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8.4 Storingscode
Zodra een eventuele storing is opgetreden, 
wordt een storingscode direct in het begin-
scherm (par. 4.2.1, pag. 14) weergegeven. 
Tijdens een storingscode functioneert het 
cv-toestel niet meer en moet de storing zo snel 
mogelijk worden verholpen. Tabel 7 geeft een 
overzicht van de storingscodes.

Er zijn 2 soorten storingscodes:
– blokkerende storingscode;
– vergrendelende storingscode.

Een blokkerende storingscode is geen ernstige 
storingscode. Daarom hoeft een blokkerende 
storing niet gereset te worden. Deze verdwijnt 
in de meeste gevallen vanzelf, of zodra de sto-
ring is verholpen.

Zodra een ernstige storing is opgetreden, 
wordt het cv-toestel om veiligheidsredenen uit-
geschakeld en vergrendeld. Dit is herkenbaar 
aan het knipperen van de storingscode. Om het 
cv-toestel te ontgrendelen moet het cv-toestel 
gereset worden. Ga hierbij als volgt te werk: 

V Druk de resettoets (fig. 3, [1]) in totdat 
„[\/r/e|“ in de display wordt weergegeven. 

In veel gevallen zal het cv-toestel na het reset-
ten weer normaal functioneren, maar in sommi-
ge gevallen is de storing hardnekking en zal 
deze eerst moeten worden verholpen.
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Storingscodes

Hoofd-
code

Sub-
code

Betekenis

1 Rookgassensor

[1/a/\| [3/1/6| De temperatuur van de rookgassensor is te hoog.

[1/p/\| [3/4/6|
[1/u/\| [3/1/7| De contacten van de rookgassensor zijn kortgesloten.

2 Waterstroming/waterdruk

[2/e/\| [2/0/7| De cv-waterdruk is te laag, lager dan 0,2 bar. Zowel het cv-toestel als de pomp 
komen niet in bedrijf. 
Zodra de cv-waterdruk 1 bar of meer bedraagt, verdwijnt de displaycode
[2/e/\| [2/0/7| en komen zowel het cv-toestel als de pomp in bedrijf.
Zodra de cv-waterdruk onder de 0,4 bar komt, wordt het vermogen zowel voor 
cv-bedrijf als voor warmwaterbedrijf beperkt.

[2/l/\| [3/2/9| De druksensor heeft na vier pogingen onvoldoende cv-zijdige drukverhoging (wa-
terstroming) kunnen meten. Deze controle wordt ca. elke 5 min. herhaald, totdat 
wel voldoende cv-zijdige drukverhoging wordt gemeten.

6 Vlambewaking

[6/a/\| [2/2/7| Vergrendelende storingscode: er is onvoldoende vlamvorming (ionisatiestroom) 
gemeten tijdens de vierde ontstekingspoging van de brander.

7 Netspanning

[7/c/\| Vergrendelende storingscode: de netspanning is tijdens een vergrendelende 
storing onderbroken geweest.

8 Extern schakelcontact

[8/y/\| [2/3/2| Bedrijfscode: het externe schakelcontact is geopend.

rE Reset

[r/e/\| Reset wordt uitgevoerd. Deze code verschijnt na het drukken van de resettoets 
“c“ 5 seconden lang op het display.

Tabel 7 Storingscodes


