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Met de Rotex condensatieketel heeft u een bijzonder gebruiksvriendelijke en onderhoudsarme ketel 
aangeschaft. Hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur. Door moderne 
verbrandings- en regeltechnologie bespaart u energie en werkt u mee aan een beter milieu. 
 
 

 

 
Veiligheid: Bij alle werkzaamheden aan het verwarmingssysteem moet de 
hoofdschakelaar afgeschakeld en tegen inschakelen beveiligd worden. Alle werken 
aan het verwarmingssysteem mogen enkel door een erkende verwarmingsvakman 
uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt voor werken aan het elektrische deel van de 
installatie. Bovendien moeten de geldende elektrische voorschriften nageleefd 
worden. Verkeerd uitgevoerde installaties kunnen gevaarlijk zijn en leiden tot het 
verlies van de garantie. Alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften moeten 
opgevolgd worden.  

 

 

 
De gebruiker is verplicht binnen de 4 weken na de opstart een meting te laten uitvoeren van de 
uitlaatgassen 

 
Beknopte beschrijving: Schakelbord / Regeling 
Alle belangrijke bedieningselementen van de ketel zijn in het schakelbord geïntegreerd. De elektronica 
zorgt voor een storingsvrije werking van het systeem. De belangrijkste functies zijn in deze 
handleiding kort beschreven. Ook de beveiligingsfuncties zijn in dit schakelbord geïntegreerd. Op het 
LCD-display (pos.14) of door de storingslampjes (2, 3) wordt de betreffende storing aangegeven. Voor 
uitvoerige informatie en uitleg, raadpleeg de gebruikshandleiding. 
 
 

1. Netschakelaar 
Om de ketel te laten inschakelen of uitschakelen moet deze schakelaar bediend worden. Wanneer het 
toestel aangeschakeld is, licht deze knop groen op. Alle overige storingslampjes zijn bij normale 
werking uit. 
 
2. Storingslampje brander 
Dit lampje toont een storing bij de opstart van de brander. Deze storing kan via de vakmanknop (13) 
gewist worden en de brander start opnieuw op. Als de storing regelmatig terugkomt moet de 
installateur verwittigd worden.  
 
3 Niveau water 
Toont het niveau in het reservoir: als het eerste lampje (V) brandt is het waterpeil ok, als het tweede 
lampje (bij de gieter) brandt, moet er water toegevoegd worden. 
 
4 Manometer 
Toont de waterdruk in de installatie. De zwarte wijzer moet zich in het groen gedeelte bevinden en 
rechts van de rode wijzer. Wanneer de installatiedruk onder de door de rode wijzer aangegeven 
minimumdruk ligt moet er water bijgevuld worden. Wanneer deze storing regelmatig terugkomt moet 
de installateur  verwittigd worden. 
 
5 Regeling: Stuureenheid THETA 23R 
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Bedieningselementen in stuureenheid 

6 Draaiknop om een keuze te maken en in te stellen 
7 Gewenste ruimtetemperatuur gedurende de dag 
8 Gewenste ruimtetemperatuur tijdens de nacht 
9 Gewenste boilertemperatuur 

10 Keuzetoets programma 
11 Toets instelling automatisch tijdsprogramma 
12 Toets systeeminformatie 
13 Toets uitlaatgasmeting en manuele werking 
14 Display 
15 Vakje voor beknopte handleiding 

Bedieningen en symbolen – Algemene functies 
Met de draaiknop kunnen de instellingen gekozen worden, waarden veranderd worden en door 
drukken opgeslaan worden. 

 
Draaien naar rechts (+): Toenemende instelling 
Draaien naar links (-): Afnemende instelling 

 

 
 
Drukken: Overnemen van de gekozen waarde, opslaan 

   

     
  

 
Lang drukken: naar het programmeermenu (menukeuze) 

      
 
Basisscherm 

 

 
Dag, Datum, Tijd 
Keteltemperatuur 
 
 
Markeerbalk toont de actieve instellingen (bvb Automatisch 
tijdsprogramma II) 

Speciale schermen 

 

 
 
 
Ijskristalsymbool: 
Vorstbeveiligingsfunctie actief 

 

 
 
 
Parasolsymbool: zomerfunctie actief (verwarming uitgeschakeld, 
warm water naar tijdsprogramma P1) 

 

 
 
 
Storingsmelding (bvb warmwatervoeler kortgesloten) verschijnt 
afwisselend met het basisscherm – Installateur verwittigen 
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Emissiemeting (voor de schoornsteenveger) 

 
 

 
 

Resterende tijd na activering Huidige keteltemperatuur 
 

 

 
Emissiemeting voortijdig afbreken 

Na het bedienen van de Emissie-toets regelt de ketel de temperatuur tot de ingestelde 
maximumtemperatuur. De meting is op 20 minuten begrensd – het is wel mogelijk ze nadien opnieuw 
te activeren. 
Manuele bediening (keteltemperatuur instellen) 

      

 
Ongeveer 5 seconden indrukken 

Gewenste temperatuur  
 

 
     veranderen 

 
 Gewenste temp.   Huidige temperatuur 

         
Terug naar oorspronkelijke bedrijfsmodus, basisscherm, ingestelde temperatuur  
wordt opgeslaan 

Gewenste dag-kamertemperatuur instellen 

 

 

Temperatuur 

 
veranderen 

 

    

Instelbereik van 5° tot 30°C 
 
Verandering opslaan 

Gewenste nacht-kamertemperatuur instellen 
 

 

 

Temperatuur 

      
veranderen 

 
    

    

Instelbereik van 5° tot 30°C 
 
Verandering opslaan 
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Opmerking: Bij de bedieningsmodus voor verwarmingssystemen met meerdere circuits 
(gemengd en ongemengd) 

moet eerst de betreffende kring gekozen worden vooraleer de dag of nachttemperatuur of het 
tijdsprogramma ingesteld wordt. Deze wordt dan bevestigd door de draaiknop in te drukken. 
(er wordt dan ook geen programmanummer op het basisscherm getoond bij automatische instelling) 
 
Gewenste sanitair warmwatertemperatuur instellen 

 
 

      

     
Temperatuur 

 

 
veranderen  

Instelbereik: 10°C tot de WW-max temp. 
 
 

 

   Verandering opslaan 
 
Warmwaterproductie buiten de schakeltijden 
  
Buiten de schakeltijden in de automatische programma’s kan warm water manueel naverwarmd 
worden 
 

Lang indrukken 
 

    
Gewenste tijd 

 
veranderen 

 
Instelbereik: 0 tot 240 minuten 
Instelling 0: eenmalige naverwarming 
 

 

   Verandering opslaan 
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Schakeltijdprogramma kiezen 
  
Er zijn drie vooraf ingestelde schakeltijdprogramma’s beschikbaar. De instellingen zijn: 

Beroepsprogramma:  programma I 
Kring Dag Inschakelen van/tot 

Ma - Vr 5u00 – 8u00, 16u00 – 22u00 Directe kring 
Za & Zo 7u00 – 23u00 
Ma - Vr 4u30 – 8u00, 15u30 – 22u00 Warm Water 
Za & Zo 6u30 – 23u00 
Ma – Vr 4u00 – 8u00, 15u00 – 22u00 Gemengde kring 
Za – Zo 7u00 – 23u00 

   
Familieprogramma:  programma II 
Kring Dag Inschakelen van/tot 

Ma - Vr 5u00 – 22u00 Directe kring 
Za & Zo 7u00 – 23u00 
Ma - Vr 4u30 – 22u00 Warm Water 
Za & Zo 6u30 – 23u00 
Ma – Vr 4u00 – 22u00 Gemengde kring 
Za – Zo 6u00 – 23u00 

   
Zonneprogramma:  programma III 
Kring Dag Inschakelen van/tot 

Ma - Vr 5u00 – 22u00 Directe kring 
Za & Zo 7u00 – 23u00 

Warm Water Ma - Zo 4u30 – 7u30, 16u00 – 22u00 
Ma – Vr 4u00 – 22u00 Gemengde kring 
Za – Zo 6u00 – 23u00 
 
 
 

 

    
Schakeltijdprogr. 

 
Kiezen  

Instelbereik: I, II of III 
 
Verandering opslaan 

 

      
 
Systeeminformatie oproepen 

 
 
 

   

      
Info-Parameter  

 
Kiezen  

     

 
 
Terug naar het basisscherm 
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Na het indrukken van de Informatietoets kan u door middel van de draaiknop alle 
systeemtemperaturen en bedrijfstoestanden van alle systeemcomponenten opvragen: 

- Systeemtemperaturen (buiten-, ketel-, terugloop-, uitlaatgas-, warmwater-, …) 
- Functies en waarden van alle variabele ingangen 
- Teller- en verbruiksgegevens 

Systeeminformatie zoals: 
- Programmamodus (Vakantie, Afwezig, Party, Automatisch, Zomer, uitgeschakeld) 
- Huidig gekozen tijdsprogramma 
- Bedrijfsmodus (dag-, afwezigheids-, ECO-bedrijf) 
- Kring (Directe, gemengde of warmwater) 
- Status van de verwarmingspomp (UIT-AAN) 
- Status van de mengkraan (OPEN-STOP-DICHT) 
- Brander (AAN-UIT) 
- Status en functie van de variabele uitgang 

 

 
Opmerking: De systeeminformatie verschijnt alleen maar als de betreffende componenten 
aangesloten zijn. 

   
Bedrijsmodi: Volgende bedrijfsmodi kunnen gekozen worden: 
 1. Vaste voorgeprogrammeerde bedrijfsmodi 

 

VAKANTIE Vorstbeveiligde uitschakeling van verwarming en warmwater- 
productie tijdens vakantie 

 
AFWEZIG Kortstondige onderbreking van het schakelprogramma bij 

afwezigheid 

 
PARTY Verlengd werkingsbedrijf na de schakeltijden 

 2. Automatisch bedrijf 

 

AUTOMATISCH Automatisch bedrijf volgens de tijden van het schakelprogramma  

 

ZOMER Uitsluitend warmwaterproductie volgens het schakelprogramma, 
verwarming uit (vorstbeveiligd). 

 3. Vaste bedrijfsmodi 

 

COMFORT Continu dagbedrijf zonder tijdschakeling 

 

VERMINDERD Continu verminderd bedrijf zonder tijdschakeling 

 

STANDBY Vorstbeveiligde uitschakeling van verwarming en warmwater- 
productie 

 
Bedrijfsmodus kiezen 

Na het indrukken van de knop  verschijnt de huidig gekozen bedrijfsmodus knipperend. Alle 
andere bedrijfsmodi kunnen met de draaiknop gekozen en geactiveerd worden, de geactiveerde 
modus wordt op het scherm aangeduid met een blokje naast het symbool. 
  

 
Opmerking: Bij de bedieningsmodus voor meerdere kringen moet bij het instellen van de 
bedrijfsmodus eerst de betreffende kring gekozen worden. 
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Voorbeeld: Automatisch bedrijf kiezen en activeren 
  
  

    

 
De huidige bedrijfsmodus wordt knipperend getoond 
 

   Automatisch 

    
      Instellen 

 

 

 
 
Activeren 

 
Bij sommige bedrijfsmodi moeten bepaalde tijden ingegeven worden: terugkeerdatum (VAKANTIE), 
terugkeertijd (AFWEZIG) of verlengd bedrijf (PARTY). 

Voorbeeld: Vakantieprogramma instellen en activeren 
  
 

     

 
De huidige bedrijsmodus wordt knipperend getoond 
 

Vakantie 

 
Instellen 

 

    

 
Bevestigen 
 

terugkeer 

 
Instellen 

    
 

    

 
Activeren 

 
Na het verlopen van de ingestelde datum keert de regeling naar de actieve bedrijfsmodus terug. Om 
vroeger terug te keren naar een andere bedrijfsmodus volstaat het de gewenste modus in te stellen! 
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Programmeren van schakeltijden 
De programmering van de schakeltijden verloopt via volgend schema. Raadpleeg voor uitgebreide 
informatie de bedieningshandleiding, hoofdstuk schakeltijdprogrammering. Tijdens de programmering 
kan iedere knipperende waarde met de draaiknop veranderd worden en door het indrukken ervan 
vastgelegd worden. Maak gebruik van de knop  om terug te keren naar vorige instelling. 

Terugkeren naar het basisscherm gebeurt automatisch na 60 seconden of door de knop  in te 
drukken 
 

                  
 

Druk de draaiknop gedurende 3 seconden in om in het 
programmeermenu te komen 
 

 

 
 
Schakeltijdprogramma oproepen 

 

 
 

 
Het schakeltijdprogramma kiezen 

 
 

 
 

 
1. Betreffende kring kiezen 
Keuze afhankelijk van het systeem: 
CD: directe kring 
ECS: kring voor warm water 
CM: gemengde kring 
 
 
 
Bevestigen 

   

 
2. Schakeltijdprogramma kiezen 
Keuze uit P1, P2 en P3 

 

 
 

 
Bevestigen 

 

 
3. Dag en cyclus kiezen 
Instelvolgorde:  
Ma cyclus 1, Ma cyclus 2, Di cyclus 1, cyclus 2 … Zo 
cyclus 2 

  

 

 
Opmerking Wanneer de tweede cyclus ook gebruikt 
wordt, kan er nog een derde aan toegevoegd worden. 
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bevestigen 
  

    

 
 
4. Begin van de cyclus instellen  
Instelbereik van 0u00 tot 23u50 

 De inschakeltijd verschijnt in de bovenste tijdsbalk 
    dmv blokjes 

 

 
bevestigen 

    

5. Einde van de cyclus instellen  
Instelbereik van 0u10 tot 24u00 

 De inschakeltijd verschijnt in de 
      bovenste tijdsbalk dmv blokjes 

 

 
bevestigen 

 

6. Cyclustemperatuur 
Gewenste temperatuur voor de kring 
Instelbereik voor verwarmingskring (DK, MK): 5 tot 30°C 
Instelbereik voor warm water: 10°C tot WW-
maximumbegrenzing 

   

 

 Belangrijk: Wanneer de gewenste temperatuur (dag, 
nacht of ww) rechtstreeks met de betreffende knop 
veranderd wordt verandert ook de temperatuur in de cycli 
met dezelfde waarde 

  

7. Volgende dag of volgende cyclus kiezen 
Op dezelfde manier als onder 3. beschreven de volgende 
dag of cyclus programmeren 

 
 
 

 

 
Opmerking: Door de draaiknop naar links te draaien kan een dag gekopieerd worden naar een 
andere (of eventueel meerdere) dag(en). 
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Verwarmingscurve 
Met de verwarmingscurve wordt de keteltemperatuur aangepast aan de eigenschappen van het 
gebouw en de buitentemperatuur.  

 
Als vuistregel voor de instelling geldt: 
Vloerverwarming: 0,7-1,0 
Radiatoren, Systeem 70: 1,4-1,6 
 
Verwarmingscurve instellen 
        3 sec.  

Druk de draaiknop gedurende 3 seconden in om in het 
programmeermenu te komen 
 

             
 

       
 

 

Keuzemogelijkheden afh van de installatie: 
Systeem, Schakeltijden, Warmwater, Directe kring (DK) en 
Gemengde kring (MK),  Uur en datum 

verwarmingscurve  
 
 

      
 

Kiezen  
 
Bevestigen 
  
 

  
 



 12

 
verwarmingscurve 

 

 

veranderen 
 

 

 

Waarde instellen, wijzigen en bevestigen. 
Wanneer kamertemperatuur te warm: waarde verminderen 
Wanneer kamertemperatuur te koud: waarde vermeerderen 

 
 Opmerking: pas aanpassen na 1 à 2 dagen en in kleine 

stappen. Thermostaatkranen (voor zover aanwezig) volledig 
openen! 

 

 
Einde (terug naar basisscherm) 

  
Op dezelfde manier kunnen in menu Systeem volgende instellingen gemaakt worden: 

a) TAAL: Duits, Engels, Frans of Italiaans 
b) ZOMER: De buitentemperatuur bij dewelke het systeem automatisch op zomerbedrijf 

overschakelt 
c) RESET: Alle parameters worden terug naar de fabrieksinstellingen gezet 

In het menu Warm Water kunnen volgende instellingen gebeuren: 
a) NACHT: de warmwatertemperatuur gedurende de afwezigheidsperiodes (instelbereik 10°C-

Warmwaterdagtemperatuur) 
b) LEGIONELLABESCHERMING: de dag wanneer er op een hoge temperatuur verwarmd wordt 

om legionella tegen te gaan (instelbereik: Uit, ma-zo, alle). Bij een GSU of Sanicube is deze 
functie overbodig daar er slechts 24l sanitair warm water in de boiler gestockeerd wordt en dit 
dagelijks vernieuwd wordt 

 
Informatie voor de gebruiker 
Een goed onderhouden verwarmingsinstallatie doet het energieverbruik dalen en garandeert een 
lange levensduur en een storingsvrije werking van de installatie. De installatie dient minstens 1x per 
jaar door een vakman gecontroleerd te worden, eventueel via een servicecontract. 

 
 
Erkennen van storingen door de gebruiker 
 
Storing Oorzaak Oplossing 

Hoofdschakelaar aanschakelen Ketel werkt niet Netspanning 
onderbroken 

Elektrische (Hoofd)zekering inschakelen 

Brander start niet Gas- of 
mazouttoevoer 
onderbroken 

Gas- of mazouttoevoer nakijken 

Woning wordt niet warm ook al is 
de thermostaat op de juiste 
temperatuur ingesteld 

Ketelsturing is 
ontregeld 

Regeling programmeren (bedrijfsmodus, 
schakeltijden, curves) 

 
De bekleding van de ketel enkel reinigen met water en detergent, geen agressieve reinigingsmiddelen 
gebruiken! 
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Beschrijving van de foutcodes 
Code Omschrijving Type panne Opmerking 
10-0 Buitenvoeler onderbreking  

10-1 Buitenvoeler kortsluiting  

12-0 Gemengde kring – voeler 
vertrektemperatuur 

onderbreking Pomp van de gemengde groep uitgeschakeld, 
servomotor uitgeschakeld 

12-1 Gemengde kring – voeler 
vertrektemperatuur 

kortsluiting Pomp van de gemengde groep uitgeschakeld, 
servomotor uitgeschakeld 

13-0 Boilervoeler onderbreking  

13-1 Boilervoeler kortsluiting  

14-7 Contact modem panne op display  

15-7 Contact vergrendeling brander panne op display  

16-0 Uitlaatgastemperatuurvoeler onderbreking  

16-1 Uitlaatgastemperatuurvoeler kortsluiting  

16-7 Uitlaatgastemperatuurvoeler panne op display  

30-2 Brander geen uitschakelen  

30-3 Brander geen ontsteking  

30-6 Communicatie tussen Theta en CVBC-
regelaar 

onderbreking  

33-5 Uitlaatgastemperatuur Te hoog  

70-0 Adres adresconflict  

70-1 Activiteit Geen signaal T2B  

71-0 EEPROM Interne panne  

71-1 EEPROM defect Interne panne  

E01 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Geen vlam ondanks 5 ontstekingspogingen 

E02 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Slechte verbranding – ionisatiestroom buiten bereik 

E03 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Slecht werkende overhittingsbeveiliging – te hoge 
vertrektemperatuur 

E05 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Geen signaal over het toerental van de ventilator 
gedurende 10 sec. 

E08 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Permanente panne bij de controle van de vlam 

E10 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  EEPROM Communicatiefout 

E11 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Afstelprocedure voor de overhittingsbeveiliging defect of 
teruglooptemperatuur 3K hoger dan vertrektemperatuur 
gedurende 3 minuten 

E19 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Microprocessor H –fout I/O 

E20 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Microprocessor L – fout I/O 

E21 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Microprocessor H – fout transfo 

E22 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Microprocessor L – fout transfo 

E25 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  Interne fout 

E26 Ontstekingsautomaat CVBC Blokkerende panne  5x onderbreking van de vlam gedurende 4 minuten 

B09 Ontstekingsautomaat Tijdelijk probleem Error tijdens de routinecontrole van het gasventiel 

B30 Ontstekingsautomaat Tijdelijk probleem Voeler vertrektemperatuur - kortsluiting 

B31 Ontstekingsautomaat Tijdelijk probleem Voeler vertrektemperatuur – onderbreking 

B34 Ontstekingsautomaat Tijdelijk probleem Te lage spanning (<185V) 

B35 Ontstekingsautomaat Tijdelijk probleem Onstabiele frequentie (meer de 2Hz verschil) 

B37 Ontstekingsautomaat Tijdelijk probleem Interne fout 

B43 Ontstekingsautomaat Tijdelijk probleem Terugloopvoeler - kortsluiting 

B44 Ontstekingsautomaat Tijdelijk probleem Terugloopvoeler – onderbreking 

B99 Ontstekingsautomaat Tijdelijk probleem Interne communicatie onderbroken tussen Theta en 
CVBC 
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Beschrijving van pannes 
 

Panne Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 
Installatie werkt niet 
Geen enkele aanduiding op display 

Geen stroomtoevoer Hoofdschakelaar van het toestel aanschakelen 
Zekering controleren/vervangen 
Hoofdzekering controleren/vervangen 

Verwarming warmt niet genoeg Verwarmingscurve te laag Verwarmingscurve verhogen 

Sanitair warm water is niet warm Sanitair warm waterfunctie 
niet aangeschakeld 

Controleer de instelling bedrijfsmodus, 
schakeltijden of parameters 

Ingestelde temperatuur te 
laag 

Verhoog de warmwatertemperatuur 

Reeds te veel warm water 
afgenomen 

Minder warm water afnemen, debiet verminderen 

Sanitair warm water is niet warm genoeg 

Vermogen van de brander te 
laag 

Zie panne: max vermogen te laag 

Geen stroomtoevoer aan de 
brander 

Connecteer de 3-polige fiche met veiligheid op de 
ventilator, controleer de spanning op de klemmen 
L-N van de driepolige stekker. 
Connecteer 5-polige fiche op het ventiel 

Stekkers van de module zijn 
losgekoppeld 

Controleer de aansluiting van de stekker op de 
ontstekingsmodule. Druk de stekker in tot aan de 
stop 

Ventilator van de brander draait niet 
ondanks uitdrukkelijke vraag  

Ventilatormotor defect 
(kogellagers versleten) 

Vervang de ventilator 

Ontstekingselektrodes 
kortgesloten 

Regelen of vervangen 

Ontstekingselektrodes te ver 
van elkaar 

Regelen 

Ontstekingselektrodes 
bevuild of vochtig 

Reiniging 

Ontstekingselektrodes 
verbrand 

Vervangen 

Isolatie defect Elektrodes vervangen 

Ontstekingskabel oververhit 1. Kabel vervangen 
2. Oorzaak opsporen en 

herstellen 

Geen ontsteking 

Ontstekingsautomaat defect Vervangen 

Geen stroomtoevoer aan de 
brander, kabel defect of 
slechte stekkerverbinding 

Toestand van de kabel controleren, 
stekkerverbinding op ontstekingsmodule en 
bedieningspaneel controleren. Stekker 
aandrukken tot aan de stop 

Vlamcontrole doet de brander 
in veiligheid gaan 

Controleer de positie van de ionisatie-elektrodes 
en de staat van de ionisatiekabel (positie, 
beschadigingen) 

Geen gasdruk 
Lucht in de gastoevoer 

Controleren van de gasaansluiting 
Gasaansluiting ontluchten 
Controleer de verbinding tussen de 
ontstekingsmodule en het gasventiel: staat kabel, 
stekkerverbindingen 

Gasventiel staat niet open 

Het gasventiel controleren ( onderdruk tijdens de 
voorafgaande ventilatie, geen druk tijdens 
ontsteking); regelen 
Indien geen resultaat: ontstekingseenheid 
vervangen 
Controleer de aansluiting van de 
ontstekingskabels 

Brander slaat niet aan ondanks de 
uitdrukkelijke vraag 

Geen ontsteking 

Controleer de positie van de 
ontstekingselektrodes 

Slecht geregelde brander Regeling brander controleren en regelen Luidruchtige werking 

Ventilatorgeluid Maximaal vermogen verminderen (eventueel 
vervangen) 

Ingevoerde parameters 
volstaan niet 

De vermogensparameters aanpassen Maximaal vermogen van de brander 
onvoldoende 

Te groot leidingsverlies in de 
luchtinlaat of uitlaatgasafvoer 

Controleer de eigenschappen van de leidingen, 
eventueel vervangen door leidingen met een 
grotere diameter 
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