
7 Storing

Display code Omschrijving van de storing Storingsoorzaak (zie pag. 21 + 22)

geen indicatie Storing met elektrische voeding 14;20;27;36;37;38;42;50

F0 Maximaalthermostaat geopend 4;5;21;23;24;28;29;30;31;42;43;46;47

F1 Fout met code key 13;63

F2 Ketel is handmatig op storing gezet t.b.v. 15;63

 programmeren met computer

F4 Ionisatiestoring 10;11;16;17;18;22;25;35;34;69

F5 Ionisatiestoring tijdens branden 10;11;16;17;18;22;25;35;34;69

F6 Ionisatie tijdens rust 18;35;61

F7 Einde programmeren 48

F8 Ventilatorfout 7;8;9;13;19;39;40;41

F9 VKK koppelstuk fout (indien van toepassing) 41;42;67

Er zijn een aantal situaties waarbij het toestel in storing 

gaat en uitsluitend door het indrukken van de ’infoknop’ 

weer actief gemaakt kan worden. Storingen worden 

weergegeven met een knipperende punt achter de water-

temperatuur in de rechter onderhoek van het display. 

Door vervolgens op de ’infoknop’ te drukken wordt de 

betreffende storing kort zichtbaar en zal de ketel weer 

automatisch functioneren.

De volgende ’vergrendelende’ storingen kunnen zich 

voordoen, waarbij in display een F met cijfer knipperend 

weergeeft om wat voor storing het gaat.

Tabel 10 - Storingen.

Daarnaast zijn er een aantal klachten, die niet aangeduid 

worden op het display.

Hieronder volgen een aantal van deze klachten:

 Klacht Storingsoorzaak (zie pagina 21 + 22)

a Woning komt niet op temperatuur, toestel brandt 45;53;54

b Ontsteking is luidruchtig 16;35

c Ketel brandt continu, maar het cv-water wordt niet warm  12;45

d Kamerthermostaat vraagt om warmte, maar ketel gaat niet branden 1;42;52

e Ketel brandt continu, te veel warmte in de woning 2

f Tijdens cv-bedrijf, maakt de ketel veel lawaai 29;46;66

g Radiatoren worden aan de bovenzijde onvoldoende warm 55

h Er wordt getapt, maar het tapwater blijft koud 24;56;68

i Tapwatertemperatuur wordt veel te heet 51;57

j Er wordt getapt, maar het tapwater bereikt geen 60 °C 51;58

k Tijdens tapwaterbedrijf, maakt de ketel veel lawaai 23;59

l Na vervanging van de branderautomaat, storing 60

Display code Omschrijving van de tijdelijke blokkeringen:

t0 Maximaal thermostaat tijdelijk open

t1 Temperatuur aanvoer te hoog tijdens cv-bedrijf 

 = antipendel programma actief

t2 Temperatuur aanvoer tijdens warmwaterbedrijf te hoog

t3 Temperatuur warmwater tijdens warmwaterbedrijf te hoog

t4 Aanvoersensor onderbroken of kortgesloten

t5 Warmwatersensor onderbroken of kortgesloten

t7 Antipendel programma kamerthermostaat actief

t8 Ontluchtingsprogramma actief (circa 2 minuten)

t9 VKK programma actief en niet afgerond

tc Temperatuur delta-t tijdens start te laag

Tabel 11 - Andere storingen.

Artikelnummer zekering: 

F1 545-2120

Zekering: 250 VAC 2 A. Traag 
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