
code: code: Omschrijving van de storing: Storingsoorzaak
Status Display Temperatuur Display (zie pag. 28)
geen indicatie geen storing met elektrische voeding 14;50
geen indicatie geen ventilator draait continu 49
0 geen maximaal thermostaat geopend 4;5;21;23;24;29;30,42,46,28
0 geen glaszekering F5 defect 15
0 F1 kortsluiting aanvoer sensor (S1) 3;41;42;43
0 F2 kortsluiting retour sensor (S2) 3;41;42;43
0 F5 kortsluiting ww-sensor (S5) 3;41;42;43
0 1 onderbreking aanvoer sensor (S1) 41;42;43
0 2 onderbreking retour sensor (S2) 41;42;43
0 5 onderbreking ww-sensor (S5) 41;42;43
1 E1 temp. aanvoer sensor te hoog (S1) 4;5;23;29;46,28
1 E2 temp. retour sensor te hoog (S2) 4;5;23;29;46
1 E3 temp. voorrang sensor te hoog (S3) 24;45;46;51
1 E5 temp. ww-sensor te hoog (S5) 24;45;46;51
2 5 aanvoer- en retour sensor verwisseld
2 12 delta-T tijdens bedrijf groter dan 40 gaden 4;5;21;24;29;46
2 21 aanvoer temp. lager dan retour temperatuur, 

tijdens bedrijf 4;21;23;24;29;47
2 E aanvoer- en retour temp. tijdens rust ongelijk 23;43
3 geen aanvoer temperatuur stijgt te snel 4;5;21;24;28;29;46;51
4 geen geen vlam na 5 ontsteek pogingen.

(Ketel pendelt op nr.: 1,2,3,4) 10;11;16;18;22;25;35;48
6 geen vlamsignaal tijdens ruststand 18;35;61
7 geen toestel is geprogrammeerd 62
8,9,A geen toerental ventilator niet juist 7;8;9;13;19;39;40;41
B geen een of meerdere parameters zijn onjuist 63
C geen gasklep of gasklep circuit is niet correct 17;20;30;34;36;37
D geen controle op gasklep regeling geeft fout aan 17;20;30;34;37
E geen controle op de voedingsspanning 64
F geen software storing; EMC 34
H geen reset knop blijft hangen of is defect; 

indien de ”H” niet knippert: geheugen defect 65
H 1 storing van het koppelstuk type VKK in het 

ventilatie afvoerkanaal 67
Tabel 13 Storingen

Er zijn een aantal situaties waarbij het toestel in storing
gaat en uitsluitend door het indrukken van de ”Reset”-knop
weer actief gemaakt kan worden. De volgende ”vergrende-
lende” storingen kunnen zich voordoen. Op dit moment
geeft het enkele statusdisplay een cijfer knipperend
weer om wat voor storing het gaat en in het twee-cijferige
temperatuurdisplay wordt eventueel een aanvullende code
gegeven.
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7 Storing


