Status-, diagnose-, fout- & testcodes

VU / VUW Plus atmoTEC / turboTEC

Symbolen display.

Storing in het verbrandingslucht-/verbrandingsgasafvoer
systeem
Zolang het symbool op het display verschijnt, wordt door
het accessoire vrnetDIALOG de cv-aanvoertemperatuur
en warmwater-uitlooptemperatuur ingesteld, wat
betekent dat het toestel werkt met andere temperaturen
dan die met de draaiknoppen (1) en (2) zijn ingesteld.
Verwarmingsbedrijf actief:
permanent aan: bedrijfsmodus verwarmingsbedrijf.
knippert: branderwachttijd actief
Warmwaterbereiding actief:
VUW: permanent aan: warmwater wordt afgetapt.
uit: er wordt geen warmwater afgetapt.
VU: permanent aan: warmwaterboiler aangesloten
knippert: Boilerlading actief
Warmstartfunctie actief:
permanent aan: warmstartfunctie is operationeel
knippert: warmstartfunctie is in bedrijf,
brander aan
Cv-pomp is in bedrijf
Intern gasventiel wordt aangestuurd
Vlam met kruis:
Storing tijdens het branderbedrijf; toestel is in storing geschakeld
Vlam zonder kruis:
Brander in bedrijf
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Statuscodes.

De statuscodes die op het display verschijnen geven u informatie over de actuele operationele
toestand van het toestel.
De weergave van de statuscodes kunt u als volgt oproepen:
• Druk op de toets „i”.
Op het display verschijnt de statuscode, b.v. „S. 4“ voor „Branderfunctie CV”.
De weergave van de statuscodes kunt u als volgt beëindigen:
• Druk op de toets „i”
of
• Bedien ongeveer 4 min. lang geen toets.

Weergave Weergave
Cv-functie:
S. 0
Geen warmtevraag
S. 1
Ventilatoraanloop
S. 2
Pompaanloop
S. 3
Ontsteking
S. 4
Branderfunctie
S. 5
Ventilator- en pompnaloop
S. 6
Ventilatornaloop
S. 7
Pompnaloop
S. 8
Branderwachttijd na CV-functie
Weergaven bij warmwaterfunctie:
S.10
Aanvraag sanitaire inrichting (stromingsmeter)
S.11
Ventilatoraanloop
S.13
Ontsteking
S.14
Branderfunctie
S.15
Ventilator- en pompnaloop
S.16
Ventilatornaloop
S.17
Pompnaloop
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Weergaven bij warmstartfunctie/boilerfunctie:
S.20
Boiler lading actief
S.21
Ventilatoraanloop
S.23
Ontsteking
S.24
Branderfunctie
S.25
Ventilator- en pompnaloop
S.26
Ventilatornaloop
S.27
Pompnaloop
S.28
Branderblokkering na boilerlading
Weergaven van installatie-invloeden:
S.30
Kamerthermostaat blokkeert CV-functie
(regelaar op klemmen 3-4-5)
S.31
Zomerfunctie actief
S.33
Luchtdrukschakelaar schakelt niet
S.34
Vorstbeveiliging actief
S.36
Ingestelde waarde van de kamerthermostaat < 20 °C , extern regelapparaat blokkeert de CV-functie
S.41
Installatiedruk boven 2,7 bar
S.42
brugje op 2 uit 7 module is niet aanwezig.
S.51
Gaswandketel heeft terugslag van rookgassen herkend en is binnen
de 55 s tolerantietijd.
S.52
Toestel bevindt zich in een wachttijd van 20 min. door uitstromend
rookgasterugslag
S.53
Toestel bevindt zich in een wachttijd van 2,5 min. door watergebrek (tempspreiding aanvoerleiding-retourleiding te groot)
S.54
Toestel bevindt zich in een wachttijd van 20-min. door watergebrek
(temperatuurgradiënt) te snelle stijging van de temp.
S.96
Retoursensortest loopt, warmtevragen zijn
geblokkeerd
S.97
Waterdruksensortest loopt, warmtevragen zijn
geblokkeerd
S.98
Aanvoerleiding- en retourleidingvoelertest loopt, warmtevragen
zijn geblokkeerd
S.99
Automatische buislengte-aanpassing wordt uitgevoerd
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Diagnosecodes.

Selectie en instelling van parameters
In de diagnosemodus kunt u verschillende parameters wijzigen om het CV-toestel aan te passen
aan de CV installatie. In de tabel zijn de diagnosepunten opgesomd waaraan wijzigingen kunnen worden uitgevoerd. Alle verdere diagnosepunten zijn nodig voor de diagnose en het verhelpen van storingen. Aan de hand van de volgende beschrijving kunt u de betreffende parameters
selecteren:

1e diagnoseniveau
• Druk tegelijkertijd op de toetsen „i“ en „+“.
Op het display verschijnt „d. 0“.
• Blader met de toetsen „+“ of „–“ naar het gewenste diagnosenummer.
• Druk op de toets „i“.
Op het display verschijnt de bijbehorende diagnose informatie.
• Verander indien nodig de waarde met de toetsen „+“ of „–“ (weergave knippert).
• Sla de nieuw ingestelde waarde op door de toets „i“ ca. 5 sec. ingedrukt te houden tot de weergave niet meer knippert.
De diagnosemodus kunt u als volgt beëindigen:
• Druk tegelijkertijd op de toetsen „i“ en „+“ of bedien ca. 4 min. lang geen toets.
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Weergave Betekenis

Weergegeven / instelbare waarden

d.0

CV-deellast

d.1
d.2

Pompnalooptijd voor CV-functie
Max. wachttijd CV bij aanvoer-temperatuur van 20 °C
Warmwateruitstroomtemperatuur
(actuele temperatuur)
Temperatuur secundaire warmtewisselaar (VCW) / boilertemperatuur (VC)
Ingestelde aanvoertemperatuur

VU/VUW BE 240/3-5
instelbare CV-deellast 9 - 24 kW
VU/VUW BE 280/3-5
instelbare CV-deellast 10 - 28 kW
VU/VUW BE 242/3-5
instelbare CV-deellast 8 - 24
VU/VUW BE 282/3-5
instelbare CV-deellast 9 - 28
VU/VUW BE 362/3-5
instelbare CV-deellast 10 - 36
1 - 60 min (fabrieksinstelling: 5 min)
2 - 60 min (fabrieksinstelling: 20 min)

d.3
d.4
d.5
d.6
d.7
d.8
d.9
d.10
d.11
d.22
d.23
d.25
d.30
d.35
d.36
d.40
d.41
d.47

-99 geen NTC aangesloten,
act. temp in°C, 999 kortsluiting NTC
-99 geen NTC aangesloten,
act. temp in°C, 999 kortsluiting NTC
in °C, min. 30 °C en max. de in d.71
ingestelde waarde
Gewenste warmwatertemperatuur
in °C, 35 tot 65 °C
Gewenste warmstarttemperatuur (VCW)/ -99 geen NTC aangesloten,
gewenste boilertemperatuur (VC)
act. temp in °C, 999 kortsluiting NTC
Kamerthermostaat op klem 3 en 4
1 = gesloten (warmtevraag)
0 = geopend (geen warmtevraag)
Gewenste aanvoertemperatuur van de
In °C, minimum uit gewenste waarde ext.
externe analoge regelaar op klem 7-8eBus en gewenste waarde klem 7
9/eBus
Status interne CV-pomp
1, 2 = aan, 0 = uit
Status externe CV-pomp
1 tot 100 = aan, 0 = uit
Warmwatervraag
1 = aan, 0 = uit
Zomerfunctie (CV-functie aan/uit)
1 = verwarming aan, 0 = verwarming uit
(zomerfunctie)
Boilerlading/warme start door regelaar/ 1 = ja, 0 = nee
timer vrijgegeven
Besturingssignaal voor beide gaskleppen 1 = aan, 0 = uit
Stand van de driewegklep
0 = verwarming; 1 = warm water; 2 =
middelste stand
Stromingsmeter warm water
Actuele waarde in l/min
Aanvoertemperatuur
Actuele waarde in °C
Retourtemperatuur
Actuele waarde in °C
Buitentemperatuur (met
werkelijke waarde in °C
weersafhankelijke Vaillantregeling)
(niet gecorrigeerde waarde)
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Weergave Betekenis
d.48
d.49
d.67
d.75
d.76
d.90
d.91
d.97

Weergegeven / instelbare waarden

Rookgastemperatuur [°C]
Luchtaanvoertemperatuur ter hoogte van
de trekonderbreker [°C]
Resterende branderwachttijd
Maximale boilerlaadtijd
(voor boiler zonder eigen regeling)
Toestelvariant (device specific number)
Status digitale regelaar

In min
Instelbereik: 20 tot 90 minuten,
(fabrieksinstelling: 45 minuten)
00 tot 99
1 = herkend, 0 = niet herkend (eBUS
adres <=10)
Status DCF bij aangesloten buitensensor 0 = geen ontvangst, 1 = ontvangst, 2 =
met DCF77gesynchroniseerd, 3 = geldig
ontvanger
Activering van het 2e diagnoseniveau
Wachtwoord: 17

2e diagnoseniveau
• Blader zoals hierboven beschreven in het 1e diagnoseniveau naar het diagnosenummer „d.97“.
• Wijzig de weergegeven waarde naar „17“ (wachtwoord) en sla deze waarde op.
U bevindt zich nu in het 2e diagnoseniveau waarin alle informatie van het 1e diagnoseniveau
(zie tabel) en het 2e diagnoseniveau (zie tabel) wordt weergegeven.
Het bladeren en het wijzigen van de waarden en het beëindigen van de diagnosemodus gebeurt op
dezelfde wijze als in het 1e diagnoseniveau.
Weergave Betekenis

Weergegeven / instelbare waarden

d.17

0 = aanvoer, 1 = retour
(fabrieksinstelling: 0)
0 = naloop, 1 = doorlopend, 2 = winter
(fabrieksinstelling: 0)
0 = voorloop snelheid 1,warmwater en cv
snelheid 2, nadraai snelheid 1
1 = voorloop snelheid 1,warmwater snelheid 2 , cv snelheid 1, nadraai snelheid 1
2 = zoals stand 1 maar afhankelijk van
d.0
3 = altijd snelheid 2

d.18

Omschakeling aanvoer-/retourregeling
CV
Gebruiksmodus pomp (naloop)

d.19

Instelling pompsnelheid
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Weergave Betekenis

Weergegeven / instelbare waarden

d.27

Omschakelen toebehorenrelais 1
2 uit 7 module

d.28

Omschakelen toebehorenrelais 2
2 uit 7 module

d.44

Ionisatiestroom

d.52

Instelling voor minimaal aantal stappen
van
stappenmotor op gasblok (1 komt overeen met 2 stappen voor motor met 480
stappen)
Instelling voor maximaal aantal stappen
van
stappenmotor op gasblok (1 komt overeen met 2 stappen voor motor met 480
stappen)
Instelling rookgaskarakteristiek

1 = sanitaire omlooppomp (default)
2 = ext.cv-pomp
3 = boilerlaadpomp
4 = afzuigkap
5 = externe gasklep (magneetventiel)
6 = externe storingsmelding
1 = sanitaire omloomppomp (default)
2 = ext.cv-pomp
3 = boilerlaadpomp
4 = afzuigkap
5 = externe gasklep (magneetventiel)
6 = externe storingsmelding
Actuele waarde
>80 geen vlam <40 goed
Instelbereik: 0 tot 99
Fabrieksinstelling: 45

d.53

d.56

d.58

Activering bijverwarming drinkwater op
zonne-energie voor VCW;
Verhoging van de minimale ingestelde
drinkwatertemperatuur.

Instelbereik: -99 tot -0
Fabrieksinstelling: -25

Instelbereik: 0 tot 2
Fabrieksinstelling: 1
0: Oostenrijk-karakteristiek
1: Europa standaard-karakteristiek
2: VUC-functie (Frankrijk)
Instelbereik: 0..3
Fabrieksinstelling: 0
0: bijverwarming op zonne-energie uitgeschakeld (instelbereik van de ingestelde
drinkwatertemperatuur: 35° – 65°C)
1: bijverwarming op zonne-energie ingeschakeld (instelbereik van de ingestelde
drinkwatertemperatuur: 60° – 65°C)
2: bijverwarming op zonne-energie ingeschakeld (instelbereik van de ingestelde
drinkwatertemperatuur: 35° – 65°C)
3: bijverwarming op zonne-energie uitgeschakeld (instelbereik van de ingestelde
drinkwatertemperatuur: 60° – 65°C)
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Weergave Betekenis

Weergegeven / instelbare waarden

d.60

Aantal

d.61
d.64
d.65
d.68
d.69
d.70
d.71
d.72
d.73
d.77
d.78
d.80
d.81
d.82
d.83
d.84
d.85

d.88
d.93
d.96

Aantal uitschakelingen van de
temperatuurbegrenzer
Aantal storingen branderautomaat

Aantal mislukte ontstekingen bij laatste
poging
Gemiddelde ontstekingstijd
In seconden
Maximale ontstekingstijd
In seconden
Mislukte ontstekingen bij 1e poging
Aantal
Mislukte ontstekingen bij 2e poging
Aantal
Instellen stand driewegklep
0 = normale werking (fabrieksinstelling)
1 = middelste stand
2 = continue CV-stand
Gewenste waarde max.
Instelbereik in ° C: 40 tot 85
aanvoertemperatuur cv
(fabrieksinstelling: 75)
Pompnalooptijd na de lading van een wa- Instelbereik: 0, 10, 20, …, 600 s
terboiler (ook warme start en lading via Fabrieksinstelling: 80 s
C1/C2)
Offset voor gewenste waarde warmhoud- Instelbereik: -15…5K Fabrieksinstelling:
functie
0K
Deellast warmwaterbereiding [kW]
Instelbereik afhankelijk van toestel
(fabrieksinstelling:
max. toestelvermogen)
Max. boilerlaadtemperatuur
Instelbereik: 55 tot 90°C
(fabrieksinstelling: 80°C)
Gebruiksuren CV
in h
Gebruiksuren warmwaterfunctie
in h
Schakelingen voor de CV-functie
Aantal
Schakelingen voor de warmwaterfunctie Aantal
Onderhoudsindicatie: aantal uren tot de Instelbereik: 0 tot 3000h en „-“
volgende onderhoudsbeurt
Fabrieksinstelling: „-“
(300 komt overeen met 3000h)
Vermogensverhoging (anti-roetvorm(Instelling van Min vermogen tot d.0)
ingsfunctie) begrenzing van het
Modulatiebereik verkleinen 30% - 100 %
modulatievermogen naar beneden, ter
voorkoming van condens in de
schoorsteen. Weergave in %.
Insteldrempel voor detectie van tappen
0 = 1,5 l/min, geen vertraging
van water
1 = 3,7 l/min, 2 sec vertraging
Instelling toestelvariant DSN
Instelbereik: 0 tot 99
Fabrieksinstelling
1 = reset instelbare parameters op
fabrieksinstelling
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Storingsgeheugen.

In het storingsgeheugen van het toestel worden de laatste tien opgetreden storingen opgeslagen.
• Druk tegelijkertijd op de toetsen „i“ en „-“.
• Blader met de toets „+“ terug in het storingsgeheugen.
De weergave van het storingsgeheugen kunt u als volgt beëindigen.
• Druk tegelijkertijd op de toetsen „i“ en „+“
of
• Bedien ongeveer 4 min. lang geen toets.
Code Betekenis

Oorzaak

F.0

Kabel naar de aanvoertemperatuursensor defect, aanvoertemperatuursensor
defect
Kabel naar de retourtemperatuursensor defect, retourtemperatuursensor
defect

F.1

F.2
F.3
F.5
F.6
F.10
F.11

Aanvoertemperatuursensor (NTC):
NTC defect, NTC-kabel defect, defecte aansluiting op NTC, defecte aansluiting op elektronica
Retourtemperatuursensor (NTC):
NTC defect, NTC-kabel defect, defecte
aansluiting op NTC, defecte aansluiting op
elektronica
Onderbreking uitstroomtemperatuurvoeler
WW (NTC)

NTC defect, NTC-kabel defect,
defecte aansluiting op NTC,
defecte aansluiting op elektronica
Onderbreking boiler-/
NTC defect, NTC-kabel defect, dewarmstarttemperatuurvoeler (NTC)
fecte aansluiting op NTC,
defecte aansluiting op elektronica
Onderbreking rookgassensor buiten
Sensor defect, stekker niet verbonden,
kabel defect
Onderbreking rookgassensor binnen
Sensor defect, stekker niet verbonden,
kabel defect
Kortsluiting aanvoertemperatuursensor
Stekker op sensor maakt kortsluit(< 130 °C)
ing met massa van behuizing, sensor
defect
Kortsluiting retourtemperatuursensor (< 130 °C) Stekker op sensor maakt kortsluiting met massa van behuizing, sensor
defect
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Code Betekenis
F.12
F.13
F.15
F.16
F.20
F.22

F.23
F.24

F.26
F.27
F.28

F.29

Kortsluiting uitstroomtemperatuurvoeler
WW (NTC)
Kortsluiting boilervoeler

Oorzaak

Kortsluiting kabel naar behuizing,
voeler defect
NTC defect, kortsluiting met de
massa, kortsluiting in de kabelboom
(vocht in de stekker).
Kortsluiting rookgassensor buiten
Stekker op sensor maakt kortsluiting met massa van behuizing, sensor
defect
Kortsluiting rookgassensor binnen
Stekker op sensor maakt kortsluiting met massa van behuizing, sensor
defect
Temperatuurbegrenzer is in werking gesteld
Aanvoersensor thermisch niet juist
verbonden of defect, het toestel wordt
niet uitgeschakeld
Watergebrek of droogloopfunctie/verbranding
Te weinig water in het toestel, watergebrekschakelaar defect, kabel naar
pomp of pomp geblokkeerd of defect,
pompvermogen te laag
Watergebrek, temperatuurspreiding tussen
Pomp geblokkeerd of defect,
aanvoer- en retoursensor te groot
pompvermogen te laag
Watergebrek, temperatuurstijging te snel
Pomp geblokkeerd, minder vermogen van de pomp, lucht in het toestel,
installatiedruk te laag, aanvoer- en
retour-NTC verwisseld
Gasklep stappenmotor stroom niet mogelijk
Gasklep stappenmotor niet aangesloten, gasklep stappenmotor defect,
printplaat defect
Onterechte ionisatiemelding, het ionisatiesignaal Onterechte ionisatiemelding, gasmagmeldt een vlam ondanks uitgeschakelde gasklep neetkleppen defect, vlambewaking
defect
Toestel treedt niet in werking: ontstekingspogin- Storing in de gastoevoer zoals:
gen
- gasmeter defect
tijdens starten mislukt
- lucht in de gasleiding
- dynamische gasdruk te laag
- hoofdgaskraan staat dicht
Storing in het gasblok (hoofdgasmagneet of operator defect), onstekingscircuit (ontstekingtrafo, ontstekingkabel,
ontstekingsstekker) defect, ionisatiestroom onderbroken (kabel, elektrode),
verkeerde aarding van het toestel,
elektronica defect
Vlam gaat uit tijdens werking en de daarop
Gasaanvoer tijdelijk onderbroken,
volgende ontstekingspogingen zijn mislukt
ontstekingstrafo heeft
ontstekingsonderbreking, verkeerde
aarding van het toestel
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Code Betekenis

Oorzaak

F.33
F.36

pressiostaat defect
Rookgasafvoer verkeerd/verstopt

F.49

Pressiostaat schakelt niet
Uitstromend rookgas door rookgassensor
herkend (terugslag)
eBUS onderspanningsdetectie

F.61

Fout in de gasklepaansturing

F.62
F.63
F.64

Uitschakelvertraging gasklep werkt niet goed
EEPROM werkt niet goed
Storing in elektronica/sensor

F.65

Temperatuur van de elektronica te hoog

F.67

Vlambewaking ingangssignaal ligt buiten de
grenzen (0 of 5V)
Geen geldige toestelvariant voor display en/of
elektronica

F.70
F.71
F.72

Aanvoersensor meldt een constante waarde
Storing aanvoer- en/of retoursensor

F.73

Fout bij de druksensor

F.74

Fout waterdruksensor

F.75

Waterdruksensor en/of pomp defect

F.77

Onderbreking brug op module 2 uit 7

Kortsluiting bij de eBUS, overbelasting bij de eBUS of 2 stroombronnen
op de eBUS met verschillende
poolaansluiting
Kortsluiting/massasluiting in de kabelboom naar de gaskleppen, gasblok
defect (massasluiting van de spoelen),
elektronica defect
Lekkage in gasblok, elektronica defect
Elektronica defect
Aanvoer- of retoursensor maakt kortsluiting of elektronica defect
Elektronica door externe inwerking te
heet, elektronica defect
Elektronica defect
In geval van onderdelen-vervanging:
display en elektronica tegelijkertijd
vervangen
Aanvoersensor is defect
Aanvoersensor en/of retoursensor is
defect
Leiding naar de waterdruksensor is
onderbroken of maakt kortsluiting
Interne fout in waterdruksensor of
kortsluiting.
Bij het inschakelen van de pomp is
geen druksprong vastgesteld
(alleen in combinatie met toebehoren
mogelijk) module 2 uit 7, brug is niet
aanwezig
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Testprogramma’s.

Door het activeren van verschillende testprogramma’s kunnen bijzondere functies op de toestellen
worden geactiveerd.
Voor een gedetailleerde beschrijving zie de volgende tabel.
• De testprogramma’s P.0 tot P.6 start u door de aan / uit-schakelaar op „I“ te draaien en
tegelijkertijd de toets „+“ gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.
Op het display verschijnt de weergave „P.0“.
• Door op de toets „+“ te drukken wordt het testprogrammanummer verhoogd.
• Door op de toets „i“ te drukken wordt het toestel nu in werking gesteld en het
testprogramma gestart.
• De testprogramma’s kunnen worden beëindigd door gelijktijdig op de toetsen „i“ en „+“ te
drukken. De testprogramma’s worden ook beëindigd als gedurende 15 minuten geen toets wordt
ingedrukt.
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Weergave
P.0
P.1
P.2
P.5

P.6

Betekenis
Testprogramma ontluchting. Het CV-circuit en het
warmwatercircuit worden ontlucht via de automatische ontluchter
(de kap van de automatische ontluchter moet losgedraaid zijn).
Testprogramma waarbij het toestel na een succesvolle ontsteking in
vollastfunctie gaat werken.
Testprogramma waarbij het toestel na een succesvolle ontsteking
met een minimaal gasvolume gaat werken. Het minimale gasvolume kan worden ingesteld.
Testfunctie voor de temperatuurbegrenzer (TB): de brander wordt
ingeschakeld met maximaal vermogen, de thermostaat wordt uitgeschakeld, zodat de brander zolang verwarmt, tot de software-TB
door het bereiken van de TB-temperatuur de aanvoer- of
retoursensor activeert.
Vulprogramma:
De driewegklep wordt in de middelste stand geplaatst. Brander en
pomp worden uitgeschakeld.
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