
Storingscode 1120/1140/1220/1240 

1 HP alarm/ Hoge druk alarm Mogelijk te laag debiet aan afgiftezijde, controleer waterdruk en vuilfilter. 
Controleer of de circulatiepomp afgifte draait.

2 LP alarm/ Lage druk alarm Mogelijk te laag debiet aan bronzijde, controleer waterdruk en vuilfilter.
Controleer of de bronpomp draait.

3 MS alarm/ Motor storing Het thermisch pakket / motorbeveiligingsschakelaar is aangesproken.  
Controleer de spanning (V) en meet tijdens bedrijf, (boilerbedrijf met hoge 
aanvoertemperatuur) met een Ampèretang de stroom (A ), check of deze 
voldoet aan de gegevens uit de installatiehandleiding. 

4 High Hotgas / 
Hoge heetgas temperatuur

Controleer de heetgassensor en temperatuur tijdens bedrijf

5 Incorrect phase sequence / 
Onjuiste fasevolgorde

Controleer de spanning  (9.2.20) 

6 TB/ Thermische beveiliging Maximaal thermostaat van het element is aangesproken -  Ontgrendel deze.

7 Low KB/ Lage bron uit 
temperatuur 

Controleer sensor en temperatuur

8 Ext KB/ Extern bron alarm controleer de extern aangesloten flowswitch van de bron

                                                

                                                     Controleer sensor en/of temperatuur:

9 High VBF1 Hoge aanvoer-temperatuur systeem 1 

10 Sensor fault VBF2  Sensor fout aanvoer-temperatuur systeem 1

11 Sensor fault VBF1  Sensor fout aanvoer-temperatuur systeem 2

12 Sensor fault VVM VVG  Sensor fout boiler

13 High VVM  VVG Hoge temperatuur boiler

14 High VBR1 Hoge retour-temperatuur systeem 1

15 Sensor fault PNN Sensor fout externe olie ketel

16 Sensor fault KBut Sensor fout bron uit

17 Sensor fault HG Sensor fout heet gas

18 Sensor fault VBR2 Sensor fout retour-temperatuur systeem 2

19 Sensor fault UG Sensor fout buiten-temperatuur

20 Sensor fault VBR1 Sensor fout retour-temperatuur systeem 1

21 Sensor fault KF Sensor fout condensor uit temperatuur

22 High KF Hoge condensor uit temperatuur

23 High Hotgas Hoge heetgas temperatuur

24 Sensor fault Pool Sensor fout zwembad

In dit toestel kunt u via menu 8.1.1 service activeren (om alle menu’s te zien)

In menu 9.5 tot  9.8 treft u de alarmlog

Alarm                                                 Mogelijke oorzaak:
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