Status-, diagnose-, fout- & testcodes

ecoCRAFT

Symbolen display.

CV
Brander aan

Storing
Geen ontsteking bij start

Storing in het verbrandingslucht-/verbrandingsgasafvoer
systeem
Verwarmingsbedrijf actief:
permanent aan: bedrijfsmodus verwarmingsbedrijf.
knippert: branderwachttijd actief
Uit: Geen warmtevraag
knippert: branderwachttijd warmwaterbereiding actief
permanent aan: modus boilerlading is in stand-by
knippert: boiler wordt verwarmd, brander aan

Testprogramma
Ontluchting

Geen
Warmtevraag

Cv-pomp is in bedrijf
Intern gasventiel wordt aangestuurd
Weergave van de actuele brandermodulatiegraad
(balkindicatie)
Vlam met kruis:
Storing tijdens het branderbedrijf; toestel is in storing geschakeld
Vlam zonder kruis:
Brander in bedrijf

CV-pomp
Nalooptijd

CV
Brander aan
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Statuscodes.

Testprogramma
Ontluchting

Geen
Warmtevraag

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. 04“ “CV-bedrijf brander aan”.
De weergave van de statuscodes kunt u als volgt beëindigen:
• Druk op de toets „i”
of
• Bedien ongeveer 4 min. lang geen toets.
Display
Statusmeldingen
CV-bedrijf
S.00
Geen warmtevraag
S.02
Waterpompvoorloop
S.03
Ontsteking
S.04
Branderbedrijf
S.06
Ventilatornaloop
S.07
Pompnaloop
S.08
Branderwachttijd na CV-bedrijf
Boilerlading/warme start
S.20
Waterpompvoorloop
S.23
Ontsteking
S.24
Branderbedrijf
S.26
Ventilatornaloop na boilerlading
S.27
Pompnaloop
S.28
Branderwachttijd na boilerlading (pulsonderdrukking)
CV-pomp
Nalooptijd

CV
Brander aan

3

Speciale gevallen bij de statusmelding
S.30
Kamerthermostaat 230V/24V blokkeert CV-bedrijf
S.31
Zomermodus actief of eBUS-regelaar of inbouwtimer blokkeert CV-bedrijf
S.32
Wachttijd ventilatortoerental (toerentalafwijking nog te hoog)
S.33
Wachttijd luchtdrukschakelaar (luchtdrukschakelaarcontact heeft nog niet gesloten)
S.34
Vorstbeveiligingsfunctie actief
S.35
Wachttijd toerentalkarakteristiek (toerentalafwijking bij karakteristiekverhoging)
S.36
Ingestelde waarde van de kamerthermostaat < 20 °C betekent dat de kamerthermostaat het CV-bedrijf blokkeert
S.39
Contactthermostaat aangesproken
S.40
Weergave noodmodus actief; toestel loopt met beperkte
Vaillant-comfortbeveiligingsmodus. De overeenkomstige storingscode verschijnt
afwisselend met de statusmelding
S.41
Systeemdruk aan waterzijde te hoog
S.42
Bevestigingssignaal rookgasklep blokkeert branderfunctie (alleen in combinatie met
toebehoren)- Condenspomp defect -> vraag wordt geblokkeerd
S.49
Sifondrukdoos uitgevallen, wachttijd
S.53
Toestel bevindt zich in de wachttijd van de blokkeringsfunctie op grond van watergebrek (spreiding aanvoerleiding - retourlei- ding te groot)
S.57
Toestel bevindt zich in de wachttijd van de blokkeringsfunctie door watergebrek (temperatuurgradiënt)
S.59
Minimale hoeveelheid circulatiewater niet bereikt (bloktemperatuur te hoog)
S.96
Retourvoelertest loopt, warmtevragen zijn geblokkeerd
S.97
Waterdruksensortest loopt, warmtevragen zijn geblokkeerd
S.98
Aanvoer- en retourvoelertest loopt, warmtevragen zijn geblokkeerd
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Diagnosecodes.

CV-pomp
Nalooptijd

CV
Brander aan

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.

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
en het 2e diagnoseniveau 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.
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Display

Betekenis

Instelbereik en fabrieksinstelling bij
instelbare parameters

d.0
d.1

CV-deellast, instelbare waarden in KW
Pompnalooptijd voor CV-bedrijf

d.2

Maximale branderwachttijd bij 20 °C

fabrieksinstelling: maximaal vermogen
Instelbereik: 2,3 … 60 min;
fabrieksinstelling: 5 min
Instelbereik: 2 ... 60 min;
fabrieksinstelling: 20 min

d.4

d.7

Meetwaarde van de boilertemperatuur
[°C]
"Gewenste waarde van de
aanvoertemperatuur/retour [°C]"
Gewenste boilertemperatuur

d.8

Kamerthermostaat op klem 3-4

d.9

Gewenste aanvoertemperatuur [°C] van
de externe regelaar op klem 7-8-9/eBus
Interne waterpomp
Externe waterpomp
Boilerlaadpomp
Circulatiepomp:
Instelling voor intern aangesloten pomp
met toeren- talregeling

d.5

d.10
d.11
d.12
d.13
d.14
d.15
d.17
d.18
d.20
d.22
d.23
d.24
d.25

actuele gewenste waarde, vastgesteld uit
poti, thermostaat, regelingswijze….
(15°C links, daarna 40 °C tot d.20
(max. 70 °C)
Weergavewaarden: 0 = geopend, geen
CV-bedrijf; 1 = gesloten, CV- bedrijf
eBus gewenste waarde
1 = aan, 0 = uit
1 – 100 = aan, 0 = uit
1 – 100 = aan, 0 = uit
1 – 100 = aan, 0 = uit
Instelbereik: 0 = auto, 20 ... 100 %
instelling vaste waarde;
fabrieksinstelling: 0

Actueel pompvermogen van de pomp met
toerental- regeling in %
Regelingswijze
"0 = aanvoerregeling, 1 = retourregeling;
fabrieksinstelling: 0"
Pompmodus (naloop)
"1 = naloop (comfort);
3 = doorlopend (eco);
fabrieksinstelling: 1"
Maximale instelwaarde van de gewenste "Instelbereik: 50 °C — 70 °C;
potiwaarde voor de boiler
fabrieksinstelling: 65°C"
Externe boilerlading, klem C1-C2
1 = aan, 0 = uit
Zomer-/winterfunctie: 1=winter, 0=zomer
Luchtdrukschakelaar
0 = contact open, 1 = contact gesloten
Boilerlading/warme start door warme
default: vrijgegeven
startklok ther- mostaat/timer vrijgegeven:
1 = ja, 0 = nee
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Display

Betekenis

Instelbereik en fabrieksinstelling bij
instelbare parameters

d.26

Intern toebehorenrelais op X6
(roze stekker)

d.27

"Omschakelen toebehorenrelais 1 voor
toebehoren VR40"

d.28

"Omschakelen toebehorenrelais 2 voor
toebehoren VR40"

d.30
d.33

Besturingssignaal voor gaskleppen
Gewenste toerentalwaarde van de
ventilator [10-1/min]
Toerentallijstwaarde van de ventilator
[10-1/min]
Aanvoertemperatuur [°C]
Retourtemperatuur [°C]
CV-keteltemperatuur
Actuele waarde ionisatiestroom
Buitentemperatuur [°C]
Offset voor minimaal toerental in rpm/10
Offset voor maximaal toerental in rpm/10
Inschakelhysterese
Uitschakelhysterese
Aantal uitschakelingen van de
temperatuurbegrenzer
Aantal storingen van de branderautomaat
= aantal mislukte ontstekingen
bij de laatste poging
Aantal uitschakelingen van de
luchtbewaking
Gemiddelde ontstekingstijd in seconden
Maximale ontstekingstijd in seconden

1 = circulatiepomp (fabrieksinstelling)
2 = ext.pomp
3 = boilerlaadpomp
4 = rookgasklep/ afzuigkap attentie
omgekeerd in vergelijking met d27/28
5 = externe gasklep
6 = externe storingsmelding"
1 = circulatiepomp (fabrieksinstelling)
2 = ext.pomp
3 = boilerlaadpomp
4 = rookgasklep/ afzuigkap
5 = externe gasklep
6 = externe storingsmelding"
1 = circulatiepomp
2 = ext. pomp (fabrieksinstelling)
3 = boilerlaadpomp
4 = rookgasklep/ afzuigkap
5 = externe gasklep
6 = externe storingsmelding"
0 = uit; 1 = aan

d.34
d.40
d.41
d.43
d.44
d.47
d.50
d.51
d.54
d.55
d.60
d.61
d.63
d.64
d.65

Instelbereik: -40 ... +40
Instelbereik: -40 ... +40
0 K — -10 K; fabrieksinstelling: -2
0 K — 10 K; fabrieksinstelling: 6
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Display

Betekenis

d.67
d.68

Resterende branderwachttijd [min]
Aantal mislukte ontstekingen bij
1e poging
Aantal mislukte ontstekingen bij
2e poging
Maximale gewenste waarde
CV-aanvoertemperatuur instelbaar
Pompnalooptijd na de lading van een
door de elektronica geregelde waterboiler
(ook warme start en lading via C1/ C2)
Boilerlaadoffset, temperatuurverhoging
tussen gewenste boilertemperatuur en
gewenste aanvoertemperatuur bij
boilerlading
Legionellabeveiliging

d.69
d.71
d.72
d.73

d.74
d.75
d.77

d.78
d.80

d.81
d.82
d.83
d.84
d.90

Maximale boilerlaadtijd van een boiler
zonder eigen regeling
Boilerdeellast in kW
(vermogensbegrenzing boilerlading)
Boilerlaadtemperatuurbegrenzing
(gewenste aanvoertemperatuur in
boilerfunctie) in °C
Aantal CV-bedrijfsuren

Aantal warmwaterbedrijfsuren
Aantal schakelingen voor het CV-bedrijf
Aantal schakelingen voor de
warmwaterfunctie
Onderhoudsindicatie: aantal uren tot de
volgende onderhoudsbeurt

Instelbereik en fabrieksinstelling bij
instelbare parameters

Instelbereik: 40 °C ... 85 °C;
fabrieksinstelling: 75 °C
Instelbereik: 0, 10, 20 ... 600 s
fabrieksinstelling: 300 s
0 ... 25 K;
fabrieksinstelling: 25 K
0 = uit, 1 = voor aansturing door
thermostaat vrijgegeven
Instelbereik: 20, 21, … 90 min;
fabrieksinstelling: 45 min
fabrieksinstelling: maximaal vermogen

Instelbereik: 55 °C tot 85 °C;
fabrieksinstelling: 80 °C
"Aanwijzing:
Na een keer indrukken van de toets ""i""
worden de eerste 3 cijfers, na de tweede
keer indrukken van de toets ""i"" de
tweede 3 cijfers van het 6-cijferige getal
(branderstarts x 100) weergegeven."

"Instelbereik: 0 — 3000 h en ""-""
Fabrieksinstelling: ""-""
(300 komt overeen met 3000 h)"

Digitale thermostaat herkend =1,
niet herkend = 0 (eBus- adres <=10)
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Display

Betekenis

d.91

d.93

Status DCF bij aangesloten buitenvoeler
met DCF77-ont- vanger
0: geen ontvangst;
1: ontvangst;
2: gesynchroniseerd;
3: geldig
Instelling toestelvariant DSN

d.95

Weergave softwareversie

d.96
d.97
d.98

Fabrieksinstelling (reset van instelbare
parameters naar fabrieksinstelling)
Activering van het 2e diagnoseniveau
Telefoonnummer bij het tekstdisplay

d.99

Taal bij het tekstdisplay

Instelbereik en fabrieksinstelling bij
instelbare parameters

Instelbereik 0 ... 99
(0 = 80 kW, 1 = 120 kW ... 5 = 280 kW)
1 = versie elektronica,
2 = versie indicatie- en bedieningsdeel
Instelbereik: 0=uit, 1=aan
fabrieksinstelling: 0
Paswoord: 17
Invoermogelijkheid voor het
telefoonnummer dat bij een storing
weergegeven moet worden
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Storingsgeheugen.

Storing
Geen ontsteking bij start

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.
Fout Nr.
F.0
F.1
F.10
F.11
F.13
F.20

Beschrijving
Onderbreking aanvoervoeler
Onderbreking retourvoeler
Kortsluiting aanvoervoeler
Kortsluiting retourvoeler
Kortsluiting boilervoeler
Veiligheidstemperatuurbegrenzer aangesproken

Mogelijke oorzaak

F.22

Waterdruk te gering, watergebrek

F.23

Temperatuurspreiding in het ketelblok te hoog omdat
de hoeveelheid circulatiewater te gering is

Waterdruk onder 0,03 MPa
(0,3 bar)
"Pomp verstopt of defect
Pomp te weinig vermogen
Installatie zonder open
verdeler gesmoord"

Testprogramma
Ontluchting

CV
Brander aan
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Fout
Nr.

Beschrijving

Mogelijke oorzaak

F.24

Te snelle stijging van de temperatuur aan de blok- of
aanvoervoeler

F.27

"Vreemd licht"

F.28

Geen vlam bij start

F.29
F.30
F.31
F.32

F.37

Geen vlam tijdens bedrijf
Onderbreking ketelvoeler
Kortsluiting ketelvoeler
Toerentalafwijking te groot,
ventilatortoerental buiten tolerantie
Drukdoos schakelt niet in
Luchtdrukschakelaar schakelt niet uit
(wanneer ventilator stil staat)
in noodmodus, verhoging van minimaal toerental

"Pomp verstopt of defect
Pomp te weinig vermogen
Installatie zonder open
verdeler gesmoord"
Vlam wordt herkend bij
gesloten gasklep,
elektronicafout
Gasvoorziening ontbreekt,
ontsteking of vlamdetectie
defect
Storing in gasvoorziening,

F.42

Codeerweerstand kortsluiting

F.43

Codeerweerstand onderbroken

F.49

eBus spanning kortgesloten

F.50

Rookgasdrukdoos schakelt niet uit

F.33
F.34

Kabelboomfout, ventilatorfout

tijdelijke problemen in het
luchttraject
Codeerweerstand kortsluiting
of storing in de kabelboom
Codeerweerstand onderbroken
of kabelboom defect
bijv. VRC 630/620 verpoold
aangesloten
Te hoog waterpeil in de
rookgascollector of
rookgasinstallatie verstopt
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Fout
Nr.

Beschrijving

Mogelijke oorzaak

F.60
F.61
F.62

Storing gasklepaansturing +
Storing gasklepaansturing Storing gasklepuitschakeling

F.63
F.64

EEPROM storing
ADC-fout

F.65
F.66
F.70

Elektronicatemperatuur (ASIC) te hoog
Elektronicafout
DSN-fout

F.73

Waterdruksensorstoring

F.74

Waterdruksensorstoring

F.77

Fout rookgasklep

Elektronicadefect
Elektronicadefect
Elektronicadefect of vlam 4
sec. na gasafsluiting nog
herkend
Elektronicadefect
Elektronicadefect of
kortsluiting in voor veiligheid
relevante voeler
Elektronicadefect
Elektronicadefect
ID elektronica en display
komen niet overeen
Druksensor niet aangesloten of
kortgesloten
Druksensor defect of
kabelonderbreking
Rookgasklepbevestiging defect
of brug op bevestigingsstekker
ontbreekt, alleen bij gebruik
van toebehoren
VR40 (2 uit 7-module)
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Testprogramma’s.

Testprogramma
CV
Ontluchting
Brander
aan

Storing
Geen ontsteking bij start

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.5 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.

Testprogramma
Ontluchting

Geen
Warmtevraag

CV
Brander aan

Weer- Betekenis
gave
P.0
"Testprogramma voor het ontluchten van CV-circuit, gasketel en evt. boiler:
Het toestel treedt niet in werking. De ketelcircuitpomp loopt intermitterend.
Het testprogramma loopt ca. 6,5 minuten.
Wordt de toets ""i"" nog een keer ingedrukt, dan wordt alleen het boilerlaadcircuit
ontlucht."
P.1

Testprogramma waarbij het toestel na een succesvolle ontsteking in vollastfunctie gaat
werken.

P.2

Testprogramma waarbij het toestel na een succesvolle ontsteking met een minimaal
gasvolume gaat werken.
Testfunctie voor de veiligheidstemperatuurbegrenzer: de brander wordt met maximaal
vermogen ingeschakeld, de temperatuurregelaar wordt uitgeschakeld zodat de brander
verwarmt tot de veiligheidstemperatuurbegrenzer door het bereiken van de
temperatuur van de veiligheidstemperatuurbegrenzer geactiveerd wordt.

P.5

CV-pomp
Nalooptijd

CV
Brander aan
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Toestel in gebruik nemen
Instelling gas-/luchtmodule
De gasinstelling moet in de vermelde volgorde worden uitgevoerd.
De gas-/luchtmodule is in de fabriek op de gassoort aardgas E (G20) ingesteld.

Na 15 minuten wordt de testmodus automatisch verlaten. Als u de meting in dit tijdsbestek
nog niet heeft voltooid, moet de test-modus opnieuw worden geactiveerd.

De maximale trek mag niet hoger zijn dan 20 Pa, omdat anders de resultaten van de
CO2-meting kunnen worden vervalst. Indien nodig kunt u tijdens de meting het deksel van de
inspectieopening in het rookgastraject verwijderen en na de meting weer aanbrengen.
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CO2 instelling bij nominale warmtebelasting
De gasinstelling voor de nominale warmtebelasting gebeurt via de gasdoorstromingsschroef
(1) met een inbussleutel 3 mm aan het gasblok.

>> Leid de meetsonde van het rookgasmeettoestel in de meetopening.
>> Verwijder de afdekkap van het gasblok.
>> Start het testprogramma “P1” voor nominaal warmtevermogen.

Na de stabilisatietijd van 1 minuut wordt de HR-gasketel op nominaal warmtevermogen geregeld.
>> Bepaal bij vollast het CO2-gehalte en vergelijk deze waarde met de waarden uit de tab.
VKK xx6/3 % CO2 bij nominale % CO2 bij minimale
warmtebelasting
last
G20/G25 9,3 ± 0,2
9,0 ± 0,2
>> Corrigeer indien nodig het CO2-gehalte aan de gasdoorstromingsschroef
(1) met een inbussleutel 3 mm volgens tab.
>> Om het CO2-gehalte te reduceren, draait u de inbussleutel met de klok mee (rechts).
>> Om het CO2-gehalte te verhogen, draait u de inbussleutel tegen de klok in (links).

Verstel alleen in stappen van 1/8-slag en wacht na iedere verstelling ca.1 min tot de waarde
is gestabiliseerd.
Controleer na de instelling de kwaliteit van de verbranding via de kijkopening:
–– Vlam stijgt niet op
–– Branderoppervlak gloeit niet
>> Beëindig het testprogramma “P1”.
>> Monteer de afdekkap van het gasblok.
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Minimale last instellen
Voer vóór de instelling eerst een CO2-meting bij nominale warmtebelasting uit, omdat de
instelling bij nominale last ook de minimale last verandert.
Een instelling van de minimale last is alleen bij hoge uitzondering noodzakelijk.
Nulpuntschroef
De gasinstelling voor de minimale last gebeurt via de nulpuntschroef (1)
(Torx Tx40 onder afdekking) van het gasblok.

>> Verwijder de afdekkap van de nulpuntschroef (1) van het gasblok.
>> Start het testprogramma “P2” voor minimale last (zoals hierboven beschreven).
>> Bepaal bij minimale last het CO2-gehalte en vergelijk deze met de waarden in tab.
>> Corrigeer indien nodig het CO2-gehalte aan de nulpuntschroef
met Torx Tx40 aan de gascombiklep conform tab.

De instelling reageert heel gevoelig.
Een halve draai (180°) heeft een verandering van de CO2- concentratie van
ca. 1,0 vol.-% tot gevolg.
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Onderhoudschecklist
Nr. Handeling
1
Vuldruk CV-installatie
controleren (toets "-")
2
Optische controle op lekkages
CV-circuit
3
Optische controle
veiligheidsklep

4

5
6
7

Condenswatercollector, sifon,
verbrandingslucht- en rookgastraject op vervuiling controleren
en dichtheid controleren.
Afdichtingen van de condensbak, de inspectieopening
en tussen rookgasstomp en
warmtewisselaar op beschadiging controleren en evt. vervangen. Elektroden op afzettingen
controleren en evt. vervangen.
Luchtaanzuigfilter controleren
en evt. vervangen
Toestel inschakelen
testprogramma oproepen
"CO2-meting (gewenste
waarde:
bij nominale warmtebelasting:
9,3 vol.-% (±0,2 vol.-%)
bij minimale last: 9,0 vol.-%
(±0,2 vol.-%)
CO-meting (gewenste waarde
< 80 ppm)"

Opmerking
Indien nodig bijvullen
(ca. 0,25 MPa / 2,5 bar)
Werking van de snelontluchter
controleren
"Juiste veiligheidsklep aanwezig
(drukbereik, installatie), geen stop,
uitloop zichtbaar, afvoertrechter en
leiding aanwezig,
geen afsluitmogelijkheid tussen
HR-gasketel en veiligheidsklep"

Gereedschap

P1 = nominale warmtebelasting,
P2 = minimale last
"Als de waarden niet in dit bereik liggen, CO2-meter
dan moet voor de verdere inspectie een
CO2-instelling uitgevoerd worden
(zie: 6.5.3)"
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Nr. Handeling

Opmerking

8

Belastingsmeting

9

"Controle rookgasdrukschakelaar, optische controle van alle
slangen en meetnippels,
functiecontrole door volledige
rookgasstuwing met
rookgaswaaier of vergelijkbare
middelen"
Sifon en condenswaterafvoer
op lekkages controleren
Rookgasbuizen op lekkages
controleren

"Berekening uit afgelezen gasvolume
Gasdetector
Als de belasting met meer dan 15 %
onder de nominale waarde ligt, dan
brander reinigen, evt. vervangen. Bij
elke demontage van de brander de
branderafdichtingen vervangen en
branderflens met 12 Nm kruisgewijs
vastdraaien.
Na de reiniging of de vervanging van de
brander is een verdere meting van de
CO2-waarde en de belasting
noodzakelijk. Evt. moet de CO2-waarde
nogmaals worden ingesteld.
Controleer de gasdichtheid achter de
ventilator en langs de branderafdichting
met een gasdetector."
Bij nominale warmtebelasting en
volledige stuwing moet de brander ten
laatste na 2 min. uitgaan en na 20 min.
automatisch opnieuw inschakelen. Er
mag geen rookgas via de sifon in de
opstellingsruimte terechtkomen.

10
11

12
13

Gereedschap

Verbindings- en montagebeugels optisch
controleren. Er druppelt geen
condenswater uit verbindingspunten,
buizen hebben verval > 3° in de richting
van de HR-gasketel.

Manteldelen weer aanbrengen,
HR-gasketel compleet maken
"Toestel uit
- toestel inschakelen
- functie van de thermostaat
controleren
(warmwaterbereiding/CV)
controleren"
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