
HAARDSTARTER 
Fouten zoekmethode 
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Haardstarter. 
De Haardstarter methode helpt u om de oorzaak van een probleem met een Ardego gashaard te 

vinden. Er worden aanwijzingen gegeven hoe een probleem op gelost kan worden of om de precieze 

oorzaak van een probleem te vinden zodat dit snel opgelost kan worden.  

Veiligheid 

Om een veilig toestel te kunnen bouwen, en het ook nog gemakkelijk te kunnen gebruiken hebben 

we veiligheidsniveau ’s  ingebouwd. Deze niveau ‘s  worden op de afstandsbediening zichtbaar 

gemaakt met behulp van symbolen 

• Veiligheidsniveau "E", Radio ontvangst, dit duidt op een communicatiefout, de communicatie

tussen de afstandsbediening en de ontvanger in het toestel is verbroken. Een mogelijke

oorzaak kan zijn dat de afstand tussen de afstandsbediening en de haard te groot is of dat

een voorwerp het signaal tussen beiden blokkeert of dat de afstandsbediening in een

metalen behuizing ligt. Omdat deze fout geen veiligheid aspect heeft wordt de fout

automatisch gereset zodra de ontvanger de afstandsbediening weer heeft herkend.

• Veiligheidsniveau "A", Alarm, Deze waarschuwing wordt nadat de fout hersteld is

automatisch gereset. De fout kan zowel een functie- als een veiligheid gerelateerde fout zijn,

dus zijn er maatregelen nodig om het probleem op te lossen.

• Veiligheidsniveau "F", Fout, dit is een permanente toestand, het toestel is 24 uur

geblokkeerd, de veiligheid is in het geding dus is er professionele hulp nodig. (Uitzondering

hierop is code 02F )

Zodra de verbinding  tussen de ontvanger in het toestel en de afstandsbediening volledig verbroken 

is verschijnt op het display van de afstandsbediening NOLK 01 of 02.   Als het apparaat de ontvangst 

met de afstandsbediening volledig verliest, geeft het display "NOLK 01 of 02" weer. Dit is een 

blokkerende fout omdat de communicatie volledig verbroken is.  

Op basis van de huidige regelgeving wordt het toestel na 24 uur volledig uitgeschakeld wordt er geen 

fout code aangegeven. Zodra de verbinding hersteld is, kan het toestel gewoon opnieuw gestart 

worden.  

Reset met behulp van de afstandsbediening. 
Na drie startpogingen (bij propaan 1) blokkeert het toestel,  Op het display staat 08A en ERR, wat 

betekent dat de fout handmatig gereset moet worden. Dit kan tot tweemaal toe gedaan worden, 

daarna is het toestel voor 24 uur geblokkeerd.    

Het resetten gebeurt door de knop vijfmaal in te drukken. 

Er kan nu een nieuwe ontsteekpoging gedaan worden. Indien de fout zich niet laat resetten is het 

systeem geblokkeerd. Dit wordt door de letter F aangegeven bv code 08F. Om dit probleem op te 

lossen dient u de netspanning naar het toestel voor ca 20 sec. te onderbreken.  

De elektronische besturing registreert de tijd gedurende welke het gasventiel geopend is geweest, 

het gasventiel mag gedurende de start voortgang maximaal 60 sec. geopend  zijn. Als het langer dan 

60 sec. geopend is geweest dan kan de blokkade uit veiligheidsoverwegingen NIET gereset worden.  
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Toestel starten. 

Foutmelding NOLK. 
Dit houdt in dat de ontvanger in uw toestel gedurende langere tijd geen communicatie heeft gehad 

met de afstandsbediening of dat het toestel de afstandsbediening niet herkent omdat deze defect of 

nog niet gekoppeld is.  

Verwijder de batterijen en druk op de middelste knop 

(hierdoor ontlaat de afstandsbediening zichzelf) 

Schakel de netspanning naar het toestel uit (dit versnelt het proces) 

Open de toegang tot het elektrische gedeelte en zoek de gele knipperende LED  op de 

ontvanger. Bij deze LED bevind zich een druk knop, deze dient voor de volgende 

stappen bereikbaar te zijn. 

Druk opnieuw kort op de grote knop, het display keert terug naar de normale weergave 

en geeft permanent het RF teken aan. De synchronisatie is nu afgesloten. 

Druk op de kleine zwarte knop bij de gele LED tot dat de LED sneller begint te 

knipperen. 

Druk direct (binnen 10 sekonden) de grote knop en houdt deze ingedrukt tot "LINK" in 

het display begint te knipperen houd daarna de grote knop zo lang ingedrukt tot 

"Link1" inhet display verschijnt en laat daarna de knop los 

NOLK "0" verschijnt in het display 

Laat de knop los Laat de knop los 

NOLK 1 of LINK 1 verschijnt in het 

display 

Druk op de grote knop  tot ''NOLK 0'' in het display verschijnt 

Indien er geen NOLK 0 verschijnt dient u opnieuw  opde grote knop drukken totdat 

NOLK 0 verschijnt
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Een normale start routine. 

Het toestel beschikt over twee gas verdelers, om een veilige opstart te garanderen wordt er in de 

start fase slechts één geactiveerd. Nadat de ontvanger vrijgegeven is kan de tweede gasverdeler 

gestart worden door kort op de  knop te drukken.  
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Fouten opsporen en oplossen. 

Probleem 1. 
De afstandsbediening  geeft een knipperende antenne of 06E aan. Dit betekent dat de ontvanger 

geen verbinding met de afstandsbediening kan maken. Volg de onderstaande stappen: 

De afstandsbediening toont een 

knipperende antenne of 06E

Kontroleer de LED indicatie van de 

afstandsbediening

De LED op de ontvanger 

knippert met een frequentie 
van 1 sec

Controleer de 

netspanning:is 
er  230 VAC?

Verbetert de 

ontvangst?

Controleer de 

adapter: is er 
24  VDC?

test de zekeringen

Vervang de netvoeding 

door een nieuwe

Vervang de ontvanger 

door een nieuwe

Druk op de middelste knop om het RF 

menu te verlaten

Probeer te synchroniseren (pg 3) 

Is het probleem opgelost?

Druk op de "P" knop totdat de tijdsaanduiding

begint te knipperen.

Druk op de  rechtsknop totdat er "FRCK1" in 

hert display verschijnt "FRCK1"betekent 
slechte ontvangst, "FRCK4"is de best 

mogelijke ontvangst

Controleer of een object de ontvangst 

blokkeert (beton en metalen zijn de 
bekendste verstoorders), verwijder deze en 

test opnieuw

nee

ja
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Spanning OK? 

Vervang de kabel 

Stel de positie opnieuw af 

nee 

ja 

Controleer de bedrading 

van het ontvanger board, bevind  de bruine 

 draad van de ontsteektrafo zich direct naast de plug 

van de netvoeding? 

Start het toestel en controleer met een 

multimeter 

Vervang de ontvanger 

nee 

Is de ontsteekkabel goed aan de ontsteektrafo en de 

electrode aangesloten en is deze niet beschadigd? 

anders kan de vonk onder het toestel ontstaan.

Start het toestel en controleer met een multimeter 

Wordt tijdens de start fase 

 de ontsteektrafo met 130 - 190 VAC gevoed? 

ja 

Is de afstand tussen de 

electroden en de 

aardpen 5 - 7 mm?

Is er kortsluiting in het 

ontsteek circuit door 

metaalvezels ?

Ontsteektrafo vervangen 

Verwijder de 

metaalvezels 
ja 

nee 

nee 

nee 
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Probleem 2. 
U heeft de toets combinatie om het toestel te starten ingedrukt maar er gebeurt niets, er komt zelfs 

geen vonk. In het scherm van de afstandsbediening staat 08A (F). Wat kan de reden zijn dat er geen 

ontsteking plaats vindt? Volg onderstaande stappen: 
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Spanning OK? 

Vervang de kabel 

Stel de positie opnieuw af 

nee 

Ja 

Controleer de bedrading 

van het ontvanger board, bevind  de bruine 

 draad van de ontsteektrafo zich direct naast de plug 

van de netvoeding? 

Start het toestel en controleer met een 

multimeter 

Vervang de ontvanger 

nee 

Is de ontsteekkabel goed aan de ontsteektrafo en de 

elektroden aangesloten en is deze niet beschadigd? 

anders kan de vonk onder het toestel ontstaan.

Start het toestel en controleer met een multimeter 

Wordt tijdens de start fase 

 de ontsteektrafo met 130 - 190 VAC gevoed? 

Ja 

Is de afstand tussen de 

elektroden en de 

aardpen 5 - 7 mm?

Is er kortsluiting in het 

ontsteek circuit door 

metaalvezels ?

Ontsteektrafo vervangen 

Verwijder de 

metaalvezels 
ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 
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Probleem 3. 
U heeft de toets combinatie om het toestel te starten gedrukt. Hoewel de ontsteek electrode vonkt, 

vind er geen ontsteking plaats. De brander krijgt geen gas. De foutmelding 08A (F) verschijnt ( geen 

vlamsignaal) Wat kan daarvoor de reden zijn?  Volg onderstaande stappen: 

We proberen het toestel te starten, er is wel 

een vonk maar geen ontsteking 08A (F)

Het lijkt er op da er geen gas tot bij de vonk 

komt. We moeten de gastoevoer controleren

meet de afstand van de 

electroden tot aan de brander 
en stel zonodig opnieuw af

Controleer de gastoevoer, 

bedenk dat het gasventiel niet 
opent bij een aansluitdruk 

boven 55 mbar.

Ontlucht de Gasleiding via de drukmeetnipel van

de ingangsdruk tot er gas detecteerbaar is.

Sluit de drukmeetnippel van de inlaatdruk en 

open de branderdruk meetnippel. sluit de 

Verwijder de manometer en gebruik de gaslek 

detector om vast te stellen of het om gas of 
lucht gaat. Nieuwe leidingen bevatten nl. vaak 

nog lucht.

nee

Lucht

Onder-

broken?

Controleer de typeplaat of de documentatie om 

vast te stellen hoe hoog de aansluitdruk moet 
zijn. Sluit de manometer aan op de inlaat druk 

meetnippel aan de drukzijde van de gasklep 

ja

Is er een meetbare branderdruk?

Gas of Lucht?
gas

ligt de 

gemeten waarde binnen  10%
van de opgegeven waarde?

Controleer het gasventiel met een 

multimeter om te controleren of er 
een spoel onderbroken is

Vervang  de 

gasklep

Bekabeling

OK?

nee

ja

Vervang  de 

ontvanger

Vervang  de 

bekabeling

nee

nee

ja

Controleer het gasventiel met een 

multimeter om te controleren of er 
een spoel onderbroken is
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We proberen het toestel te starten, er is wel 

een vonk maar geen ontsteking 08A (F)

Het lijkt er op da er geen gas tot bij de vonk 

komt. We moeten de gastoevoer controleren

meet de afstand van de 

electroden tot aan de brander 
en stel zonodig opnieuw af

Controleer de gastoevoer, 

bedenk dat het gasventiel niet 
opent bij een aansluitdruk 

boven 55 mbar.

Ontlucht de Gasleiding via de drukmeetnipel van

de ingangsdruk tot er gas detecteerbaar is.

Sluit de drukmeetnippel van de inlaatdruk en 

open de branderdruk meetnippel. sluit de 

Verwijder de manometer en gebruik de gaslek 

detector om vast te stellen of het om gas of 
lucht gaat. Nieuwe leidingen bevatten nl. vaak 

nog lucht.

nee

Lucht

Onder-

broken?

Controleer de typeplaat of de documentatie om 

vast te stellen hoe hoog de aansluitdruk moet 
zijn. Sluit de manometer aan op de inlaat druk 

meetnippel aan de drukzijde van de gasklep 

ja

Is er een meetbare branderdruk?

Gas of Lucht?
gas

ligt de 

gemeten waarde binnen  10%
van de opgegeven waarde?

Controleer het gasventiel met een 

multimeter om te controleren of er 
een spoel onderbroken is

Vervang  de 

gasklep

Bekabeling

OK?

nee

ja

Vervang  de 

ontvanger

Vervang  de 

bekabeling

nee

nee

ja

Controleer het gasventiel met een 

multimeter om te controleren of er 
een spoel onderbroken is
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Probleem 4 
U heeft de toets combinatie om het toestel te starten gedrukt. De haard ontsteekt en brandt, maar 

schakelt desondanks gelijk uit en geeft foutmelding 08A (F) ( geen vlamsignaal) Wat kan daarvoor de 

reden zijn? 

De afstandsbediening en de ontsteektrafo functioneren goed en er is gas want we hebben een vlam 

waargenomen. Het probleem lijkt het volgende te zijn: vlamherkenning. Dit type toestel meet een 

vlam door middel van ionisatie van de vlam tussen de massa electrode en de ionisatie electrode. De 

Ionisatie stroom schijnt hier te laag te zijn. 

De vlam dooft na het starten, geen 

vlamdetectie

Controleer het snoer tussen de ontvanger en de 

Ionisatie electrode, controleer ook of het snoer 
goed op de electrode gemonteerd is. Controleer 

ga verder met de volgende probleem 

beschrijving

bekabeling

vervangen

Meet met een multimeter de 

Ionisatie stroom, deze moet meer 

De electrode kan geoxideerd zijn, 

neem een stuk schuurpapier en 
reinig de oppervlakte

nee

ja

ja

Bekabeling OK?

nee

ja

Vervang  de ontvanger

Vervang  de Ionisatie 

electrode

nee

ja

geen stroom gemeten

Controleer of  metaalvezels 

kortsluiting veroorzaken

De afstand tussen de 

aardelectrode en de Ionisatie 
electrode moet tusen 4 en 8 

Zijn alle stekkers in goede 

staat  en stevig verbonden

Stroomsterkte

boven de drempel-
waarde?

Stroomsterkte

< 0,5A tijdens 
ontsteken? 

Stroomsterkte

< 0,8A na de 
ontsteking

12



Gestructureerde Foutopsporingsmethode "Haardstarter" voor ARDEGO Gashaarden 08-2019 

Probleem 5 
U heeft de toets combinatie om het toestel te starten gedrukt. De haard ontsteekt en brandt, maar 

schakelt desondanks na verloop van 5 seconden tot maximaal 8 uur na het ontsteken uit. De 

foutmelding 08A (F) verschijnt (geen vlamsignaal) Wat kan hiervoor de oorzaak zijn?  

De afstandsbediening en de ontsteektrafo kunnen niet defect zijn want die hebben in een eerder 

stadium geen fouten veroorzaakt. Het probleem is verlies van vlammen waardoor een te lage 

ionisatie stroom gemeten wordt. Tijdens bedrijf heeft de ionisatie stroom de minimale waarde 

onderschreden, waarna het toestel is uitgeschakeld.  

Het is van het allergrootste belang om het juiste afvoermateriaal te gebruiken en op de juiste wijze te 

installeren. Bereken altijd de lengte en het aantal bochten dat u installeert, het gebruik van niet bij 

het toestel gekeurd afvoer materiaal zorgt voor verlies van garantie en type keur van het toestel.  

Controleer de gasvoordruk zoals op pagina 7 

beschreven

Controleer de gasleiding Is de weerstand 

correct berekend, zijn er nog andere 
verbruikers op de leiding aangesloten?

ja

ja

nee

nee

Blijven de electrodes in 

de vlam? (maw is de 
vlam stabiel?)

Demonteer de Glasplaat ,

zijn de vlammen nu 
stabiel?

Zijn de glasplaten  

correct ingebouwd 

Start het 

toestel en controleer of tijdens 
branden op de hoogste instelling 

de voordruk constant blijft. zakt de 
voordruk meer dan 

5 mbar?

nee

ja

glasplaten 

correct 
inbouwen

Indien het vlambeeld na de demontage van 

de glasplaat dramatisch verandert, is het 
probleem kennelijk gelegen in het

afvoersysteem, controleer de opbouw van 
de afvoer en of de juiste 

stromingsbegrenzer is ingebouwd. ?
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Probleem 6 
U heeft de toets combinatie om het toestel te starten gedrukt. De haard ontsteekt en brandt, wat 

kan de reden zijn dat er geen verschil is tussen de hooglast en de laaglast instelling? 

De afstandsbediening en de ontsteektrafo kunnen geen fout genereren, Het verschil tussen hoog en 

laaglast wordt over de magneetspoel van het gasregelblok gestuurd Deze spoel wordt door de 

elektronica aangestuurd. 

Branderdruk instelling 
De druk instelling is afhankelijk van het type gas en de voordruk. Dit is afhankelijk van het land waar 

het toestel is opgesteld. In de installatievoorschriften vindt u de juiste waarden. De druk is vanuit de 

fabriek correct ingesteld, echter in het onderstaande werkschema kunt u lezen hoe de druk 

eventueel bijgesteld kan worden.  

kontroleer of de voordruk en de branderdruk met de in het 

installatie voorschrift aangegeven waardes overeenkomen

Controleer de spoelen van de gasklep, is de Ohmse weerstand van 

spoel V1 gemeten over kontact 1 en 3 ongeveeer 23 Ω dan is dit o.k., 
is de gemeten weerstand over kontact  2 en 4 ongeveer 66 Ω dan is 

deze ook o.k. In dien de multimeter OL aangeeft dan betekent dat 
dat de spoelen onderbroken zijn. 

ja

ja

nee

Is er een spoel

onderbroken

glasplaten 

correct 
inbouwen

Korrigeer de drukinstellingen zoals in het 

installatie voorschrift is aangegeven. 

Vervang de 

Ontvanger

Kontroleer de 

drukinstellingen van 
het toestel 

1
4

14



Gestructureerde Foutopsporingsmethode "Haardstarter" voor ARDEGO Gashaarden 08-2019 

 

          

             
    

             
             
             

    

             
             
             

 

In het display verschijnt "FH", druk opnieuw de grote knop en de 

"P" knop 

In het display verschijnt nu "TP" Kies met de pijltjes toetsen links 

en rechts de juiste TP instelwaarde TP01 is de waarde van de 

minimum branderdruk, TP02 is de waarde van de maximale 

branderdruk. 

Nu kunt u deze parameters met de + en - toetsen aanpassen. 

Wacht tot de aangegeven waarde in het display niet meer  

knippert. De waarde is nu in het geheugen opgeslagen.   

Om het programma te beëindigen drukt u op de grote knop. 

Druk nu tegelijkertijd de grote knop de "P" knop 

Druk de P toets ca 40 sekonden totdat "TCOM" in het display 
verschijnt 
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