Itho Daalderop
Vervangen regelunit 07.90.80.043

Handleiding
1. Vervangen regelunit
ä Let op!
Als de regelunit wordt vervangen omdat er kortsluiting is
geweest, is het belangrijk dat ook de weerstand van de
ventilator wordt gemeten.
a) Maak het toestel spanningsloos door de stekker uit de
wandcontactdoos te nemen.
b) Open het toestel.
c) Controleer de weerstand van de ventilator, indien nodig.
1.

Sluit een ohm-meter aan op de buitenste elektrische
aansluiting van de ventilator.
Deze weerstand waarde moet ongeveer 110 tot 130 ohm zijn.

2. Vervang de ventilator als de de weerstand lager is dan 110
ohm.

Deze regelunit is alleen toepasbaar:
●

bij cv-toestellen geproduceerd tot en met juli 2015. Bij cvtoestellen vanaf augustus 2015 (met gelijkstroompomp) kan

d) Vervang de regelunit en sluit de connectoren aan.

deze regelunit niet toegepast worden.
●

bij cv-toestellen geproduceerd tot en met juli 2015 met display

ä Bij een COMBIFORT

07.95.64.010.

geproduceerd voor juni 2006
moeten de pinlocks uit de
connectoren K4 en K5 worden
verwijderd. (*)
*) Gebruik een schroevendraaier om een pinlock te verwijderen.

e) Sluit het toestel.
f)

Neem het toestel opnieuw in gebruik door de stekker terug in
de wandcontactdoos te steken.

g) De regelunit is af fabriek ingesteld op het toesteltype 32/80+.
Als de regelunit in een ander toesteltype is geplaatst, zal het
toestel een foutmelding tonen en het toestel blokkeren.
Stel het juiste toesteltype in; zie Instellen toesteltype op
pagina 2.
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2. Instellen toesteltype

2.2. Toestel zonder display

ä Let op!

2.1. Toestel met display

Deze instructie geldt alleen voor:

ä Let op!

• Combifort

Deze instructie geldt alleen voor:

• HR Gascombi

• Comfort Classic

• Multisolar

• Combipact

• Combifort2
Het toesteltype is niet juist ingesteld en de foutmelding "t" wordt
getoond.
Kies het juiste toesteltype op de volgende manier:
a) Druk de knop SET ongeveer tien seconden in tot een “A” in het
scherm STATUS verschijnt.
b) Druk herhaaldelijk op de knop SET tot er een “t” in het scherm
STATUS verschijnt.

Display toestel

In het scherm CV WATER verschijnt de instelling "21".
c) Bepaal met onderstaande tabel de juiste instelling van het

Het toesteltype is niet juist ingesteld en de foutmelding

toesteltype.

"Toesteltype fout" wordt getoond.
Kies het juiste toesteltype op de volgende manier:

INSTELLING
TOESTELTYPE

a) Druk op de knop MENU.

24/50+

b) Kies met de knoppen OMHOOG of OMLAAG het SERVICEMENU

24/80

en bevestig met ENTER. De toegangscode van is 3225.
c) Kies met de knoppen OMHOOG of OMLAAG de instelling
TOESTEL TYPE en bevestig met ENTER.
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20

21

22

31

40

24/80+
30/50+
32/80

d) Selecteer met de knoppen OMHOOG of OMLAAG het juiste

32/80+
38/80+

toesteltype en bevestig met ENTER.
e) Verlaat het menu door kort op de knop RESET te drukken.
f)
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De instelling is opgeslagen en het toestel zal nu werken.

40/80+
Multisolar 24
Multisolar 32
Combipact

d) Selecteer de juiste instelling door (herhaaldelijk) op de knop I/O
te drukken.
e) Verlaat het serviceprogramma door de knop RESET twee keer
kort in te drukken.
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De instelling is opgeslagen en het toestel zal nu werken.
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