
8 Bij storing

8.1 Foutmeldingen

Bij een storing geeft het display om en om de letter eK en de
storingscode weer.

Druk 3 seconden op de R  toets.
Indien de storingscode nog steeds op het scherm aanwezig is, moet
de aard van de storing gezocht worden.

Storingscode Beschrijving Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

eK[K0 Storing aanvoer- of
retoursensor

Kortsluiting

De bedrading controleren. Breng de
beschermdoppen terug op hun plaats. Wanneer een
defecte sensor gedetecteerd is, kan de weerstand bij
verschillende temperaturen gecontroleerd worden
met behulp van een multimeter met een juist
meetbereik.

Sensor defect
Sensor niet of slecht
aangesloten

Controleer de goede werking van de sensors.
Wanneer een defecte sensor gedetecteerd is, kan de
weerstand bij verschillende temperaturen
gecontroleerd worden met behulp van een
multimeter met een juist meetbereik. Weerstand van
de sensor 12-15k¨ bij 20-25. (1)

eK[K1 Aanvoertemperatuur >
Maximale werktemperatuur

De waterdruk en/of
waterpeil zijn te laag

Controleer de waterdruk van de cv-installatie
(Manometer)

Geen doorstroming

De werking van de circulatiepomp van de
verwarmingsketel controleren. Steek een
schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp
en draai de as meerdere malen van rechts naar
links. De bedrading controleren. Indien de pomp nog
steeds niet werkt, is deze defect en moet hij
vervangen worden.

Te veel lucht Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is

Afwijking van de sensor
van de aanvoer- of
retourtemperatuur

Controleer de goede werking van de
sensors.Wanneer een defecte sensor gedetecteerd
is, kan de weerstand bij verschillende temperaturen
gecontroleerd worden met behulp van een
multimeter met een juist meetbereik. Weerstand van
de sensor 12-15 k¨ bij 20-25.

(1) Plaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm onder de warmtewisselaar.
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Storingscode Beschrijving Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

eK[K2 Retourtemperatuur >
Aanvoertemperatuur

De waterdruk en/of
waterpeil zijn te laag

Controleer de waterdruk van de cv-installatie.

Geen doorstroming

De werking van de circulatiepomp van de
verwarmingsketel controleren. Steek een
schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp
en draai de as meerdere malen van rechts naar
links. De bedrading controleren. Indien de pomp nog
steeds niet werkt, is deze defect en moet hij
vervangen worden.

Te veel lucht Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld
is.

Sensor niet of slecht
aangesloten

Controleer de bekabeling tussen de sensors en het
bedieningspaneel

Afwijking van de sensor
van de aanvoer- of
retourtemperatuur

Controleer de goede werking van de sensors.
Wanneer een defecte sensor gedetecteerd is, kan de
weerstand bij verschillende temperaturen
gecontroleerd worden met behulp van een
multimeter met een juist meetbereik. Weerstand van
de sensor 12-15 k¨ bij 20-25.

eK[K3 Bedieningspaneel

Bedieningspaneel defect
Voedingskabel defect
Voedingskabel slecht
aangesloten

Controleer de elektrische aansluitingen.

eK[K4
Na maximaal 5
startpogingen geen
vlamvorming

Geen ontstekingsvonk.

Controleer
4 Ontstekingstransformator;
4 Ontstekingskabel;
4 Tussenafstand van de elektroden ( 3-4 mm)
4 Aarding

Wel ontstekingsvonk maar
geen vlamvorming.

4 Controleer van tevoren of de gaskraan open is,
of de voedingsdruk voor gas aanwezig is, of de
gasleiding voldoende ontlucht is, of de lucht-
rookgassenleiding niet verstopt is of lekt, of de
sifon gevuld en niet verstopt is

4 Test of de verwarmingsketel is aangesloten op
het elektriciteitsnet zoals beschreven in
hoofdstuk 4, indien dit het geval is, neem dan
contact op met uw installateur of gebruik een
scheidingstransformator

4 Reinig of vervang de ontstekingselektroden
4 Het CO₂-gehalte op hoog- en laaglast

controleren

Wel vlam maar geen of
onvoldoende ionisatie <A.

4 De stabiliteit van de verbranding van de vlam
controleren

4 Het CO₂-gehalte op hoog- en laaglast
controleren

4 Controleer de elektrische aansluiting, vooral de
aarding

4 Reinig of vervang de ontstekingselektroden
4 Tussenafstand van de elektroden ( 3-4 mm);

eK[K5 Fout in ionisatie Afstelling CO₂ is niet juist

4 Controleer het CO₂-gehalte op het gasblok
4 Controleer de ionisatie-/ontstekingselektrode
4 Controleer de concentrische pijpen van de

rookgasafvoer en luchttoevoer
4 Controleer de gascirculatie op vollast

eK[K6 Ongewenste vlamvorming  
4 Ontstekingstrafo defect
4 Automaat defect

(1) Plaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm onder de warmtewisselaar.
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Storingscode Beschrijving Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

eK[K7 Geen water in de ketel of
pomp draait niet

De waterdruk en/of
waterpeil zijn te laag

Controleer de waterdruk van de cv-installatie
Controleer op eventuele waterlekkages

Geen doorstroming

De werking van de circulatiepomp van de
verwarmingsketel controleren. Steek een
schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp
en draai de as meerdere malen van rechts naar
links. De bedrading controleren. Indien de pomp nog
steeds niet werkt, is deze defect en moet hij
vervangen worden.

Te veel lucht Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is
Verkeerde
pompbekabeling

Controleer de elektrische aansluitingen

eK[K8 Ventilator defect

De ventilator werkt niet
4 Controleer de goede werking van de ventilator
4 Controleer de bekabeling van de ventilator

De ventilator stopt niet of
het weergegeven toerental
is onjuist

4 Controleer de goede werking van de ventilator
4 Controleer de bekabeling van de ventilator
4 De schoorsteen moet volgens de

voorgeschreven waarden trekken

eK[K9 Geen water in de ketel

De waterdruk en/of
waterpeil zijn te laag
waterdruk <0.6 bar

4 Controleer de waterdruk van de cv-installatie
4 Controleer op eventuele waterlekkages
4 Controleer het expansievat
4 Vul de CV-installatie met schoon leidingwater

(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2  bar)
4 Ontlucht de CV-installatie
4 Reset de ketel

Waterdrukschakelaar
defect

Vervang de waterdrukschakelaar

eK[10 Geen water in de ketel of
pomp draait niet

De waterdruk en/of
waterpeil zijn te laag

Controleer de waterdruk van de cv-installatie
Controleer op eventuele waterlekkages

Geen doorstroming

De werking van de circulatiepomp van de
verwarmingsketel controleren. Steek een
schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp
en draai de as meerdere malen van rechts naar
links. De bedrading controleren. Indien de pomp nog
steeds niet werkt, is deze defect en moet hij
vervangen worden.

Te veel lucht Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is
Verkeerde
pompbekabeling

Controleer de elektrische aansluitingen

eK[11 Luchtkasttemperatuur te
hoog

Luchtlek in de
warmtewisselaar

4 Controleer de pakking van de flens van het
inspectieluik

4 Controleer de afdichtpakking (Frontplaat)
4 Controleer of de deur in het frontpaneel goed

gemonteerd is
4 De ontstekingselectrode controleren

eK[12 Warmteterugwinunit  
Controleer de aansluiting van de
Warmteterugwineenheid in verband met de
parameter pK[""

(1) Plaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm onder de warmtewisselaar.
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Storingscode Beschrijving Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

eK[13

Smeltbeveiliging van de
warmtewisselaar is
aangesproken

Warmtewisselaar defect Controleer: Stekker en bekabeling van
smeltveiligheid op de warmtewisselaar; Vervang
warmtewisselaar pas na verhelpen mogelijke
oorzaak

De waterdruk en/of
waterpeil zijn te laag

Controleer de waterdruk van de cv-installatie
Controleer op eventuele waterlekkages

Geen doorstroming

De werking van de circulatiepomp van de
verwarmingsketel controleren. Steek een
schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp
en draai de as meerdere malen van rechts naar
links. De bedrading controleren. Indien de pomp nog
steeds niet werkt, is deze defect en moet hij
vervangen worden.

Te veel lucht Ontlucht de ketel wanneer de pomp uitgeschakeld is

eK[43 Grenzen van de parameters Parameterinstellingen zijn
niet juist Terug naar de fabrieksinstellingen

eK[44 Controle van de parameters Parameterinstellingen zijn
niet juist Terug naar de fabrieksinstellingen

eK[45 Controle van de parameters Parameterinstellingen zijn
niet juist

Vervang de besturingsautomaat

(1) Plaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm onder de warmtewisselaar.

Werkingsdiagrammen: Temperatuursensor/Weerstand

1 Weerstand (¨)

2 Temperatuur 
3 Temperatuursensor/Weerstand-Werkingsdiagrammen

8.2 Regelstop of blokkering

Een (tijdelijke) blokkering is een status van de ketel, als gevolg van
een ongewone toestand. De display toont dan een blokkeercode
(code 9). De besturingsautomaat probeert met een aantal pogingen
de ketel alsnog te starten. De ketel start weer, als de
blokkeringscondities zijn opgeheven.

Code Betekenis Beschrijving

05 Blokkeringsstijd
(3 tot 10 minuten)

De vastgestelde aanvoertemperatuur is te snel bereikt terwijl er nog warmtevraag over is.

08 Stand-by Gemeten aanvoertemperatuur t1 > Gewenste aanvoertemperatuur (Tset). De ketel start
automatisch opnieuw wanneer de aanvoertemperatuur lager is dan de gewenste
aanvoertemperatuur.

09 Blokkering 4 Maximale temperatuur van het reservoir overschreden.
4 De restwarmte ∆T tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur is > 45 °C.
4 De maximale stijgsnelheid van de aanvoertemperatuur is overschreden.
4 Geen doorstroming. De waterdruk en/of waterpeil zijn te laag.
4 Blokkeeringang ketel: Brug over de klemmen 1 en 2 van de connector X6 open.
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