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1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij
handelingen

Classificatie van de waar-
schuwingen bij handelingen
De waarschuwingen bij hande-
lingen zijn als volgt door waar-
schuwingstekens en signaal-
woorden aangaande de ernst
van het potentiële gevaar inge-
deeld:

Waarschuwingstekens en
signaalwoorden

Gevaar!
Direct levensgevaar of
gevaar voor ernstig licha-
melijk letsel

Gevaar!
Levensgevaar door een
elektrische schok

Waarschuwing!
Gevaar voor licht lichame-
lijk letsel

Opgelet!
Kans op materiële schade
of milieuschade

1.2 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of onei-
genlijk gebruik gevaar ontstaan
voor lijf en leven van de gebrui-
ker of derden resp. schade aan
het product en andere voorwer-
pen.

Dit product is een warmteop-
wekker die speciaal voor geslo-
ten CV-installatie is bestemd.

Het reglementaire gebruik
houdt in:

– het naleven van de meegele-
verde gebruiksaanwijzingen
van het product alsook van
alle andere componenten van
de installatie

– het naleven van alle in de
handleidingen vermelde in-
spectie- en onderhoudsvoor-
waarden.

Dit product kan door kinderen
vanaf 8 jaar alsook personen
met verminderde fysieke, sen-
sorische of mentale capacitei-
ten of gebrek aan ervaring en
kennis gebruikt worden, als ze
onder toezicht staan of m.b.t.
het veilige gebruik van het pro-
ductie geïnstrueerd werden en
de daaruit resulterende geva-
ren verstaan. Kinderen mogen
niet met het product spelen.
Reiniging en onderhoud door
de gebruiker mogen niet door
kinderen zonder toezicht uitge-
voerd worden.

Een ander gebruik dan het in
deze handleiding beschreven
gebruik of een gebruik dat van
het hier beschreven gebruik af-
wijkt, geldt als niet reglementair.
Als niet reglementair gebruik
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geldt ook ieder direct commerci-
eel of industrieel gebruik.
Attentie!
Ieder misbruik is verboden.

1.3 Algemene
veiligheidsinstructies

1.3.1 Installatie alleen door
installateur

Installatie, inspectie, onderhoud
en reparatie van het product
alsook gasinstellingen mogen
alleen door een installateur
uitgevoerd worden.

1.3.2 Gevaar door foute
bediening

Door foute bediening kunt u
zichzelf en anderen in gevaar
brengen en materiële schade
veroorzaken.
▶ Lees deze handleiding en alle

andere documenten die van
toepassing zijn zorgvuldig,
vooral het hoofdstuk "Veilig-
heid" en de waarschuwingen.

▶ Voer alleen de werkzaam-
heden uit waarover deze ge-
bruiksaanwijzing aanwijzin-
gen geeft.

1.3.3 Levensgevaar door
lekkend gas

Bij gaslucht in gebouwen:
▶ Vermijd ruimtes met gaslucht.

▶ Doe, indien mogelijk, deuren
en ramen wijd open en zorg
voor tocht.

▶ Vermijd open vuur (bv. aan-
steker, lucifer).

▶ Niet roken.
▶ Bedien geen elektrische

schakelaars, geen stek-
kers, geen deurbellen, geen
telefoons en andere com-
municatiesystemen in het
gebouw.

▶ Sluit de gasmeter-afsluitkraan
of de hoofdkraan.

▶ Sluit, indien mogelijk, de gas-
kraan op het product.

▶ Waarschuw de huisbewoners
door te roepen of aan te klop-
pen.

▶ Verlaat onmiddellijk het ge-
bouw en verhinder het betre-
den door derden.

▶ Alarmeer politie en brandweer
zodra u buiten het gebouw
bent.

▶ Neem contact op met de sto-
ringsdienst van het energie-
bedrijf vanaf een telefoonaan-
sluiting buiten het gebouw.

1.3.4 Levensgevaar door
afgesloten of ondichte
verbrandingsgasleiding

Bij gaslucht in gebouwen:
▶ Doe alle toegankelijke deuren

en ramen wijd open en zorg
voor tocht.
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▶ Schakel het product uit.
▶ Breng uw installateur op de

hoogte.

1.3.5 Levensgevaar
door explosieve en
ontvlambare stoffen

▶ Gebruik het product niet in
opslagruimtes met explosieve
of ontvlambare stoffen (bijv.
benzine, papier, verf).

1.3.6 Levensgevaar door
veranderingen aan
het product of in de
omgeving van het
product

▶ Verwijder, overbrug of blok-
keer in geen geval de veilig-
heidsinrichtingen.

▶ Manipuleer geen veiligheids-
inrichtingen.

▶ Vernietig of verwijder geen
verzegelingen van compo-
nenten.

▶ Breng geen veranderingen
aan:
– aan het product
– aan de toevoerleidingen

voor gas, verbrandings-
lucht, water en spanning

– aan de volledige rookgasin-
stallatie

– aan het volledige condens-
afvoersysteem

– aan de veiligheidsklep
– aan de afvoerleidingen

– aan bouwconstructies die
de gebruiksveiligheid van
het product kunnen beïn-
vloeden

1.3.7 Levensgevaar door
opstelling in een kast

Een opstelling in een kast kan
bij een van de omgevingslucht
afhankelijk werkend product tot
gevaarlijke situaties leiden.
▶ Zorg ervoor dat het product

voldoende van verbrandings-
lucht voorzien wordt.

1.3.8 Vergiftigingsgevaar door
onvoldoende toevoer
van verbrandingslucht

Voorwaarden: Van omge-
vingslucht afhankelijke werking

▶ Zorg voor voldoende toevoer
van verbrandingslucht.

1.3.9 Kans op corrosieschade
door ongeschikte
verbrandings- en
binnenlucht

Sprays, oplosmiddelen, chloor-
houdende reinigingsmiddelen,
verf, lijm, ammoniakverbindin-
gen, stof e.d. kunnen tot cor-
rosie aan het product en in de
VLT/VGA leiden.
▶ Zorg ervoor dat de verbran-

dingsluchttoevoer altijd vrij is
van fluor, chloor, zwavel, stof
enz.



1 Veiligheid

6 Gebruiksaanwijzing ecoTEC plus 0020261183_00

▶ Zorg ervoor dat er op de op-
stellingsplaats geen chemi-
sche stoffen opgeslagen wor-
den.

1.3.10 Gevaar voor materiële
schade door vorst

▶ Zorg ervoor dat de CV-instal-
latie bij vorst in elk geval in
gebruik blijft en alle vertrek-
ken voldoende getempereerd
zijn.

▶ Als u het bedrijf niet kunt ga-
randeren, dan laat u een in-
stallateur de CV-installatie
legen.

1.3.11 Verwondingsgevaar
en gevaar voor
materiële schade door
ondeskundig of niet-
uitgevoerd onderhoud
en ondeskundige
of niet-uitgevoerde
reparatie

▶ Probeer nooit om zelf onder-
houdswerk of reparaties aan
uw product uit te voeren.

▶ Laat storingen en schade on-
middellijk door een installa-
teur verhelpen.

▶ Neem de opgegeven onder-
houdsintervallen in acht.

1.3.12 Product in gebruik
nemen

▶ Neem het product alleen in
gebruik als de mantel volledig
gesloten is.

1.3.13 Gevaar voor materiële
schade

De mantel van het product is
niet geschikt voor het dragen
van lasten. Het gevaar bestaat
dat deze onder het gewicht
vervormt.
▶ Plaats geen voorwerpen op

het product.
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2 Aanwijzingen bij de
documentatie

2.1 Aanvullend geldende
documenten in acht nemen

▶ Neem absoluut alle gebruiksaanwijzin-
gen die bij de componenten van de in-
stallatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

▶ Bewaar deze handleiding alsook alle
documenten die van toepassing zijn
voor het verdere gebruik.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Productartikelnummer
VC 486/5-5 (E-BE)
ecoTEC plus

0010021508

VC 656/5-5 (E-BE)
ecoTEC plus

0010021509

3 Productbeschrijving

Dit product is een gaswandketel met HR-
techniek.

3.1 Opbouw van het product

1

2

3

4

1 Plaatje met se-
rienummer aan
de achterkant

2 Aan- en Uit-toets

3 Bedieningsele-
ment

4 Inbouwplaats
voor optionele
regeling
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3.2 Weergegeven symbolen

50
F.01

3

4

1

2

3

4

5
6

7

8

1 Display
2 Toegang tot het

menu voor extra
informatie

3 Rechter keuze-
toets

4 Toets

5 Ontstoringstoets
6 Installateurmo-

dus (alleen voor
installateur)

7 Toets
8 Linker keuze-

toets

3.3 Display

50
F.01 1

2

3

6

5

4

1 Vuldruk van de
CV-installatie

2 Actuele verwar-
mingsaanvoer-
temperatuur, ex-
tra informatie

3 Actuele indeling
van de rechter
keuzetoets

4 Actuele indeling
van de linker
keuzetoets

5 Actieve bedrijfs-
toestand

6 Informatie over
de brander

Sym-
bool

Betekenis Toelichting

Correct brander-
bedrijf

Brander aan

bar Actuele vuldruk
van de CV-instal-
latie
De gestippelde
lijnen markeren
het toegestane
bereik.

– permanent
aan: vuldruk in
het toegestane
bereik

– knippert: vul-
druk buiten het
toegestane be-
reik

Warmwaterberei-
ding actief

– permanent
aan: tapbedrijf,
voor brander
aan

– knippert: bran-
der aan in het
tapbedrijf

CV-bedrijf actief – permanent
aan: warm-
teaanvraag in
het CV-bedrijf

– knippert: bran-
der aan in CV-
bedrijf

Onderhoud ver-
eist

Informatie over
de onderhoud-
smelding in de
"Live Monitor"

Zomermodus ac-
tief
CV-bedrijf is uit-
geschakeld

branderwachttijd
actief

Voor het vermij-
den van het fre-
quent in- en uit-
schakelen (ver-
lengt de levens-
duur van het pro-
duct).
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Sym-
bool

Betekenis Toelichting

F.XX

Fout in het pro-
duct

Verschijnt in
plaats van de
basisweergave,
evt. verklarende
tekstweergave.

3.4 CV-installatie tegen vorst
beschermen

3.4.1 Vorstbeveiligingsfunctie

Opgelet!
Gevaar voor materiële
schade door vorst!

De vorstbeveiligingsfunctie kan
niet voor een circulatie in de ge-
hele CV-installatie zorgen. Voor
bepaalde onderdelen van de
CV-installatie bestaat daarom
eventueel vorstgevaar en er
dreigt schade.

▶ Zorg ervoor dat tijdens een
vorstperiode de CV-installa-
tie in bedrijf blijft en dat alle
kamers ook tijdens uw afwe-
zigheid voldoende op tempe-
ratuur worden gehouden.

Aanwijzing
Om ervoor te zorgen dat de vorst-
beveiligingsinrichtingen bedrijfs-
klaar blijven, moet het CV-toestel
ingeschakeld zijn.

Als de CV-aanvoertemperatuur bij inge-
schakelde aan-/uittoets onder 5 °C daalt,
treedt het product in werking en verwarmt
het circulerende water aan de verwar-
mingszijde tot ca. 30 °C.

3.5 Typeplaatje

Het typeplaatje is van uit fabriek aan de
onderkant van het product aangebracht.

Gegevens
op het type-
plaatje

Betekenis

Barcode met serienummer

Serienummer Dient voor de kwaliteitscon-
trole; 3e tot 4e cijfer = pro-
ductiejaar
Dient voor de kwaliteitscon-
trole; 5e tot 6e cijfer = pro-
ductieweek
Dient voor de identificatie;
7e tot 16e cijfer = artikel-
nummer van het product
Dient voor kwaliteitscontrole;
17e tot 20e cijfer = produc-
tieplaats

... ecoTEC
Plus ...

Productbenaming

2H / 2E / 3P /
2L...

In de fabriek ingestelde gas-
soort en gasaansluitdruk

II2H3P / I2E /
I3P...

Toegestane gascategorie

HR-techniek Rendementsklasse van het
CV-toestel conform EG-richt-
lijn 92/42/EWG

Type: Xx3(x) Toegestane VGA-aansluitin-
gen

PMS Maximale waterdruk in het
CV-bedrijf

V
Hz

Elektrische aansluiting -
spanning - frequentie

Hi Onderste verbrandings-
waarde

W Maximaal elektrisch opgeno-
men vermogen

IP Veiligheidscategorie

CV-bedrijf

Qn Nominaal warmtebelastings-
bereik in het CV-bedrijf

Pn Nominaal warmtevermo-
gensbereik in het CV-bedrijf
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Gegevens
op het type-
plaatje

Betekenis

Pnc Nominaal warmtevermo-
gensbereik in CV-bedrijf
(HR-techniek)

Tmax Maximale aanvoertempera-
tuur

NOx NOx-klasse van het product

Code (DSN) Specifieke productcode

Handleiding lezen!

Aanwijzing
Overtuig u ervan dat het product
met de gassoort aan de opstel-
lingsplaats overeenkomt.

3.6 CE-markering

 
Met de CE-markering wordt aangegeven
dat de producten volgens het typeplaatje
voldoen aan de fundamentele vereisten
van de geldende richtlijnen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabri-
kant geraadpleegd worden.

4 Bedrijf

4.1 Bedieningsconcept

Bedie-
nings-
element

Bedrijf

– Warmwatertemperatuur instel-
len

– Activering van een modus af-
breken

– Wijziging van een instelwaarde
afbreken

– Een keuzeniveau hoger gaan

Bedie-
nings-
element

Bedrijf

– CV-aanvoertemperatuur instel-
len

– Installatiedruk aflezen
– Activering van de comfortmo-

dus
– Modus activeren
– Instelwaarde bevestigen
– Een keuzeniveau lager gaan

+
tegelij-
kertijd

– Menu oproepen

of – Instelwaarde verlagen of verho-
gen

– Menu-ingangen scrollen

De actuele functie van de toetsen en
wordt op het display weergegeven.

Instelbare waarden worden altijd knippe-
rend weergegeven.

De wijziging van een waarde moet u altijd
bevestigen. Pas dan wordt de nieuwe in-
stelling opgeslagen. Met de toets kunt u
een bewerking altijd afbreken.

4.2 Bedienings- en
weergaveniveaus

Het product heeft twee bedienings- en
weergaveniveaus.

Op het installateurniveau vindt u informatie
en instelmogelijkheden die u als gebruiker
nodig hebt.

Het installateurniveau is voor de vakman
bedoeld. Dit niveau is met een code be-
veiligd. Alleen vaklui mogen instellingen in
het installateurniveau wijzigen.

Gebruikersniveau – overzicht
(→ Pagina 17)
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4.3 Startscherm

50

Het startscherm toont de actuele toe-
stand van het product. Als u op een
keuzetoets drukt, wordt op het display de
geactiveerde functie weergegeven.

Welke van deze functies ter beschikking
staan, is afhankelijk van het feit of een
thermostaat op het product aangesloten
is.

U gaat terug naar het startscherm als u:

– Druk op om het keuzeniveau te verla-
ten

– langer dan 15 minuten op geen enkele
toets drukt.

Als er een foutmelding is, wisselt het start-
scherm naar de foutmelding.

4.4 Menuweergave

Xxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx

xxxxxx Xxxxxxx

1
4

3

2

1 Loopbalk
2 Actuele indeling

toetsen en
.

3 Lijstopties van
het keuzeniveau

4 Naam van het
keuzeniveau

Een overzicht van de menustructuur vindt
u in de bijlage.

Gebruikersniveau – overzicht
(→ Pagina 17)

4.5 Product in gebruik nemen

50

1

2

▶ Druk op de aan-/uittoets (1).
◁ Op het display (2) verschijnt het

startscherm. (→ Pagina 11)

4.6 Taal instellen

1. Druk tegelijk op de toetsen en en
houd deze ingedrukt.

2. Druk bijkomend kort op .
3. Houd de toetsen en ingedrukt tot

het display de mogelijkheid voor het
instellen van de taal weergeeft.

4. Selecteer de gewenste taal met of
.

5. Bevestig met .
6. Als de juiste taal is ingesteld, bevestig

dan nogmaals met .

4.7 Afsluitvoorzieningen openen

1. Laat de installateur van het product de
positie en bediening van de afsluitvoor-
zieningen uitleggen.

2. Open de gaskraan tot aan de aanslag.
3. Open de onderhoudskranen in de aan-

voer en retour van de CV-installatie.

4. Open de koudwaterstopkraan.
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4.8 CV-aanvoertemperatuur
instellen

Aanwijzing
Het product beschikt over controle-
inrichtingen voor de lucht- en wa-
terdoorstroming die bij elke verwar-
mingsvraag een maximale wacht-
tijd van een minuut nodig hebben
vooraleer de verwarming start.

Voorwaarden: Het toestel is niet op een externe of
interne thermostaat aangesloten

▶ Druk op ( ).
◁ Op het display verschijnt de ge-

wenste waarde van de CV-aanvoer-
temperatuur.

Aanwijzing
De vakman heeft mogelijke de
maximaal mogelijke tempera-
tuur aangepast.

4.9 Warmwatertemperatuur
instellen

Voorwaarden: Als een externe warmwaterboiler met
het CV-toestel is verbonden en een boilertempera-
tuurvoeler is aangesloten.

45

▶ Druk op de toets ( ).
◁ Op het display wordt de ingestelde

gewenste warmwatertemperatuur
knipperend weergegeven.

▶ Wijzig de warmwatertemperatuur met
of .

▶ Bevestig de wijziging met ( ).

4.10 Productfuncties uitschakelen

4.10.1 CV-bedrijf uitschakelen
(zomermodus)

1. Om de CV-functie uit te schakelen, de
warmwaterbereiding echter verder in
bedrijf laten, drukt u op ( ).
◁ Op het display verschijnt de waarde

van de CV-aanvoertemperatuur.
2. Zet de CV-aanvoertemperatuur met

op Verwarming uit.
3. Bevestig met .
◁ Het CV-bedrijf is uitgeschakeld
◁ Op het display verschijnt het sym-

bool .

4.10.2 Deactivering van de
warmwaterbereiding

1. Om de boilerlading te deactiveren en
het CV-bedrijf verder actief te laten,
drukt u op ( ).
◁ Op het display wordt de ingestelde

warmwatertemperatuur knipperend
weergegeven.

2. Zet de warmwatertemperatuur met
op Verwarming uit.

3. Bevestig met .
◁ De boilerlading is uitgeschakeld.
◁ Alleen de vorstbeschermingsfunctie

van de boiler blijft actief.

5 Onderhoud

5.1 Product onderhouden

▶ Reinig de mantel met een vochtige
doek en een beetje oplosmiddelvrije
zeep.

▶ Gebruik geen sprays, geen schuurmid-
delen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of
chloorhoudende reinigingsmiddelen.
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5.2 Onderhoud

Voor de continue inzetbaarheid, gebruiks-
veiligheid, betrouwbaarheid en lange le-
vensduur van het product zijn een jaar-
lijkse inspectie en een tweejaarlijks onder-
houd van het product door de installateur
noodzakelijk. Afhankelijk van de resultaten
van de inspectie kan een vroeger onder-
houd nodig zijn.

5.3 CV-installatie leegmaken

Bij erg lange uitschakeltijden kan de vorst-
beveiliging door het volledig legen van de
CV-installatie en van het product gewaar-
borgd worden.

▶ Neem hiervoor contact op met een in-
stallateur.

5.4 Juiste vuldruk in het CV-circuit
garanderen

5.4.1 Vuldruk van de CV-installatie

Als de vuldruk van de CV-installatie on-
der 0,05 MPa (0,5 bar) daalt, wordt het
product uitgeschakeld. Op het display
verschijnen afwisselend de foutmelding
F.22 en de actuele vuldruk. Bijkomend ver-
schijnt na ca. een minuut het symbool .

5.4.2 Vuldruk van de CV-installatie
controleren

1. Druk twee keer op .
◁ Op het display verschijnen de waar-

den van de actuele vuldruk en de
minimale en maximale vuldruk.

2. Alternatief 1:
Voorwaarden: De vuldruk van de CV-installatie
is correct

▶ Controleer de vuldruk op het
display.
Resultaat:
Aanbevolen bereik van de vuldruk:
0,15 … 0,25 MPa (1,50 … 2,50 bar)
De vuldruk ligt in het aanbevolen
drukbereik.

2. Alternatief 2:
Voorwaarden: Vuldruk van de CV-installatie is
te laag.

▶ Vul de CV-installatie.
◁ Als de CV-installatie zich over

meerdere etages uitstrekt, kan
een hogere vuldruk van de CV-
installatie nodig zijn. Vraag hier-
voor raad bij uw installateur.

◁ Als u voldoende CV-water hebt
bijgevuld, dan verdwijnt de fout-
melding na ongeveer 20 secon-
den vanzelf.

5.4.3 CV-installatie vullen

Opgelet!
Risico op materiële schade
door sterk kalkhoudend,
sterk corrosief of met chemi-
caliën vervuild CV-water!

Ongeschikt leidingwater be-
schadigt pakkingen en mem-
branen, verstopt waterdoor-
stroomde componenten in het
product en in de CV-installatie
en veroorzaakt geluiden.

▶ Vul de CV-installatie alleen
met geschikt CV-water.

1. Vraag een installateur waar de vul-
kraan zich bevindt.

2. Verbind de vulkraan met een CV-wa-
tertoevoer, zoals de installateur het u
uitgelegd heeft.

3. Open alle thermostaatkranen van de
CV-installatie.

4. Open de CV-watertoevoer.
5. Draai de vulkraan langzaam open en

vul water bij tot de vereiste vuldruk
bereikt is.

6. Sluit de CV-watertoevoer.
7. Ontlucht alle radiatoren.
8. Controleer de vuldruk op het display.
9. Vul evt. nog eens water bij.



6 Verhelpen van storingen

14 Gebruiksaanwijzing ecoTEC plus 0020261183_00

10. Sluit de vulkraan.
11. Keer terug naar het startscherm.

(→ Pagina 11)

5.5 Condensafvoerleiding en
afvoertrechter controleren

Condensafvoerleiding en afvoertrechter
moet altijd doorlaatbaar zijn.

▶ Controleer regelmatig condensafvoer-
leiding en afvoertrechter op gebreken,
vooral op verstoppingen.

In de condensafvoerleiding en de afvoer-
trechter mogen geen hindernissen te zien
of te voelen zijn.

▶ Als u gebreken vaststelt, laat deze dan
door een installateur verhelpen.

6 Verhelpen van storingen

6.1 Onderhoudsmeldingen aflezen

Als het symbool op het display weerge-
geven wordt, dan heeft het product een
onderhoudsbeurt nodig.

Het product bevindt zich niet in de foutmo-
dus, maar werkt normaal.

▶ Neem hiervoor contact op met een in-
stallateur.

▶ Als tegelijk de waterdruk knipperend
weergegeven wordt, vul dan gewoon
verwarmingswater bij.

6.2 Fouten verhelpen

▶ Als er storingen optreden, ga dan con-
form de tabel in de bijlage te werk.
Verhelpen van storingen (→ Pagina 18)

▶ Als u de storing met de beschreven
maatregelen niet kunt verhelpen of als
er foutmeldingen (F.xx) optreden, neem
dan contact op met een installateur.

6.3 Ontstekingsstoring verhelpen

Als na vijf ontstekingspogingen geen ont-
steking van de brander volgt, dan treedt
het product niet in werking en schakelt
het op storing. Dit wordt aangegeven door
weergave van de foutcodes F.28 of F.29
op het display.

Pas nadat u het product handmatig ont-
stoord hebt, ontsteekt het opnieuw auto-
matisch.

▶ Zorg ervoor dat de gasafsluitkraan geo-
pend is.

▶ Druk op de resettoets om het toestel te
ontstoren.

▶ Neem contact op met een installateur
als het ontstekingsprobleem na drie
resetpogingen niet verholpen is.

6.4 Statuscodes (Live Monitor)
weergeven

▶ Druk tegelijk op en .
Statuscodes - overzicht (→ Pagina 17)
◁ Op het display wordt de actuele be-

drijfstoestand (statuscode) weerge-
geven.

7 Buitenbedrijfstelling

7.1 Product tijdelijk buiten bedrijf
stellen

Neem het product alleen tijdelijk buiten
bedrijf, als er geen vorstgevaar is.

▶ Druk op de aan-/uittoets.
◁ Het display gaat uit.

▶ Sluit bij langere buitenbedrijfstelling
(bijv. vakantie) de gasafsluitkraan en
bij combiproducten bovendien de koud-
waterafsluitkraan.
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7.2 Product definitief buiten
bedrijf stellen

▶ Geef een installateur opdracht het pro-
duct definitief buiten bedrijf te stellen.

8 Recycling en afvoer

▶ Laat de verpakking door de installateur
afvoeren die het product geïnstalleerd
heeft.

Als het product met dit teken is aan-
geduid:

▶ Gooi het product in dat geval niet met
het huisvuil weg.

▶ Geeft het product in plaats daarvan af
bij een inzamelpunt voor oude elektri-
sche of elektronische apparaten.

Als het product batterijen bevat die
met dit teken gekenmerkt zijn, kunnen de
batterijen substanties bevatten die schade-
lijk zijn voor gezondheid en milieu.

▶ Breng de batterijen in dat geval naar
een inzamelpunt voor batterijen.

9 Garantie en klantendienst

9.1 Garantie

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine
Garantie von 2 Jahren auf alle Material-
und Konstruktionsfehler ihrer Produkte ab
dem Rechnungsdatum.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Gerät muss von einem qualifizier-
ten Fachmann installiert worden sein.
Dieser ist dafür verantwortlich, dass
alle geltenden Normen und Richtlinien
bei der Installation beachtet wurden.

2. Während der Garantiezeit ist nur der
Vaillant Werkskundendienst autorisiert,
Reparaturen oder Veränderungen am
Gerät vorzunehmen. Die Werksgaran-

tie erlischt, wenn in das Gerät Teile
eingebaut werden, die nicht von Vail-
lant zugelassen sind.

3. Damit die Garantie wirksam werden
kann, muss die Garantiekarte vollstän-
dig und ordnungsgemäß ausgefüllt,
unterschrieben und ausreichend fran-
kiert spätestens fünfzehn Tage nach
der Installation an uns zurückgeschickt
werden.

Während der Garantiezeit an dem Gerät
festgestellte Material- oder Fabrikations-
fehler werden von unserem Werkskun-
dendienst kostenlos behoben. Für Feh-
ler, die nicht auf den genannten Ursachen
beruhen, z. B. Fehler aufgrund unsachge-
mäßer Installation oder vorschriftswidriger
Behandlung, bei Verstoß gegen die gelten-
den Normen und Richtlinien zur Installa-
tion, zum Aufstellraum oder zur Belüftung,
bei Überlastung, Frosteinwirkung oder nor-
malem Verschleiß oder bei Gewaltein-
wirkung übernehmen wir keine Haftung.
Wenn eine Rechnung gemäß den allge-
meinen Bedingungen des Werkvertrags
ausgestellt wird, wird diese ohne vorherige
schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B.
Eigentümer, Vermieter, Verwalter etc.) an
den Auftraggeber oder/und den Benutzer
der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die
Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungs-
betrag ist dem Techniker des Werkskun-
dendienstes, der die Leistung erbracht
hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der
Austausch von Teilen während der Garan-
tie verlängert die Garantiezeit nicht. Nicht
umfasst von der Werksgarantie sind An-
sprüche, die über die kostenlose Fehlerbe-
seitigung hinausgehen, wie z. B. Ansprü-
che auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist
der Sitz unseres Unternehmens. Um alle
Funktionen des Vaillant Geräts auf Dauer
sicherzustellen und um den zugelassenen
Serienzustand nicht zu verändern, dürfen
bei Wartungs- und Instandhaltungsarbei-
ten nur Original Vaillant Ersatzteile ver-
wendet werden!
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9.2 Serviceteam

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België

Kundendienst / Service après-vente / Klan-
tendienst: 2 3349352
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Bijlage
A Gebruikersniveau – overzicht

Instelniveau Waarden Een-
heid

Stappengrootte, selecteren Fa-
brieks-
instel-
ling

min. max.

Waterdruk →
Waterdruk Actuele

waarde
bar

Live monitor →
Status Actuele

waarde

Informatie →
Contactdata Telefoonnum-

mer

Serienummer Permanente
waarde

Displaycontrast Actuele
waarde

1 25

15 40

Basisinstellingen →
Taal Actuele taal Selecteerbare talen land-

speci-
fiek

Resetten →
Reset wachttijd Actuele

waarde
min

B Statuscodes - overzicht

Hier niet vermelde statuscodes zijn in de installatiehandleiding terug te vinden.

Statuscode Betekenis

CV-bedrijf

S.00 CV vraag

S.01 CV-bedrijf ventilatorstart

S.02 CV-bedrijf pompaanloop

S.03 CV-bedrijf ontsteking

S.04 CV-bedrijf brander aan

S.05 CV-bedrijf pomp-/ventilatornaloop

S.06 CV-bedrijf ventilatorreductie

S.07 CV-bedrijf pompnaloop
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Statuscode Betekenis

S.08 CV-functie branderwachttijd

Boilerbedrijf

S.20 Warmwateraanvraag

S.21 Warmwaterbedrijf ventilatorstart

S.22 Warmwaterbedrijf pomp loopt

S.23 Warmwaterbedrijf ontsteking

S.24 Warmwaterbedrijf brander aan

S.25 Warmwaterbedrijf pomp-/ventilatornaloop

S.26 Warmwaterbedrijf ventilatornaloop

S.27 Warmwaterbedrijf pompnaloop

S.28 Warm water branderwachttijd

Andere indicaties

S.30 Kamerthermostaat blokkeert CV-functie

S.31 Zomermodus actief of eBus-thermostaat blokkeert CV-bedrijf

S.34 Vorstbescherming actief

S.85 Servicemelding, "Waterdoorstroming ontoereikend, product 10 minuten in
stand-by"

C Foutcodes

Melding Mogelijke oorzaak Maatregel

F.22 Systeemdruk te
gering

De systeemdruk is te
laag. Watergebrek in
de CV-installatie.

▶ Vul de CV-installatie.

F.28 Ontsteking niet
succesvol

Na vijf ontstekingspo-
gingen zonder succes
is het product op sto-
ring geschakeld.

1. Controleer of de gasafsluitkraan geopend
is.

2. Controleer of de sifon vrij is.
3. Controleer of de verbrandingsgasschacht

vrij is.
4. Druk 1 seconde lang op de resettoets.

– Resetpogingen: ≤ 5
5. Als u de ontstekingsstoring niet met de

resetpogingen kunt verhelpen, raadpleeg
dan een vakman.

D Verhelpen van storingen

Storing Oorzaak Maatregel

Product treedt
niet in werking:

– Geen warm
water

– CV wordt niet
warm

De door de klant geïnstalleerde gas-
kraan resp. de gaskraan op het product
is gesloten.

Open beide gaskranen.

De stroomvoorziening in het gebouw is
onderbroken.

Controleer de zekering in het ge-
bouw. Het product wordt automa-
tisch weer ingeschakeld nadat de
stroomtoevoer weer tot stand is
gebracht.
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Storing Oorzaak Maatregel

Product treedt
niet in werking:

– Geen warm
water

– CV wordt niet
warm

Het product is uitgeschakeld. Schakel het product in (→ hoofd-
stuk "Product inschakelen").

De CV-aanvoertemperatuur is te laag
ingesteld of in de instelling Verwarming
uit en/of de warmwatertemperatuur is te
laag ingesteld.

Stel de CV-aanvoer- en warm-
watertemperatuur in (→ hoofdstuk
"CV-aanvoertemperatuur instellen"
/ → hoofdstuk "Warmwatertempe-
ratuur instellen").

De installatiedruk is niet voldoende.
Watertekort in de CV-installatie (fout-
melding: F.22).

Vul de CV-installatie (→ hoofdstuk
"CV-installatie vullen").

Er bevindt zich lucht in de CV-installa-
tie.

Laat de installateur de CV-installa-
tie ontluchten.

Na vijf ontstekingspogingen zonder
succes schakelt het product op storing
(foutmelding: F.28).

Druk een seconde lang op de
resettoets. Het product voert een
nieuwe ontstekingspoging uit.
Neem contact op met een instal-
lateur als het ontstekingsprobleem
na 3 ontstoringspogingen niet ver-
holpen is.

Het hydraulische circuit is gesloten Controleer of de afsluitkranen van
het (de) hydraulische circuit(s)
gesloten zijn

Warmwaterbe-
reiding storing-
vrij; verwarming
treedt niet in wer-
king.

Externe thermostaat is niet juist inge-
steld.

Stel de externe thermostaat cor-
rect in (→ gebruiksaanwijzing ther-
mostaat).
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N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15 B-1620 Drogenbos
Tel. 2 3349300 Fax 2 3349319
Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352
info@vaillant.be www.vaillant.be

© Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en
mogen alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant vermenigvuldigd
of verspreid worden.
Technische wijzigingen voorbehouden.
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