Hoofdstuk 7

7.1

Storing

Storingsanalyse

Wanneer de regeling in het toestel een storing detecteert,
wordt dit op het display van de Air control weergegeven door
middel van een steeksleutelsymbool, eventueel samen met
een storingsnummer.
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Wanneer het toestel een niet vergrendelende storing signaleert
dan zal het toestel nog wel (beperkt) blijven functioneren.
Op het display wordt wel het storingssymbool (steeksleutel)
weergegeven.
In het menu “Meldingen” kan deze storing worden uitgelezen.
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Wanneer het toestel een vergrendelende storing signaleert dan
zal het toestel niet meer functioneren. Op het (permanent verlicht) display wordt het storingssymbool (steeksleutel) tezamen
met een storingscode worden weergegeven. Op de standenschakelaar (indien van toepassing) zal het rode ledje knipperen.

Historie storingen
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Neem contact op met de installateur voor herstel van deze stoULQJ(HQYHUJUHQGHOHQGHVWRULQJLVQLHWRSWHKHႇHQGRRUKHW
spanningsloos maken van het toestel; eerst dient de storing te
worden verholpen.

Waarschuwing
Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.

22

Renovent Sky 300 Rev. G

Hoofdstuk 7

7.2

Storing

Foutcodes

Foutcode

Oorzaak

Actie toestel

Actie installateur

E100

- Schakelt over naar constant toerental
Druksensor toevoerventilator
regeling.
defect.
- Bij buitentemperatuur beneden 0°C gaat
Rode drukslangen verstopt of
(eventueel aangesloten) voorverwarmer
“geknikt”.
aan.

E101

Druksensor afvoerventilator
defect.
Blauwe drukslangen verstopt
of “geknikt”.

- Schakelt over naar constant toerental
regeling.
- Bij buitentemperatuur beneden 0°C gaat
(eventueel aangesloten) voorverwarmer
aan.

Bypass defect.

- Geen.
 0DDNWRHVWHOVSDQQLQJVORRV
 6WURRPWHODDJĺVWDSSHQPRWRUQLHWJRHG
 &RQWUROHHUDDQVOXLWLQJVWDSSHQaangesloten of defect;
motor; vervang bedrading resp.
 VWURRPWHKRRJĺNRUWVOXLWLQJLQEHGUDGLQJ
stappenmotor.
of stappenmotor).

Afvoerventilator defect.

- Beide ventilatoren worden uitgeschakeld.
- Voorverwarmer (indien aangesloten) wordt
uitgeschakeld.
- Indien van toepassing: Naverwarmer wordt
uitgeschakeld.
- Elke 5 minuten herstart.

 0DDNWRHVWHOVSDQQLQJVORRV
 9HUYDQJDIYRHUYHQWLODWRU
 =HWZHHUVSDQQLQJRSWRHVWHO
storing is automatisch gereset.
 &RQWUROHHUEHNDEHOLQJ

E105

Toevoerventilator defect.

- Beide ventilatoren worden uitgeschakeld.
- Voorverwarmer (indien aangesloten) wordt
uitgeschakeld.
- Indien van toepassing: Naverwarmer wordt
uitgeschakeld.
- Elke 5 minuten herstart.

 0DDNWRHVWHOVSDQQLQJVORRV
 9HUYDQJWRHYRHUYHQWLODWRU
 =HWZHHUVSDQQLQJRSWRHVWHO
storing is automatisch gereset.
 &RQWUROHHUEHNDEHOLQJ

E106

De temperatuurvoeler die de
buitenluchttemperatuur meet
is defect.

- Beide ventilatoren worden uitgeschakeld.
- (Eventueel aangesloten) voorverwarmer
wordt uitgeschakeld.
- Bypass sluit en wordt geblokkeerd.

 0DDNWRHVWHOVSDQQLQJVORRV
 9HUYDQJEXLWHQWHPSHUDWXXUYRHOHU
 =HWZHHUVSDQQLQJRSWRHVWHO
storing is automatisch gereset.

E107

De temperatuurvoeler die de
temperatuur van de binnentemperatuur meet is defect.

- Bypass sluit en wordt geblokkeerd.

 0DDNWRHVWHOVSDQQLQJVORRV
 9HUYDQJELQQHQWHPSHUDWXXU
voeler.

E108

Indien aanwezig: De temperatuurvoeler die de externe
temperatuur meet is defect.

- Naverwarmer wordt uitgeschakeld.
- Indien van toepassing: Aardwarmtewisselaar wordt uitgeschakeld.

 9HUYDQJH[WHUQHWHPSHUDWXXU
voeler.

E103

E104

 0DDNWRHVWHOVSDQQLQJVORRV
 &RQWUROHHUURGHGUXNVODQJHQ LQFO
drukbuisjes) op vervuiling, knikken en beschadiging.
 0DDNWRHVWHOVSDQQLQJVORRV
 &RQWUROHHUEODXZHGUXNVODQJHQ
(incl. drukbuisjes) op vervuiling,
knikken en beschadiging.

E109

Storing op aangesloten CO2sensor

- Toestel blijft functioneren

 0DDNWRHVWHOVSDQQLQJVORRV
 9HUYDQJ&22-sensor; juiste
instelling dipswitches van nieuwe
CO2-sensor.
 =HWZHHUVSDQQLQJRSWRHVWHO
storing is automatisch gereset.

E111

Indien aanwezig: RH-sensor
defect.

- Toestel blijft functioneren

 Maak toestel spanningsloos.
 Vervang RH-sensor

Dipswitches op besturingprint
niet juist ingesteld.

- Toestel doet niets; ook rode storingsledje
op standenschakelaar wordt niet aangestuurd.

 =HWGLSVZLWFKHVRSMXLVWHSRVLWLH
(zie § 9).

Let op!
Indien stand 2 bij een standenschakelaar niet werkt dan is de modulaire connector standenschakelaar verkeerd om aangesloten.
Eén van de RJ-connectoren naar de standenschakelaar afknippen en een nieuwe connector omgekeerd monteren.
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