
 Evap 12 

¹ Zie hoofdstuk 10 Versie aanpassing¹ 

 

Hoofdstuk 10 – Versie aanpassing 
 
Tot serienummer BR2018-H-00025 zijn onderstaande componenten en tabel van toepassing:  

 Lengte afvoerslang 500mm 

 Afvoerslang Ø=15mm 

 Knietje op afvoer in plaats van draadveerklem 

 Tabel alarm en storingen: 

Alarm led  Betekenis Actie 

Alarm Led 
knippert 

Geen luchtflow 
Controleer of de WTW werkt. Als deze werkt dan is de matrix 
vervuilt en dient deze vervangen te worden. Artnr.: 351025 
 

Alarm led brand 
continue 

Contact met 
SHC80 sensor 
verbroken 

Check bedrading SHC80 en indien nodig repareer,  controleer of 
lampje op SCH80 sensor regelmatig knippert, indien niet dan 
defect, sensor vervangen. 

Alarm led brand 
continue 

Geen water 
toevoer 

- Controleer of de waterkraan open is. 
Als de kraan open is en er is vraag (buitentemperatuur onder de 
12°C) controleer het zeefje in de aansluitkoppeling, deze moet 
schoon zijn. 
- Controleer werking waterklep. Maak de zwarte toevoerslang los 
van het knietje op de unit en reset de unit door de stekker uit en 
opnieuw in het stopcontact te steken; als er water uitkomt en de 
waterklep en dit stopt na 90sec dan is klep in orde, blijft water 
stromen of komt er geen water uit de slang dan is de waterklep 
defect, vervang de waterklep.  
Werkt de waterklep en het matrix wordt niet nat nadat de klep 
geschakeld heeft dan is het legionellafilter verstopt; vervang de 
cassette.  Wordt het matrix wel nat en toch een alarm, dan is het 
matrix vervuild en dient de cassette vervangen te worden. Artnr.: 
351025 
 

Alarm led brand 
continue 

Verwarming 
defect 

Controleer luchttemperatuur na de bevochtiger, deze dient >17c, 
indien niet dan luchtverwarmer defect. Bel installateur voor 
vervanging. 

Alarm led brand 
continue  

T3 sensor 
buitenlucht defect 

Controleer bedrading op breuk of slijtage, bij twijfel vervangen. 
Testen kan door de sensor in water/ of lucht van 8°C of kouder te 
houden; de Evap dient dan geactiveerd te worden doordat de 
waterklep opengaat. 

Service led 
brandt continue 

De cassette dient 
vervangen te 
worden 

Om veilig te kunnen bevochtigen is het noodzakelijk de complete 
cassette te vervangen; Artikelcode 351025 bestellen bij uw dealer. 
 
Tussentijds kunt u het service alarm 
resetten door aan de onderzijde de 
reset knop 30 seconden ingedrukt 
te houden . De opening bevindt 
zicht naast de service led. 
 
LETOP de LegioSafe filter zal 
binnenkort verstoppen en daarmee is een correcte en veilige 
werking niet gegarandeerd!!  

Power led 
knippert 

Er is geen 
communicatie 
tussen optionele 
controller en 
bevochtiger  

Controleer status van de batterijen op controller. Indien nodig 
vervangen (4xAAA).  
Verklein afstand tussen de Evap module en de controller als WIFI 
symbool niet zichtbaar is, druk op (MODE) knop om verbinding te 
herstellen en te testen. 

 


