
17.    Feilkoder 
 
 

Kode Beskrivelse Mulig årsak/oppklare feil 

1 
DFTG type 1 og 80: Hoved støpselet står feil vei 

DFTG type 2: Feil med kommunikasjon med brenner 

styringen 

• Sjekk ledninger  

• Snu støpsel 

2 Temperaturen i peisen er for høy • Sjekk sirkulasjon av luft i peiskasse 

3 Peisens interne sensor måler feil/uleselig temperatur 
• Sjekk luftsirkulasjon for å kjøle 

elektronikken 

4 Peisens eksterne* rom sensor måler feil/uleselig 

temperatur (*Fjernkontroll) 

• Sjekk ledninger til sensor.  

• Bytt sensor om nødvendig 

5 Peisens elektroniske styring har oppdaget en feil, eller at 

den ikke er riktig konfigurert 

 

6 RF kommunikasjon mangler 

• Sjekk kommunikasjon med 

fjernkontroll. Fjernk. må være i 

nærheten(maks 5 m fra peis 

7 Flammer ikke registrert innenfor tidsfrist, og brenner 

kontrollen har ikke gitt feilmelding 

• Sjekk ioniseringselektroden/ 

flammevakt 

8 Brenner kontroll rapporterer feil og flammer ikke 

registreres innenfor tidsfrist 

• Antall tenninger er forløpt. 

• Ingen flamme registrert i 

opptenningsfase.  

• Sikkerhets «cut-off» utført grunnet 

overoppheting i apparatet. 

• Sjekk om der er gnist, gass eller noe på 

elektrodene.  

9 Det er opprettet kommunikasjon for å stenge ned 

brenneren 

 

10 
Brenner kontrollen rapporterer feil, mens pilot flammen 

har vert av i mindre en 30 minutter. (Gjelder kun SP 

modeller) 

 

11 
Brenner kontrollen rapporterer feil, mens pilot flammen 

har vært på i mindre en 30 minutter. (Gjelder kun SP 

modeller) 

 

12 Brenner styring rapporter feil, uten at hoved brenner er 

aktiv 

 

13 Brenner styring rapporter feil, mens hoved brenner er 

aktiv 

• Antall tenninger er forløpt.  

• Ingen flamme registrert i 

opptenningsfase. Sjekk avgass/pipe 

14 Brenner styring rapporter feil, mens brenner nummer to 

er aktiv 

• Antall tenninger er forløpt.  

• Ingen flamme registrert i 

opptenningsfase. Sjekk avgass/pipe 

15 Brenner styring rapporter feil med ledninger eller gass 

ventil 

• Selvkontrollen av apparatet har feilet 

16 Brenner styring rapporter intern feil • Kontakt forhandler 

17 
Brenner styring rapporterer feil ved ledninger. 

Fjernkontroll går i «lockout» grunnet for mange 

tenninger per 15min.  

• Peisen kan ikke tennes mer enn 3 

ganger pr 15.min.Om feil oppstår vent 

30min.Peis er i lockout/låst. La strøm 

være på, vent i 30min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


