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Bij storing

6.1

Storingscodes

6. Bij storing

In geval van een storing knippert de statussignalering van de B toets
met een rode kleur. De betekenis van de storingscodes is terug te
vinden in de storingstabel:
Statussignalering

Beschrijving

Storingscode 1
Sensorfout
(1-maal rood signaal)

(1)Code

e[02 / e[03 / e[04 / e[05 / e[06 / e[07 / e[08 / e[09 /
e[10 / e[11 / e[35

Storingscode 2
Maximaalbeveiliging e[12 / e[41
(2-maal rood signaal)
Storingscode 3
Ontstekingsfout
(3-maal rood signaal)

e[14 / e[16 / e[36

Storingscode 4
Ventilatorfout
(4-maal rood signaal)

e[34

Storingscode 5
Parameterfout
(5-maal rood signaal)

e[00 / e[01

Storingscode 6
Overige
(6-maal rood signaal)

e[17 / e[37 / e[38 / e[39 / e[40 / e[41

(1) De code kan worden uitgelezen met een daarvoor geschikte regelaar.

Indien een van de bovenstaande storingscodes wordt weergegeven,
ga dan eerst als volgt te werk:
4 Controleer de waterdruk van de cv-installatie.
- De waterdruk is hoger dan 0,8 bar. Ontlucht de installatie.
- De waterdruk is lager dan 0,8 bar. Vul de CV-installatie met
schoon leidingwater (geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2
bar).
4 Controleer of de gaskraan goed geopend is.
- Open de gaskraan indien deze gesloten is.
Druk 5 seconden op de J toets: De statussignalering
gaat snel rood knipperen en de ketel start een reset
procedure. De ketel begint ook een automatische
ontluchtingscyclus van ca. 4 minuten. Wanneer de
storingscode blijft verschijnen, neem contact op met de
installateur.
Alvorens contact op te nemen met de installateur. Noteer de volgende
gegevens:
4 Storingscode
4 Gebruikte gassoort
4 Type ketel
R000344-B

4 Fabricagedatum
4 Serienr. van het apparaat
Deze gegevens zijn te vinden op de typeplaat die boven op de ketel
is geplakt.
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