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Onderstaand hoofdstuk komt uit de “Complete Gebruikershandleiding OC Warmtepomp (v4.0 
26-02-2021)” en heeft betrekking op de controllers versie VTC100/200 (draai/druk knop).  

 
7.5. Fout- en informatieberichten 

Er zijn drie soorten berichten. Het display kan drie verschillende berichten tegelijk weergeven. Druk 
eenmaal op de instelknop op het bedieningspaneel om te bevestigen en het bericht opnieuw in te 
stellen. 
 

 Informatie melding 

Heeft geen invloed op de functie van de warmtepomp (WP). Het waarschuwt de gebruiker echter voor 
een probleem dat zo snel mogelijk moet worden opgelost (fouten 8, 9 en 10). 

 
 Koelcircuit 

Voor foutmeldingen van het koelcircuit wordt de 
bereiding van het tapwater onderbroken met de WP. Als 
de elektrische bijverwarming is geactiveerd, neemt deze 
de warmwaterbereiding over totdat de gewenste 
temperatuur van het tapwater is bereikt (fouten 3, 4, 5 
en 6). 
 

 Algemeen systeem foutmeldingen 

In geval van foutmeldingen van het volledige WP systeem, is de warmwaterbereiding volledig 
ingesteld. Dit is waarschijnlijk een sensorfout (Fout 1 en 2). 
 
De foutmeldingen worden voor de gebruiker op het display weergegeven. Door op de instelknop te 
drukken, worden de foutmeldingen bevestigd. Voordat de warmtepomp terugkeert naar de normale 
werking, moet de fout zijn geëlimineerd en bevestigd. Als de fout niet wordt verholpen, blijft de 
foutmelding staan. Als er meerdere foutmeldingen tegelijk optreden, worden deze op prioriteit op de 
tweede regel weergegeven. 
 

 Pressostaat foutmeldingen 

Foutbericht 5 (voor de eerste keer verschijnt een foutmelding over 
de pressostaat): tijdelijke uitschakeling van de WP. Automatische 
herstart van de WP als de druk vanzelf is genormaliseerd. Met 
foutmelding 5 knippert de indicator-LED (29) rood. Zodra de fout 
is verholpen, verandert de LED van het display automatisch in het 
bedieningsdisplay (WP-modus = groen, standby = oranje). 
 
Als dezelfde fout opnieuw optreedt binnen 6 uur na het eerste 
foutbericht, wordt de foutmelding 6 weergegeven. Afsluiten van 
de WP. Het herstarten van de WP is alleen mogelijk na het 
verwijderen van de fout en het bevestigen van de foutmelding. Als 
fout 6 optreedt, knippert de indicator-LED (29) rood. Zodra de fout 
verdwijnt of na bevestiging van de foutmelding door op de 
instelknop te drukken, keert de warmtepomp terug naar de 
bedrijfs- of stand-bymodus (= indicator-LED licht groen of oranje 
op). Informeer uw installateur!  
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 Overzicht  foutmeldingen 

LED (29) 
Knippert rood: Foutmelding van het 
koelsysteem of informatie bericht.  
Beide LED (29 + 30) knipperen: 

 
Bedrijfssensor defect, geen 
tapwaterverwarming mogelijk.  
 
 

  


