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Tömbhiba jelzés (VISSZAÁLLÍ-
TÁS állandó fény). A kazánt a 
felhasználó közvetlenül újra ak-
tiválhatja, a visszaállító gombbal. 
Csak az R betű: a távirányító csat-
lakozik (állandó fény) - távirányí-
tás igénylése folyamatban (villo-
gó). Csak az E betű: külső szonda 
csatlakozik (állandó fény). Csak a 
SET betűk: paraméter beállítás 
fázisban

AZ LCD-N MEGJELENŐ JELZÉSEK

LCD FUNKCIÓ

Er01 + 
A biztonsági blokk nem 
kapcsol be

Er02 + 
A biztonsági termosztát 
által okozott blokk

Er03 + Általános blokk

Er04 +
 

A berendezés nyomása 
a megengedetten kívül 
van vagy az érzékelő nem 
csatlakozik

Er05 +
 

Ventilátor rendellenesség

Er06 +
 

A fűtés negatív hőmér-
sékleti együttható szonda 
meghibásodott

Er07 +
 

A szaniter negatív hőmér-
sékleti együttható szonda 
meghibásodott

Er08 +
 

A külső negatív hőmér-
sékleti együttható szonda 
meghibásodott

Er09 +
 

A füstgáz negatív hőmér-
sékleti együttható szonda 
meghibásodott

Er10 + 

Negatív hőmérsékleti 
együttható füstszonda 
közbelépés miatti leállás

Er11 + Parazitaláng jelenléte

Er14 +
 

Hőmérséklet fokozat ke-
ringési hiány (>2K/s)

LCD FUNKCIÓ

Er20 + EVG leállás (hardver hiba)

Er21 + EVG leállás (hardver hiba)

Er22 + EVG leállás (hardver hiba)

Er23 + 
EVG leállás (kábelezési 
problémák)

Er24 + 

Begyújtás során égési 
rendellenesség miatti le-
állás

Er25 + 
Működés során égési ren-
dellenesség miatti leállás

Er91 + 

Teljes leállás: túllépte a 
helyreállítási próbálkozá-
sok határát

Er96 +
 

Az elektromos hálózat 
frekvencia szinkronizáci-
ós hibája

Er97 +
 

Túl alacsony tápfeszült-
ség 

Er98 +
 

Szolárkártya univerzális 
hiba

Er99 +
 

A kártya nincs konfigurál-
va. Állítsa be a P01 para-
métert

L1
Negatív hőmérsékleti 
együttható korlátozás a 
HMV-ben

Lc 26
Égési rendellenességet 
észlelt - a kazán teljesít-
ménye csökken (villogó 
Lc + 26 + vízhőmérséklet)
A kazán készenléti álla-
potban, a kötőjelek sor-
ban bekapcsolnak, hogy 
csúszást szimuláljanak 
(fagyásgátló védelem ak-
tív)
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LCD FUNKCIÓ

Alacsony nyomás esetén 
az érték villogó szimbó-
lummal együtt automati-
kusan megjelenik.
A nyomás elérésekor a 
szimbólum 15 másod-
percre bekapcsolva ma-
rad, majd eltűnik.
Az „INFO” menüből ti-
zedesjegy vessző nélkül 
megjelenítheti a nyo-
mást.

Aktív szivattyú a keringési 
fázis után (Po villog + hő-
mérséklet villog)

A kazán fagyásgátló fázis-
ban van (bP villog + hő-
mérséklet villog)

HMV teljesítmény igényű 
kazán.
Megjelenik a HMV hő-
mérséklet.

Fűtésteljesítmény igényű 
kazán.

Fűtés készlet
(az összes többi szimbó-
lum ki van kapcsolva)

Szaniter beállítás
(az összes többi szimbó-
lum ki van kapcsolva)

Égőfej bekapcsolás kés-
lekedése a rendszer be-
állításhoz (uu villogás + 
hőmérséklet villogás)

LCD FUNKCIÓ

Kazán kéményseprő 
funkcióban.
A kéményseprő bekap-
csolása a „paraméter 
P09=01” beállításával tör-
ténik és a következő jele-
nik meg:
LP = minimum HMV
hP = minimum fűtés
cP = maximum fűtés
dP = maximum HMV
A lépés a HMV 15 (növe-
lés) és 14 (csökkentés) 
gombokkal történik.


