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Het komt wel eens voor dat er een “stroomdipje” is en dat de elektriciteit misschien 1 seconde uit 

geweest is, hierdoor is de CV ketel uitgevallen. 

Dit betekend dat zowel de warmwater voorziening als de verwarming het niet meer doet, hoe nu te 

handelen om dit te controleren: 

• Kijk eerst in de meterkast (in de gang) of er geen sprake is van korstsluiting, de schakelaars 

van alle automaten moeten naar boven staan zoals hieronder is te zien 

 

• Als dit allemaal goed staat volgt de volgende stap, de controle bij de CV ketel.                  

Controleer in het berghok of de WIFI schakelaar 

(links naast de ketel) aan staat. 

Als en het display op de ketel, en het lampje op 

de WIFI schakelaar niet branden heeft de ketel 

geen stroom.  

Lamp brandt   Lamp uit                                      

WEL stroom   GEEN stroom 

 

Druk op het knopje op de WIFI schakelaar om de stroom weer aan te zetten, de ketel zal 

aanspringen en meteen alles weer gaan verwarmen, CV en warmwater voorziening. 

• Als het lampje op de WIFI schakelaar WEL brandt maar er wordt in het display van de CV 

ketel een foutcode aangegeven, kan men dit meestal verhelpen door de ketel te “resetten”. 

Hiervoor moet het deurtje van de CV ketel (links) worden geopend. 

Druk voor het resetten van de ketel op het kleine zwarte knopje links 

naast de tekst “reset”, de ketel gaat zich nu resetten en 

waarschijnlijk komen er nu 1 of 2 liggende streepjes in het display. 

Komt er nu weer een foutcode, kan men het resetten nogmaals 

herhalen, maar volgt er nu weer een foutcode, dan is er echt sprake 

van een storing, neem dan contact op (gegevens in informatieboek). 

Belangrijk: druk niet op het witte knopje, hiermee wordt de boiler 

van de warmwater voorziening uitgeschakeld, dit is alleen voor de 

winterperiode als de bungalow niet wordt verhuurt. 


