
Status-, diagnose-, fout- & testcodes

VC ecoTEC exclusiv
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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:
VCW: permanent aan: warmwater wordt afgetapt.
uit: er wordt geen warmwater afgetapt.
VC: 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

Symbolen display.
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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.

Statuscodes.

Weergave Weergave
CV-functie
S.00 Geen warmtevraag
S.01 Ventilatorstart (verwarming)
S.02 Voorloop van de circulatiepomp (verwarming)
S.03 Ontstekingsproces (verwarming)
S.04 Brander in bedrijf (verwarming)
S.05 Ventilator- en waterpompnaloop
S.06 Verwarming, ventilator naspoelen
S.07 Naloop van de circulatiepomp (verwarming)
S.08 Spertijd brander na verwarming
S.09 CV-functie meetprogramma
Warmwaterfunctie
S.20 Warm water, opwarming indirect gestookte boiler (VIH)
S.21 Ventilatorstart (VIH)
S.22 Waterpompvoorloop (VIH)
S.23 Ontstekingsproces (VIH)
S.24 Brander in bedrijf (VIH)
S.25 Ventilator- en waterpompnaloop
S.26 Naloop van de ventilator (VIH)
S.27 Naloop van de circulatiepomp (VIH)
S.28 Spertijd brander (VIH)
S.29 Warmwaterfunctie meetprogramma
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Speciale gevallen
S.30 Geen warmtevraag regelaar (aan/uit regelaar) (klemmen 3 / 4)
S.31 Zomerbedrijf actief of geen warmtevraag van de regelaar op ebus
S.32 Vorstbeveiliging van de integrale condensatiewarmtewisselaar

actief omdat de afwijking van het toerental van
de ventilator te groot is. CV-ketel bevindt zich in de
wachttijd van de blokkeringsfunctie

S.33 Wachttijd: luchtdruksensor meldt een te laag druksignaal
S.34 Vorstbeveiligingsfunctie actief
S.36 Opgegeven gewenste waarde van de continuregeling 7-8-9 of van de 

eBUS-thermostaat is < 20 °C en blokkeert de CV-functie
S.37 Wachttijd ventilatoruitval in het bedrijf
S.39 Contact van aanlegthermostaat is “open”
S.40 Noodbedrijf; CV-ketel loopt met beperkt verwarmingscomfort

in noodloopbedrijf. CO-sensor moet vervangen worden
S.41 Waterdruk > 2,8 bars
S.42 Verbrandingsgasklepmelding blokkeert branderbedrijf 

(alleen in combinatie met toebehoren) of condensaatpomp defect, 
de warmteaanvraag wordt geblokkeerd

S.53 Toestel bevindt zich in de wachttijd van de modulatieblokkering/
blokkeringsfunctie op grond van watergebrek
(spreiding aanvoerleiding - retourleiding te groot)

S.54 Toestel bevindt zich in de wachttijd van de blokkeringsfunctie
op grond van watergebrek (temperatuurgradiënt)

S.55 Wachttijd CO-sensor
S.56 Wachttijd CO-grenswaarde overschrijding
S.57 Wachttijd kalibratie
S.58 Toestel bevindt zich binnen de modulatieblokkeringswachttijd als er 

bij het moduleren op volle of minimumlast een CO-piek optreedt
S.59 Wachttijd: minimale waterdebiet is niet bereikt
S.73 Servicemelding “Ventilator controleren”
S.74 Servicemelding “CO-sensor controleren”
S.75 Servicemelding “verbranding controleren”
S.76 Servicemelding “Waterdruk controleren”
S.81 Servicemelding “Ontsteking controleren”
S.84 Servicemelding “Lucht-/rookgastraject controleren”
S.85 Servicemelding “ hoeveelheid circulatiewater controleren “
S.93 Rookgasmeting niet mogelijk omdat nog niet alle meetprogramma’s

doorlopen zijn
S.96 Retourvoelertest loopt, verwarmingsvragen zijn geblokkeerd
S.97 Waterdruksensortest loopt, verwarmingsvragen zijn geblokkeerd
S.98 Aanvoer-/retourvoelertest loopt, verwarmingsvragen zijn 

geblokkeerd 
S.99 Zelftest
SER Binnenkort moet een service uitgevoerd worden.

Toets “i” voor meer informatie indrukken.

Weergave Weergave
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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 kun-
nen worden uitgevoerd. Alle verdere diagnosepunten zijn nodig voor de diagnose en het verhel-
pen 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.

Diagnosecodes.
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d.00 Deellast verwarming instelbare CV-deellast in kW
(fabrieksinstelling: 70% van het max. 
vermogen)

d.01 Nadraaitijd van de pomp (verwarming)          2 - 60 minuten (fabrieksinstelling: 5)
d.02 Max. wachttijd CV 

bij aanvoer-temperatuur van 20 °C
Regelbaar tussen 2 - 60 min
(fabrieksinstelling  20 min )

d.04 Bij solo, boilertemperatuur In °C  
d.05 Gewenste aanvoertemperatuur 

(of gewenste retourtemperatuur)
in °C, max. van de in d.71 ingestelde 
waarde, begrensd door een
eBus-thermostaat, indien aangesloten

d.07 Gewenste warmwatertemperatuur 40 tot 65 °C 
(max. temperatuur onder d.20 instelbaar)

d.08 Klemmenstrook (3 - 4) 0 = kamerthermostaat geopend
1 = kamerthermostaat gesloten

d.09 Gewenste aanvoertemperatuur op klem 
7-8-9

in °C, minimum uit, gewenste waarde 
ext. eBus en gewenste waarde klem 7

d.10 Status interne hoogefficiënte pomp 1 = aan, 0 = uit
d.11 Status externe CV-pomp 1 tot 100 = aan, 0 = uit
d.12 Status boilerlaadpomp 1 tot 100 = aan, 0 = uit
d.13 Status warmwater - circulatiepomp 1 tot 100 = aan, 0 = uit
d.15 Pomptoerental actuele waarde Werkelijke waarde 

hoogefficiënte pomp in %
d.22 Warmwatervraag

(klemmen C1 en C2 )
1 = aan
0 = uit

d.23 Zomer / winterfunctie 1 = CV aan, 0 = CV uit (zomermodus)
d.24 Luchtdruksensor werkelijke waarde Werkelijke waarde in Pa
d.25 Warmwaterbereiding vrijgegeven door 

eBus-thermostaat
1 = ja, 0 = nee

d.29 Werkelijke waarde hoeveelheid 
circulatiewater van de stromingssensor

Werkelijke waarde in m3/h

d.30 Besturingssignaal voor de gasklep 1 = aan, 0 = uit
d.33 Gewenste waarde ventilatortoerental In tpm x 10
d.34 Actuele waarde ventilatortoerental In tpm x 10
d.35 Stand van de driewegklep 100 = warmwater 

40 =tussenstand
0 = verwarming

d.40 Huidige vertrekwatertemperatuur Actuele waarde in °C 
d.41 Huidige retourwatertemperatuur Actuele waarde in °C 
d.44 Gedigitaliseerde ionisatiespanning 0 tot 102 >80 geen vlam <40 goed
d.47 Buitentemperatuur 

(met weersafhankelijke Vaillant 
thermostaat)

Actuele waarde in °C

Weergave Betekenis Weergegeven / instelbare waarden
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d.14 Pomptoerental gewenste waarde Gewenste waarde hoogefficiënte pomp in 
%. Mogelijke instellingen:
0 = auto (fabrieksinstelling)
1 = 53
2 = 60
3 = 70
4 = 85
5 = 100

d.17 Omschakeling aanvoer-/
retourregeling CV

0 = aanvoer, 1 = retour 
(fabrieksinstelling: 0)

d.18 Instelling van de pompmodus 0 = nalopend
1 = doorlopend
2 = winter
3 = intermitterend (fabrieksinstelling)

d.20 Maximale boilertemperatuur (enkel vc) Instelbaar van 50°c tot 70°c
(fabrieksinstelling: 65 °C)

Weergave Betekenis Weergegeven / instelbare waarden

Weergave Betekenis Weergegeven / instelbare waarden

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.

d.76 toestelvariante 6 = VC 146
7 = VC 206
8 = VC 276
9 = VC 356

d.90 Status digitale regeling 1 = herkend
0 = niet herkend

d.91 Status DCF bij aangesloten buitenvoeler 
met DCF77 - ontvanger

0 = geen ontvangst
1 = ontvangst
2 = gesynchroniseerd
3 = geldig

d.97 Activering diagnosecode’s niveau 2 Code 17
d.98 Telefoon installateur In te programmeren telefoonnummer
d.99 Taalvariant In te stellen talen: Duits, Engels, Deens, 

Frans, Nederlands, Italiaans
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d.26 Aansturing hulprelais ecoTEC plus 1 = circulatiepomp (fabrieksinstelling)
2 = ext.pomp
3 = laadpomp
4 = afzuigkap
5 = ext. magneetklep
6 = ext. storingsmelding
7 = niet actief
8 = afstandsbediening eBus 
(wordt nog niet ondersteund)
9 = legionellapomp (niet actief)

d.27 Omschakeling relais 1 naar de
“2 uit 7” multifunctionele module VR 40

1 = circulatiepomp (fabrieksinstelling)
2 = ext. pomp
3 = laadpomp
4 = afzuigkap
5 = ext. magneetklep
6 = ext. storingsmelding
7 = niet actief
8 = afstandsbediening eBus 
(wordt nog niet ondersteund)
9 = legionellapomp (niet actief)

d.28 Omschakeling relais 2 naar de “2 uit 7” 
multifunctionele module VR 40

1 = circulatiepomp 
2 = ext.pomp (fabrieksinstelling)
3 = laadpomp
4 = afzuigkap
5 = ext. magneetklep
6 = ext. storingsmelding
7 = niet actief
8 = afstandsbediening eBus (wordt nog 
niet ondersteund)
9 = legionellapomp (niet actief)

d.50 Aanpassing minimaal toerental ventilator In tpm x 10 ( 0 tot 300 )
(fabrieksinstelling 30)

d.51 Aanpassing maximaal toerental 
ventilator

In tpm x 10 (-99 tot 0 )
(fabrieksinstelling -45)

d.60 Aantal uitschakelingen door 
de temperatuurbegrenzer

Aantal

d.61 Aantal storingen van de stookautomaat Aantal mislukte ontstekingen 
bij laatste poging

d.64 Gemiddelde ontstekingstijd In seconden
d.65 Maximale ontstekingstijd In seconden
d.67 Resterende branderwachttijd In minuten
d.68 Aantal mislukte ontstekingen 

bij de eerste poging
Aantal

d.69 Aantal mislukte ontstekingen bij de 
tweede poging

Aantal

Weergave Betekenis Weergegeven / instelbare waarden
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d.70 Instellen positie driewegkraan 0 = normaal bedrijf 
1 = tussenstand
2 = permanent cv-stand

d.71 Maximale gewenste waarde
vertrekwatertemperatuur verwarming

Instelbaar van 40°C tot 85°C
( fabrieksinstelling 75°C )

d.72 Nalooptijd interne hoogefficiënte pomp 
na boilerlading

Instelbereik in s: 0, 10, 20 tot 600
(fabrieksinstelling: 80 s)

d.75 Maximale laadtijd voor boiler zonder 
eigen regeling

Instelbereik in min: 20 - 90 
(fabrieksinstelling: 45 min)

d.77 Begrenzing van het 
boilerlaadvermogen in kW

Begrenzing van het boilerlaadvermogen 
in kW

d.78 Begrenzing van de boilerlaadtemperatuur 
in °C

Begrenzing van de boilerlaadtemperatuur 
in °C (fabrieksinstelling: 80 °C)

d.80 Aantal verwarmingsbedrijfsuren In h
d.81 Aantal warmwaterbedrijfsuren In h
d.82 Aantal branderstarts voor verwarming Aantal/100 (3 komt overeen met 300)
d.83 Aantal branderstarts voor warm water Aantal/100 (3 komt overeen met 300)
d.84 Onderhoudsinterval tijd Instelbereik: 0 tot 3000h en 

“-” voor gedeactiveerd
Fabrieksinstelling: “-” 
(300 komt overeen met 3000h)

d.86 Servicebedrijf Preventieve onderhoudsteller:
0 = uit
1 = aan (fabrieksinstelling 1)
van 1 naar 0 veranderen en terug = reset 
van de onderhoudsindicatie
en de tellers

d.87 Gassoort instellen 0 = aardgas (fabrieksinstelling)
1 = vloeibaar gas 5 kPa (50 mbar)
2 = vloeibaar gas 3/3,7 kPa (30/37 mbar)

d.89 Startoffset Instelbereik: -10 … 15 % 
(fabrieksinstelling 8 %)

d.93 Instelling toestelvariante dsn 0 tot 99
6 = VC 146
7 = VC 206
8 = VC 276
9 = VC 356

d.96 Fabrieksinstelling 1 = terugzetten van de instelbare 
paramaters naar de fabrieks instelling

Weergave Betekenis Weergegeven / instelbare waarden

Omerking: Bij de diagnosecodes 80 tot 83 worden 5-cijferige waarden opgeslagen. 
Bij de keuze van bijv. d.80 worden alleen de beide eerste cijfers van het getal weergegeven 
(bijv. 10). Door op “i” te drukken, worden de laatste drie cijfers (bijv. 947) weergegeven. 
Het aantal gebruiksuren van de CV bedraagt in dit voorbeeld 10947 h. Door nogmaals op “i” te 
drukken, schakelt de weergave terug naar de opgeroepen diagnosecode.  
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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.

Storingsgeheugen.

F.0 Onderbreking aanvoervoeler NTC-stekker niet aangesloten of los, 
multistekker op de elektronica
niet correct aangesloten, onderbreking 
in de kabelboom, NTC defect

F.1 Onderbreking retourvoeler NTC-stekker niet aangesloten of los, 
multistekker op de elektronica
niet correct aangesloten, onderbreking 
in de kabelboom, NTC defect

F.10 Kortsluiting vertrekvoeler Massasluiting/kortsluiting in de 
kabelboom, NTC defect

F.11 Kortsluiting retourvoeler Massasluiting/kortsluiting in de kabel-
boom, NTC defect

F.13 Kortsluiting boilervoeler Massasluiting/kortsluiting in de kabel-
boom, vocht in de stekker, 
NTC defect

Code Betekenis Oorzaak
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F.20 Temperatuurbegrenzer heeft gereageerd Massaverbinding kabelboom naar de 
CV-ketel niet correct, aanvoer of
retour-NTC defect 
(loszittend contact), zwarte ontlading 
via ontstekingskabel, 
ontstekingsstekker of 
ontstekingselektrode

F.22 Veiligheidsuitschakeling watergebrek Geen of te weinig water in de CV-
ketel, waterdruksensor defect, kabel
naar de pomp, waterdruksensor of 
stromingssensor los/niet aangesloten/
defect, pomp geblokkeerd of defect, 
pompvermogen te gering,
zwaartekrachtrem geblokkeerd/ver-
keerd gemonteerd, minimumhoeveel-
heid circulatiewater wordt niet bereikt

F.23 Veiligheidsuitschakeling: 
temperatuurspreiding te groot

Pomp geblokkeerd, minder vermogen 
van de pomp, lucht in de CVketel,
systeemdruk te laag, aanvoer- en 
retour-NTC verwisseld

F.24 Watergebrek ( temperatuur stijgt te snel ) Pomp geblokkeerd, minder vermogen 
van de pomp, lucht in de CVketel,
systeemdruk te laag, zwaartekrach-
trem geblokkeerd/verkeerd
gemonteerd, aanvoer- en retour-NTC 
verwisseld

F.25 Veiligheidsuitschakeling: rookgastemperatuur te 
hoog

Steekverbinding optie rookgas-veilig-
heidstemperatuurbegrenzer (TB)
onderbroken, onderbreking in de ka-
belboom

F.26 Fout: brandstofklep zonder functie Gasarmatuurstappenmotor niet 
aangesloten, multistekker op de 
elektronica niet correct aangesloten, 
onderbreking in de kabelboom, gasar-
matuurstappenmotor defect, 
elektronica defect

F.27 Vlammelding zonder warmtevraag Vocht op de elektronica, elektronica 
(vlambewaking) defect, 
elektromagnetische gasklep lek

Code Betekenis Oorzaak
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F.28 Uitval bij aanloop: ontsteking zonder succes d.87 ( gassoort) niet op vloeibaar gas 
omgesteld d.89 (startoffset) 
corrigeren: lange verbrandingslucht-
toevoer/rookgasafvoer (VLT/RGA) 
inkorten, korte VLT/RGA verlengen. 
Gasteller defect of gasdrukmeter is 
uitgevallen, lucht in het gas, 
gasstroomdruk te gering,
thermische afsluitvoorziening 
geactiveerd, condensaattraject 
verstopt, verkeerde gaskap, storing bij 
de gasarmatuur, multistekker op
de elektronica niet correct 
aangesloten, onderbreking in de 
kabelboom, ontstekingssysteem (ont-
stekingstrafo, ontstekingskabel, ont-
stekingsstekker, ontstekingselektrode) 
defect, onderbreking van de
ionisatiestroom (kabel, elektrode), 
verkeerde aarding van de CV-ketel,
elektronica defect

F.29 Uitval tijdens werking: opnieuw ontsteken 
zonder succes

Gastoevoer tijdelijk onderbroken, 
rookgasrecirculatie, condensaattraject
verstopt, d.89 (startoffset) corrigeren: 
lange verbrandingsluchttoevoer/
rookgasafvoer (VLT/RGA) inkorten, 
korte VLT/RGA verlengen,
verkeerde aarding van de CV-ketel

F.32 Fout ventilator Stekker op ventilator niet correct 
aangesloten, multistekker op de
elektronica niet correct aangesloten, 
onderbreking in de kabelboom,
ventilator geblokkeerd, Hallsensor 
defect, elektronica defect

F.33 Fout luchtmeter Kortsluiting/
onderbreking luchtdruksensor

F.35 Fout verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer Verbrandingsluchttoevoer/rookgasaf-
voer verstopt, luchtdruksensor
niet aan de luchtaanzuigbuis 
aangesloten

F.49 Te lage spanning eBUS Kortsluiting of overbelasting eBUS

Code Betekenis Oorzaak
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Code Betekenis Oorzaak

F.55 Fout CO-sensor 1: Kortsluiting verwarmingselement 
-> kabelboom controleren, COsensor
defect
2: Onderbreking verwarmingselement 
-> kabelboom controleren,
CO-sensor defect
3: Regelfout temperatuur verwarming-
selement -> CO-sensor of elektronica
defect
4: Plausibiliteitscontrole temperatuur 
verwarmingselement niet OK
(fout bij temperatuurtest) -> verbrand-
ing controleren, CO-sensor
defect
5: Sensor kortsluiting/onderbreking -> 
kabelboom controleren, COsensor
defect
6: Referentieweerstandsmeting niet in 
orde -> kabelboom controleren,
CO-sensor defect
7: Sensor hoogohmig -> CO-sensor 
defect
8: niet gebruikt
9: EEPROM-fout -> kabelboom con-
troleren, CO-sensor defect
10: Sensoronderbreking (fout bij tem-
peratuurtest) -> kabelboom
controleren, CO-sensor defect
11: niet gebruikt
12: Sensor plausibiliteitstestfout -> 
kabelboom controleren, CO-sensor
defect

F.56 Veiligheidsuitschakeling: 
CO-grenswaardeoverschrijding

d.87 bij vloeibaar gas niet omgesteld, 
verbrandingsluchttoevoer/
rookgasafvoer controleren, gasstroom-
druk niet in orde, verkeerde
gaskap, elektronica defect, CO-sensor 
defect, gasarmatuur defect

F.57 Fout kalibratie d.87 bij vloeibaar gas niet omgesteld, 
verbrandingsluchttoevoer/
rookgasafvoer controleren, gasstroom-
druk niet in orde, verkeerde
gaskap, elektronica defect, CO-sensor 
defect, gasarmatuur defect
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Code Betekenis Oorzaak

F.61 Gasventielsturing - kortsluiting/massasluiting in de ka-
belboom naar de gasarmatuur
- gasarmatuur defect (massasluiting 
van de spoelen)
- elektronica defect

F.62 Gasventielafsluiting onjuist - vertraagde uitschakeling van de 
gasarmatuur
- vertraagd doven van het vlamsignaal
- gasarmatuur lek
- elektronica defect

F.63 Storing EEPROM Elektronica defect
F.64 Storing elektronica/voeler Kortsluiting aanvoer- of retour-NTC, 

elektronica defect
F.65 Storing elektronicatemperatuur Elektronica door externe inwerking te 

heet, elektronica defect
F.67 Storing elektronica/vlam Ongeldig vlamsignaal, 

elektronica defect
F.70 Geen geldige toestelvariante voor display en /of 

elektronica
In geval van onderdelen-vervanging: 
display en elektronica tegelijkertijd
verwisseld en toestelvariant niet 
opnieuw ingesteld

F.71 Storing aanvoervoeler Aanvoervoeler meldt constante 
waarde -> aanvoer-NTC defect

F.72 Storing aanvoer- en/of retourvoeler Temperatuurverschil aanvoer-/retour-
NTC te groot -> aanvoer- en/
of retourvoeler defect

F.73 Fout waterdruksensor Onderbreking/kortsluiting waterdruk-
sensor, onderbreking/kortsluiting
naar GND in toevoerleiding water-
druksensor

F.74 Signaal waterdruksensor in verkeerd bereik
(te hoog)

Leiding naar de waterdruksensor 
maakt kortsluiting met 5V/24V
of interne fout in waterdruksensor

F.75 Storing pomp watergebrek Waterdruksensor en/of pomp defect, 
lucht in de CV-installatie, te
weinig water in de CV-ketel; instel-
bare bypass controleren, extern
membraanexpansievat op retour 
aansluiten

F.77 Storing rookgasklep/condenspomp Geen bevestiging rookgasklep
con Geen communicatie met de printplaat Communicatiefout tussen het display 

en de printplaat in de elektronicabox
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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.

Testprogramma’s.
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Weergave Betekenis
P.0 Testprogramma ontluchting:

Het CV-circuit en het warmwatercircuit worden ontlucht
via de automatische ontluchtingsklep (de kap van de
automatische ontluchtingsklep moet losgedraaid zijn).
1 x infotoets : start ontluchting CV-circuit
(displayweergave: HP)
2 x infotoets : start ontluchting boilerlaadcircuit
(displayweergave: SP)
3 x infotoets : ontluchtingsprogramma afsluiten
De CV-pomp wordt cyclusgewijs aangestuurd
Aanwijzing: ontluchtingsprogramma loopt ca. 6,5 min.

P.1 Testprogramma Max.last:
De CV-ketel loopt na succesvolle ontsteking en kalibrering
met volle last.

P.2 Testprogramma Min.last:
De CV-ketel loopt na succesvolle ontsteking en kalibrering
met minimumlast.

P.4 Testprogramma resetafstelwaarden: de vastgelegde correctiefacto-
ren voor de automatische gasaanpassing worden teruggezet en bij 
de volgende warmteaanvraag opnieuw bepaald. Let op: ingestelde 
correctiefactoroffsets worden niet automatisch teruggezet, maar 
moeten handmatig teruggezet worden.

P.5 Testprogramma TB (veiligheidstemperatuurbegrenzer):
De brander wordt met maximaal vermogen ingeschakeld
en de temperatuurregeling wordt uitgeschakeld,
zodat de CV-ketel met omzeiling van een regeluitschakeling
tot het bereiken van de uitschakeltemperatuur
van de veiligheidstemperatuurbegrenzer van 97 °C verwarmt.

P.6 Testprogramma driewegklep-middenstand:
de driewegklep (VUV) wordt in middelste stand
gebracht. Brander en pomp worden uitgeschakeld (voor
vullen en legen van de CV-ketel).









N.V. Vaillant S.A.
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