
11.2 Κωδικοί σφάλματος

Πίν.72 Λίστα προσωρινών βλαβών
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΙΤΙΑ – Έλεγχος/Λύση
Για τους περισσότερους ελέγχους και λύσεις 
απαιτείται εγκαταστάτης.

Κωδικός 
ομάδας

Ειδικός 
κωδικός

H.00 .42 Ανοικτό κύκλωμα αισθητήρα πίεσης/ελαττωματικός αι
σθητήρας πίεσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα πίεσης
Ελέγξτε τον αισθητήρα/τη σύνδεση της πλακέτας 
PCB

H.01 .00 Προσωρινή διακοπή επικοινωνίας στην πλακέτα PCB Το σφάλμα διορθώνεται αυτόματα

H.01 .05 Επίτευξη μέγιστης τιμής διαφοράς θερμοκρασίας μετα
ξύ αναχώρησης και επιστροφής.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ελέγξτε την κυκλοφορία στο λέβητα/στην εγκατά
σταση
Ενεργοποιήστε έναν χειροκίνητο κύκλο εξαέρω
σης
Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης
ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
Ελέγξτε την καθαριότητα του εναλλάκτη
Ελέγξτε τη λειτουργία των αισθητήρων θερμοκρα
σίας
Ελέγξτε τη σύνδεση των αισθητήρων θερμοκρα
σίας

H.01 .08 Υπερβολικά γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας ανα
χώρησης στη λειτουργία θέρμανσης.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ελέγξτε την κυκλοφορία στο λέβητα/στην εγκατά
σταση
Ενεργοποιήστε έναν χειροκίνητο κύκλο εξαέρω
σης
Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης
Ελέγξτε τη λειτουργία του κυκλοφορητή
ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
Ελέγξτε την καθαριότητα του εναλλάκτη
Ελέγξτε τη λειτουργία των αισθητήρων θερμοκρα
σίας
Ελέγξτε τη σύνδεση των αισθητήρων θερμοκρα
σίας

H.01 .14 Επιτεύχθηκε μέγιστη τιμή θερμοκρασίας αναχώρησης 
ή επιστροφής.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ελέγξτε την κυκλοφορία στο λέβητα/στην εγκατά
σταση
Ενεργοποιήστε έναν χειροκίνητο κύκλο εξαέρω
σης

H.01 .18 Καμία κυκλοφορία νερού (προσωρινά).

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης
Ενεργοποιήστε έναν χειροκίνητο κύκλο εξαέρω
σης
Ελέγξτε τη λειτουργία του κυκλοφορητή
Ελέγξτε την κυκλοφορία στο λέβητα/στην εγκατά
σταση
ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Ελέγξτε τη λειτουργία των αισθητήρων θερμοκρα
σίας
Ελέγξτε τη σύνδεση των αισθητήρων θερμοκρα
σίας

el 11 Αντιμετώπιση προβλημάτων
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΑΙΤΙΑ – Έλεγχος/Λύση
Για τους περισσότερους ελέγχους και λύσεις 
απαιτείται εγκαταστάτης.

Κωδικός 
ομάδας

Ειδικός 
κωδικός

H.01 .21 Υπερβολικά γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας ανα
χώρησης στη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης
Ενεργοποιήστε έναν χειροκίνητο κύκλο εξαέρω
σης
Ελέγξτε τη λειτουργία του κυκλοφορητή
Ελέγξτε την κυκλοφορία στο λέβητα/στην εγκατά
σταση
ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Ελέγξτε τη λειτουργία των αισθητήρων θερμοκρα
σίας Ελέγξτε τη σύνδεση των αισθητήρων θερμο
κρασίας

H.02 .00 Επαναφορά σε εξέλιξη. Διορθώνεται από μόνη της

H.02 .02 Εν αναμονή εισαγωγής των ρυθμίσεων παραμέτρων 
(CN1,CN2).

ΛΕΙΠΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
CN1/CN2
Ρυθμίστε τις παραμέτρους CN1/CN2

H.02 .03 Εσφαλμένη εισαγωγή των ρυθμίσεων παραμέτρων 
(CN1,CN2).

Ελέγξτε σωστά τις παραμέτρους CN1/CN2 Ρύθμι
ση παραμέτρων CN1/CN2

H.02 .04 Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των ρυθμίσεων της 
πλακέτας PCB.

ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ PCB
Ρυθμίστε τις παραμέτρους CN1/CN2
Αντικαταστήστε την κύρια πλακέτα PCB

H.02 .05 Μνήμη ρυθμίσεων μη συμβατή με τον τύπο πλακέτας 
PCB του λέβητα. Επικοινωνήστε με το Δίκτυο Σέρβις

H.02 .07 Χαμηλή πίεση στο κύκλωμα θέρμανσης (απαιτείται 
πλήρωση νερού).

Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης και εκτελέστε 
επαναφορά
Ελέγξτε την πίεση του δοχείου διαστολής
Ελέγξτε το λέβητα/την εγκατάσταση για διαρροές

H.02 .09 Μερική διακοπή του λέβητα (λειτουργία αντιψυκτικής 
προστασίας ενεργοποιημένη)

ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Επαφή X15 ανοικτή, ελέγξτε τις συνδεδεμένες 
διατάξεις
Σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων: Ελέγξτε την 
παράμετρο AP001

H.02 .10 Ολική διακοπή του λέβητα (λειτουργία αντιψυκτικής 
προστασίας μη ενεργοποιημένη)

ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Επαφή X15 ανοικτή, ελέγξτε τις συνδεδεμένες 
διατάξεις
Σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων: Ελέγξτε την 
παράμετρο AP001

H.02 .70 Ανεπιτυχής έλεγχος ανάκτησης θερμότητας εξωτερικής 
μονάδας

Σφάλμα παρελκομένου πλακέτας PCB SCB-09
Ελέγξτε τη διάταξη που είναι συνδεδεμένη στην 
επαφή X9

H.03 .00 Δεν υπάρχουν στοιχεία αναγνώρισης για τη διάταξη 
ασφαλείας λέβητα.

ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ PCB
Επικοινωνήστε με το Δίκτυο Σέρβις

H.03 .02 Προσωρινή απώλεια φλόγας

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
Ελέγξτε τη σύνδεση και την καλωδίωση του ηλεκ
τροδίου
Ελέγξτε τη σύνδεση του ηλεκτροδίου
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ
Ελέγξτε την πίεση παροχής αερίου
Ελέγξτε τη βαθμονόμηση της βαλβίδας αερίου
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ
Ελέγξτε τους σωλήνες και τον ακροδέκτη
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΑΙΤΙΑ – Έλεγχος/Λύση
Για τους περισσότερους ελέγχους και λύσεις 
απαιτείται εγκαταστάτης.

Κωδικός 
ομάδας

Ειδικός 
κωδικός

H.03 .05 Υπερβολικά χαμηλή τάση τροφοδοσίας Ελέγξτε την τάση δικτύου

H.03 .54
Προσωρινή απώλεια φλόγας
Τερματισμός λειτουργίας λόγω υπερβολικά χαμηλής 
τάσης τροφοδοσίας

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις των ηλεκτροδίων
Ελέγξτε τη σύνδεση του ηλεκτροδίου
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ
Ελέγξτε την πίεση εισόδου αερίου
Ελέγξτε τη βαθμονόμηση της βαλβίδας αερίου
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ
Ελέγξτε την εισαγωγή αέρα και το στόμιο εξαγω
γής καπναερίων
Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας

Πίν.73 Λίστα μόνιμων βλαβών (διακοπή λέβητα, απαιτείται επαναφορά)
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)
ΑΙΤΙΑ – Έλεγχος/Λύση
Για τους περισσότερους ελέγχους και λύσεις απαι
τείται εγκαταστάτης.

Κωδικός 
ομάδας

Ειδικός 
κωδικός

E.00 .04 Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής αποσυνδεδε
μένος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα θερμοκρα
σίας
Ελέγξτε τον αισθητήρα/τη σύνδεση της πλακέτας 
PCB

E.00 .05 Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής βραχυκυκλω
μένος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα
Ελέγξτε τον αισθητήρα/τη σύνδεση της πλακέτας 
PCB

E.00 .16 Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ ΖΝΟΧ αποσυνδε
δεμένος

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα
Ελέγξτε τον αισθητήρα/τη σύνδεση της πλακέτας 
PCB
Κατά την αφαίρεση ενός μπόιλερ ζεστού νερού οι
κιακής χρήσης, ρυθμίστε την παράμετρο 
DP150=1

E.00 .17 Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ ΖΝΟΧ βραχυκυ
κλωμένος

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα
Ελέγξτε τον αισθητήρα/τη σύνδεση της πλακέτας 
PCB

E.00 .20
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας καπναερίων δεν έχει 
συνδεθεί ή μέτρησε θερμοκρασία κάτω του επιτρεπτού 
εύρους

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα
Ελέγξτε τον αισθητήρα/τη σύνδεση της πλακέτας 
PCB

E.00 .21
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας καπναερίων είναι βραχυ
κυκλωμένος ή μέτρησε θερμοκρασία άνω του επιτρε
πτού εύρους

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα
Ελέγξτε τον αισθητήρα/τη σύνδεση της πλακέτας 
PCB

E.01 .04 Εντοπίστηκε απώλεια φλόγας πέντε φορές μέσα σε 24 
ώρες

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ
Ελέγξτε την πίεση παροχής αερίου
Ελέγξτε τη βαθμονόμηση της βαλβίδας αερίου
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
Ελέγξτε τη σύνδεση και την καλωδίωση του ηλεκ
τροδίου
Ελέγξτε τη σύνδεση του ηλεκτροδίου
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ
Ελέγξτε τους σωλήνες εισαγωγής αέρα και εξαγω
γής καπναερίων
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ 
ΦΡΑΓΜΕΝΟΣ
Ελέγξτε την καθαριότητα του εναλλάκτη
ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας

el 11 Αντιμετώπιση προβλημάτων
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)

ΑΙΤΙΑ – Έλεγχος/Λύση
Για τους περισσότερους ελέγχους και λύσεις απαι
τείται εγκαταστάτης.

Κωδικός 
ομάδας

Ειδικός 
κωδικός

E.01 .12
Η θερμοκρασία που μετρήθηκε από τον αισθητήρα 
επιστροφής είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία 
αναχώρησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι τοποθετημένοι 
σωστά
Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ροής βρίσκεται στη 
σωστή θέση Ελέγξτε τη θερμοκρασία επιστροφής 
στο λέβητα
Ελέγξτε τη λειτουργία των αισθητήρων

E.01 .17 Καμία κυκλοφορία νερού (μόνιμη)

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης
Ενεργοποιήστε έναν χειροκίνητο κύκλο εξαέρω
σης
Ελέγξτε τη λειτουργία του κυκλοφορητή
Ελέγξτε την κυκλοφορία στο λέβητα/στην εγκατά
σταση
ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
Ελέγξτε τη λειτουργία των αισθητήρων θερμοκρα
σίας
Ελέγξτε τη σύνδεση των αισθητήρων θερμοκρα
σίας

E.01 .20 Επίτευξη της μέγιστης θερμοκρασίας καπναερίων
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ 
ΦΡΑΓΜΕΝΟΣ
Ελέγξτε την καθαριότητα του εναλλάκτη

E.02 .13 Ολική διακοπή του λέβητα (λειτουργία αντιψυκτικής 
προστασίας μη ενεργοποιημένη)

ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Επαφή X15 ανοικτή, ελέγξτε τις συνδεδεμένες δια
τάξεις
Σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων: Ελέγξτε τη 
ρύθμιση AP001

E.02 .17 Μόνιμη διακοπή επικοινωνίας στην πλακέτα PCB
ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ PCB
Ελέγξτε για τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
Επικοινωνήστε με το Δίκτυο Σέρβις

E.02 .35 Αποσύνδεση κρίσιμης διάταξης ασφαλείας

ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου εντοπι
σμού (παράμετρος AD)
Ελέγξτε τις διατάξεις που είναι συνδεδεμένες στην 
επαφή X9

E.02 .39 Μη επίτευξη ελάχιστης πίεσης ύστερα από 6 λεπτά 
αυτόματης πλήρωσης

ΣΦΑΛΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη πλήρωση λειτουργεί

E.02 .47 Ανεπιτυχής σύνδεση με εξωτερική συσκευή

ΣΦΑΛΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου εντοπι
σμού (παράμετρος AD))
Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις των εξωτερικών 
διατάξεων.

E.04 .01 Αισθητήρας θερμοκρασίας αναχώρησης βραχυκυκλω
μένος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ελέγξτε τον αισθητήρα/τη σύνδεση της πλακέτας 
PCB
Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα

E.04 .02 Αισθητήρας θερμοκρασίας αναχώρησης αποσυνδεδε
μένος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ελέγξτε τον αισθητήρα/τη σύνδεση της πλακέτας 
PCB
Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα

E.04 .03
Υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας αναχώρησης ή 
αισθητήρας θερμοκρασίας αναχώρησης βραχυκυκλω
μένος

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ελέγξτε την κυκλοφορία στο λέβητα/στην εγκατά
σταση
Ενεργοποιήστε έναν χειροκίνητο κύκλο εξαέρω
σης
Ελέγξτε τη λειτουργία των αισθητήρων
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)

ΑΙΤΙΑ – Έλεγχος/Λύση
Για τους περισσότερους ελέγχους και λύσεις απαι
τείται εγκαταστάτης.

Κωδικός 
ομάδας

Ειδικός 
κωδικός

E.04 .08 Επίτευξη της μέγιστης τιμής θερμοκρασίας ασφαλείας

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ελέγξτε την πίεση στην εγκατάσταση
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χειροκίνητης εξαέ
ρωσης
Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο κυκλοφορητής
Ελέγξτε την κυκλοφορία στο λέβητα/στην εγκατά
σταση
ΑΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
Ελέγξτε τη σύνδεση του θερμοστάτη ασφαλείας
Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης ασφαλείας λει
τουργεί σωστά

E.04 .10 Ανεπιτυχές άναμμα καυστήρα ύστερα από 4 απόπει
ρες

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ
Ελέγξτε την πίεση παροχής αερίου
Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση της βαλβίδας αε
ρίου
Ελέγξτε τη βαθμονόμηση της βαλβίδας αερίου
Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας αερίου
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις των ηλεκτροδίων
Ελέγξτε την κατάσταση των ηλεκτροδίων
ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
Ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα
Ελέγξτε την κατάσταση της εξαγωγής καπναερίων 
(εμφράξεις)

E.04 .12 Βλάβη ανάμματος για την παρακολούθηση παρασιτι
κής φλόγας

Ελέγξτε το κύκλωμα γείωσης
Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας
Ελέγξτε την κατάσταση των ηλεκτροδίων

E.04 .13 Πτερύγιο ανεμιστήρα μπλοκαρισμένο ή υπέρβαση μέ
γιστου αριθμού στροφών

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ/ΠΛΑΚΕΤΑΣ PCB
Ελέγξτε τη σύνδεση πλακέτας PCB-ανεμιστήρα
Ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα

E.04 .17 Βλάβη στο κύκλωμα ελέγχου της βαλβίδας αερίου
ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ PCB
Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις για τη βαλβίδα 
αερίου

E.04 .18
Η θερμοκρασία αναχώρησης είναι χαμηλότερη από 
την ελάχιστη θερμοκρασία ή ο αισθητήρας θερμοκρα
σίας αναχώρησης δεν είναι συνδεδεμένος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ελέγξτε τον αισθητήρα/τη σύνδεση της πλακέτας 
PCB
Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα

E.04 .23 Εσωτερική διακοπή επικοινωνίας Διακόψτε και επαναφέρετε την παροχή ρεύματος 
και μετά εκτελέστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

E.04 .29 Εσωτερική διακοπή επικοινωνίας Διακόψτε και επαναφέρετε την παροχή ρεύματος 
και μετά εκτελέστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

E.04 .254 Βλάβη στο κύκλωμα ελέγχου της βαλβίδας αερίου ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ PCB
Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις

Πίν.74 Λίστα προειδοποιήσεων
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΙΤΙΑ – Έλεγχος/ΛύσηΚωδικός 

ομάδας
Ειδικός 
κωδικός

A.00 .28 Ο αισθητήρας θερμοκρασίας ηλιακών αφαιρέθηκε ή 
μετρά θερμοκρασία κάτω του επιτρεπτού εύρους

Ελέγξτε την καλωδίωση του ηλιακού αισθητήρα 
θερμοκρασίας. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα, αν 
είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που αφαιρεθεί το 
ηλιακό μπόιλερ, ρυθμίστε την παράμετρο 
DP150=1.

A.00 .29 Αισθητήρας θερμοκρασίας ηλιακών βραχυκυκλωμένος 
ή μετρά θερμοκρασία άνω του επιτρεπτού εύρους

Ελέγξτε την καλωδίωση του ηλιακού αισθητήρα 
θερμοκρασίας. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα, αν 
είναι απαραίτητο.
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΙΤΙΑ – Έλεγχος/ΛύσηΚωδικός 

ομάδας
Ειδικός 
κωδικός

A.00 .34 Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας αναμενόταν 
αλλά δεν εντοπίστηκε

ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗ
ΡΑΣ
Καταχωρίστε τη σωστή τιμή της παραμέτρου 
AP091
Συνδέστε τον εξωτερικό αισθητήρα
Ο εξωτερικός αισθητήρας δεν έχει συνδεθεί σω
στά

A.02 .06 Χαμηλή πίεση στο κύκλωμα θέρμανσης

Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης και εκτελέστε 
επαναφορά
Ελέγξτε την πίεση του δοχείου διαστολής
Ελέγξτε το λέβητα/την εγκατάσταση για διαρροές

A.02 .36 Αποσύνδεση λειτουργικής διάταξης

ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου εντοπι
σμού (παράμετρος AD)
Ελέγξτε τις διατάξεις που είναι συνδεδεμένες στην 
επαφή X9

A.02 .37 Αποσύνδεση παθητικής λειτουργικής διάταξης

ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου εντοπι
σμού (παράμετρος AD)
Ελέγξτε τις διατάξεις που είναι συνδεδεμένες στην 
επαφή X9

A.02 .45 Σφάλμα σύνδεσης
ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου εντοπι
σμού (παράμετρος AD))

A.02 .46 Σφάλμα προτεραιότητας διατάξεων
ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου εντοπι
σμού (παράμετρος AD))

A.02 .48 Σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας μονάδας

ΣΦΑΛΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου εντοπι
σμού (παράμετρος AD))
Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις των εξωτερικών 
διατάξεων

A.02 .49 Κόμβος ανεπιτυχούς αρχικοποίησης

ΣΦΑΛΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου εντοπι
σμού (παράμετρος AD))
Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις των εξωτερικών 
διατάξεων

A.02 .54 Σφάλμα τροφοδοσίας διαύλου Open Therm Ελέγξτε τις διατάξεις που είναι συνδεδεμένες στην 
επαφή X17 - Μπλοκ ακροδεκτών M2 (7-8)

A.02 .55 Αριθμός σειράς εσφαλμένος ή λείπει Επικοινωνήστε με το Δίκτυο Σέρβις

A.02 .76

Εσωτερική μνήμη δεσμευμένη για πλήρη προσαρμογή 
των ρυθμίσεων.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση περαιτέρω αλλα
γών

Επικοινωνήστε με το Δίκτυο Σέρβις

Σημαντικό
Κατά τη σύνδεση μια μονάδας χώρου/μονάδας ελέγχου "Open Therm" στο λέβητα, ο κωδικός “254” εμφανίζεται 
πάντοτε σε περίπτωση βλάβης. Διαβάστε τον κωδικό βλάβης που εμφανίζεται στην οθόνη του λέβητα.

12 Τερματισμός λειτουργίας

12.1 Διαδικασία τερματισμού λειτουργίας

Σημαντικό
Μόνο το Δίκτυο Σέρβις είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί εργασίες στο λέβητα και στην εγκατάσταση θέρμανσης.

Για να αφαιρέσετε το λέβητα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12 Τερματισμός λειτουργίας el
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