
88 Storing

8.11 Storingsanalyse

Wanneer de regeling in het toestel een storing detecteert, knippert de LED op het toestel rood.

Wanneer een communicatiemiddel zoals bijvoorbeeld mobiele telefoon is verbonden met de Flair user interface

wordt deze fout melding ook op het scherm van de Flair user interface weergegeven door middel van een

sleutelsymbool eventueel samen met een storingsnummer.

Het toestel maakt onderscheidt tussen een storing waarbij het toestel nog (beperkt) blijft functioneren en een

ernstige (vergrendelende) storing waarbij beide ventilatoren worden uitgeschakeld.

8.22 Displayy codes

Niett vergrendelendee storing

Wanneer het toestel een niet vergrendelende storing

signaleert dan zal het toestel nog (beperkt) functioneren.

De LED op het Flair toestel knippert rood. Indien

verbonden dan wordt op het scherm van de Flair user

interface het storingssymbool weergegeven. Druk op

storingsymbool voor uitleg/oplossing storing.

Wanneer de storing niet kan worden opgelost, neem dan

contact op met uw leverancier.
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VVergrendelendee storing

Wanneer het toestel een vergrendelende storing

signaleert dan zal het toestel niet meer functioneren. De

LED op het Flair toestel knippert rood.

Bij de Flair user interface wordt het storingssymbool

(sleutel) tezamen met een storingscode weergegeven.

Op de standenschakelaar (indien van toepassing) zal de

rode led knipperen. Het toestel blijft in deze storing

staan totdat het betreffende probleem is opgelost; hierna

zal het toestel zichzelf resetten (Auto reset) en keert het

display van de Flair user interface terug naar de

weergave van de bedrijfssituatie.

Neem contact op met de installateur voor herstel van

deze storing.

Eenn vergrendelendee storingg iss niett opp tee heffenn doorr hett spanningslooss makenn vann hett toestel;; eerstt dientt de
storingg tee wordenn verholpen!

Waarschuwing!
Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de

netstekker los te nemen.

In onderstaande tabel zijn de vergrendelende storingen gemarkeerd met een * achter het storingsnummer.

Op het display staat een korte verklaring van deze storingscode. Indien wordt gesproken over de stand "Standby"

van het toestel dan staan beide ventilatoren stil maar is er wel een weergave op het display van Flair user

interface.
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