
 Evap 7 

¹ Zie hoofdstuk 10 Versie aanpassing¹ 

Hoofdstuk 6 – Storing 
Wanneer de regeling in de Evap een storing detecteert, wordt dit aan de onderzijde van het product bij het 

alarm symbool (belletje) weergegeven door middel van een LED lampje. Om het alarm te resetten dient het 

product kort spanningsloos gemaakt te worden door de stekker uit het stopcontact te halen en deze vervolgens 

na 10 seconden weer terug in het stopcontact te steken. Er zal dan een TEST cyclus opgestart worden van 

ongeveer 3 minuten, waarbij de service LED knippert. Deze stopt als test is afgelopen.   

Hieronder staat de tabel¹ waarin diverse oorzaken van een alarm vermeldt staan en de herstel of controle actie. 

Alarm LED  
status 

Reden  Actie Reset 

Aan Contact System 
On/Off verbroken, 
unit schakelt uit. 

Herstel contact System On/Off, zie wiring diagram TB3 Automatisch 

3 x 
knipperen, 3 
seconde uit 

Contact met 
SHC80 sensor is 
verbroken, 
unit schakelt uit. 

Controleer bedrading SHC80, zo nodig repareer, controleer het 
groene lampje op de SHC80 sensor, knippert het snel dan 
sensor vervangen. 

Automatisch 

5 x 
knipperen, 3 
seconde uit 

T3 sensor defect, 
unit schakelt uit. 

Controleer aansluiting en bedrading sensor, zo nodig repareer. 
Anders vervang T3. 
 

Automatisch 

9 x 
knipperen, 3 
seconde uit 

Er is geen 
verhoging van 
kanaal RH% (T1 
SHC80), 
gedurende een 
periode van 3u. 
De unit gaat uit.  

- 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 het 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 
 

Automatisch 

15 x 
knipperen, 3 
seconde uit 

Heating fout, 
Unit blijft werken 
zonder heater. 

Controleer de luchttemperatuur na de bevochtiger (T1 in 
SHC80), deze moet >8ºC, zo niet dan is de heater defect. Laat 
installateur heater vervangen.  

Automatisch 

17 x 
knipperen, 3 
seconde uit  

Geen 
luchtstroom, 
unit schakelt uit. 

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

Automatisch 

19 x 
knipperen, 3 
seconde uit 

T2 sensor defect, 
Unit blijft werken. 

Controleer aansluiting en bedrading sensor, zo nodig repareer. 
Anders vervang sensor. 

Automatisch 

Servicelamp 
brandt 
continue 

Levensduur 
cassette is eindig, 
Unit blijft werken 
totdat filter 
verstopt -> water 
alarm  

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!! 
 

Reset knop 30 
seconden ingedrukt 
houden. De opening 
bevindt zich naast de 
service led. 


