorfout

• Controleer of de sensor goed is aangesloten

en geen kortsluiting maakt.

Controleer ook de aansluiting op de print.

• Controleer of de sensor niet defect is. De

weerstand bij 25oC is ca 10.000 Ohm.

Buitenvoeler fout

• Indien buitenvoeler aangesloten:

Controleer of de aansluitingen op de sensor in

orde zijn. Mogelijk is de sensor defect

(NTC 10kOhm).

• Indien de buitenvoeler niet is aangesloten:

Er is een verkeerde verbinding of kortsluiting

op aansluiting 7-8 van de toestelconnector.

Bij een open contact zal deze storing niet

optreden.

Te hoge waterdruk

• Kan alleen voorkomen als er een water-

druksensor gemonteerd is. Standaard is er

echter een watergebrekschakelaar gemon-

teerd, waarbij deze fout niet voor kan komen.

Interne printfout

• Deze fout treedt direct op als er spanning op het

toestel wordt gezet en de interne software wordt

getest. Bij deze fout is de print defect.

(fout met de EEPROM) Vervang de print.

Interne printfout

• Deze fout treedt direct op als er spanning op het

toestel wordt gezet en de interne software wordt

getest. Bij deze fout is de print defect.

(fout met de RAM)  Vervang de print.

Interne printfout

• Deze fout treedt direct op als er spanning op het

toestel wordt gezet en de interne software wordt

getest. Bij deze fout is de print defect.

(fout met de EEPROM) Vervang de print.

Elektrische weerstand van de sensoren

Controle op juiste werking van sensoren

• Open een warmwaterkraan; Sluit deze na 10 seconden;

• Controleer, nadat de brander is uitgeschakeld, de

temperaturen c, t en r (na drukken op M)

De temperaturen moeten ongeveer aan elkaar gelijk zijn.

12.2 Uitlezen van de historie:

opslag van opgetreden storingen

Iedere storing wordt in het geheugen van de automaat

opgeslagen (maximaal 10). Om een goede analyse te

maken van het functioneren van het toestel, is het mogelijk

om de storingsstatus te bekijken. Dit kan als volgt:

Uitlezen van de storingen

1. Druk gedurende 5 seconden tegelijk op  en  .

(Druk eerst op de  en dan op de  ).

Nu zal de historie-status actief worden. Als u herhaal-

delijk op   drukt, zijn er achtereenvolgens 10 fout-

codes te zien. In het linker display zal een volg-cijfer te

zien zijn. In het rechter display zijn de fout-codes te zien

(zonder bijbehorende letter).

2. Druk op  . De voorlaatste fout-code wordt vermeld.

3. Druk op  om weer terug te gaan.

Om weer terug te komen in het normale bedrijfs-

programma dient u nogmaals de beide knoppen 5

seconden in te drukken.  Eerst  en dan  ).

Als u gedurende ca. 4 min. geen toets meer in drukt, zal

het display vanzelf in z’n normale bedrijfstatus komen.

Temperatuur tapwatersensor te hoog
Deze d-signalering is een bepaalde bedrijf-

situatie waarbij het toestel signaleert dat er

geen extra verwarming van het tapwater

gewenst is. Dit komt voor bij kleine

tapwaterflows en verwarmd water door

zonneboilers of warmtepompboilers.

Controleer of de som van parameter 17 en 20

niet hoger is dan 65 en pas dit zonodig aan.

Signaleringen

Bij deze signaleringen is het temperatuur-

verschil over de cv-wisselaar hoger dan 22oC.

Dit is het geval als de watercirculatie niet

voldoende is. Als het temperatuurverschil weer

lager dan 22oC wordt, verdwijnen deze

signaleringen weer.  Er is in deze situatie wel

warmtelevering mogelijk, maar op een lagere

belasting. Controleer of alle radiatorkranen

openstaan en als er een bypass is gemonteerd,

controleer deze. Staat de cv-pomp op de maxi-

male instelling?  Zitten de sensoren goed op de

leidingen geklikt?

°C kOhm °C kOhm     °C     kOhm

-5 42.3 30 8.1     65   2.1

  0 32.2 35 6.5     70   1.8

  5 26.3 40 5.3     75   1.5

10 19.9 45 4.4     80   1.3

15 15.9 50 3.6     90   0.9

20 12.5 55 3.0     95   0.8

25 10.0 60 2.5    100   0.7

Gegevens van

de NTC-tempe-

ratuur-sensoren

(tolerantie ±2°C).

Storing zonder speciale storingscode

Het toestel werkt niet voor cv-verwarming.

Staat het toestel wel op winterstand?

Zie blz. 7 voor uitleg over menu optie 0.


