Centrale verwarming
beknopte bedieningsinstructies
Gaswandketel Vaillant ECOTEC pro
a/ veiligheid
Wat doe je bij gasreuk of verbrandingslucht?
1) Schakel de installatie uit.
Draai de gaskraan dicht en zet de aan/uittoets uit.
(zie foto bedieningspaneel)
2) Contacteer de onderhoudsfirma.
Kan je de onderhoudsfirma niet bereiken?
Neem contact op met Eandis gasreuk (0800/65065).
b/ opstarten
1) Controleer de waterdruk. Deze druk is minimaal 1 bar en maximaal 2 bar.
De druk is af te lezen op het display. (zie foto bedieningspaneel en overzicht symbolen)
2) Is de druk te laag? Vul de installatie met water vooraleer op te starten.
Vul de installatie met water door de beide vulkranen (voor en achter de flexibele leiding) open te
draaien. (zie foto bedieningspaneel)
Let op: sluit beide vulkranen bij een druk van ongeveer 1,5 bar. (zie overzicht symbolen)
3) Het toestel werkt automatisch en zal terug opstarten na het openen van de gaskraan en het
inschakelen van de elektriciteit.
c/ werking
1) Kies met je thermostaat de temperatuur die je wenst.
De ketelpomp zal draaien om de radiatoren warm te maken.
2) De ketelpomp stopt met draaien als je warm water neemt.
Het hele ketelvermogen wordt gebruikt voor het maken van warm water.
d/ storing
Werkt je verwarmingstoestel niet meer?
Controleer eerst zelf je verwarmingstoestel.
1) Is er nog aardgas en elektriciteit om het verwarmingstoestel te laten werken?
Heb je geen elektriciteit of aardgas? → Je zal geen verwarming of warm water hebben.
Heb je terug aardgas en elektriciteit? → Je zal mogelijk het verwarmingstoestel moeten opstarten
door de ontstoringstoets (zie verder) kort in te drukken.
2) Andere mogelijke oorzaken:
Kan je niets lezen op de display?
Zie je op de display foutcode F54?
Zie je op de display foutcode F22?

→ Controleer de elektriciteit. Is de zekering defect?
→ Er is mogelijk geen aardgas.
→ De waterdruk is te laag. (zie b/ opstarten punt 2)

3) Wil het verwarmingstoesteltoestel nog niet opstarten of op de display zie je andere foutcodes?
Neem contact op met de onderhoudsfirma.

Alle informatie over je verwarmingstoestel (instellingen, foutcodes,…)
vind je in de uitgebreide gebruikershandleiding.

