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 Szerelés és karbantartás elõtt figyelmesen olvassa el

Szerelési és karbantartási 

utasítás

Logamax plus GB112-24/29/43

gázkazán

Az égõ gyárilag földgázüzemre van beállítva
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8.2 Hibajelzések

 Kijelzés

Kijelzés a 

kezelõbillentyû  

lenyomása után

Jelentés

1 Füstgáz

C A füstgáz-BHL (tartozék) bekapcsolt

2 Víz térfogatáram

C Biztonsági érzékelõ 95 °C, 30 s blokkolás

F A biztonsági és az elõremenõ vezeték érzékelõ közötti hõmérsélkletkülönbség túl 

nagy, 30 s blokkolás

P A biztonsági érzékelõ hõmérsékletemelkedése túl nagy, 30 s blokkolás

U Az elõremenõ és visszamenõ vezeték érzékelõk közötti hõmérsékletkülönbség túl 

nagy, 30 s blokkolás

4 Hõmérsékletek

A Elõremenõ vezeték érzékelõk 100 °C fölött, blokkolás

C F2 biztositék hiba vagy az égõ termosztátja bekapcsolt

F Biztonsági érzékelõ 100 °C fölött, blokkolás

L Biztonsági érzékelõ rövidzárlat, blokkolás

P Biztonsági érzékelõ csatlakozása kilazult vagy az érzékelõ meghibásodott, 

blokkolás

U Elõremenõ vezeték érzékelõ rövidzárlat, blokkolás

Y Elõremenõ vezeték érzékelõ csatlakozása kilazult vagy az érzékelõ meghibásodott, 

blokkolás

5 Külsõ kommunikació

A A kazán reteszelve van, "reset"-tel fel kell oldani a reteszelést

6 Lángõr

A Nem történt ionizáció-jelentés a gyújtást követõen vagy az F1 biztosíték rossz 

C Ionizáció-jelentés annak ellenére, hogy a láng nem ég

L A láng fûtési fázisban elaludt
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Hibajelentések folytatása

Pontosabb utasításokat és hibaelhárítási lehetõségeket a szerviz-tanácsadó füzetben talál

 Kijelzés

Kijelzés a 

kezelõbillentyû  

lenyomása után

Jelentés

7 Hálózati feszültség

A Alacsony vagy túlfeszültség az UBA-ban

C Hibajeletés után a hálózati feszültség kiesett

F F3 Biztosítékhiba vagy rendszerhiba az UBA-ban

H Feszültségcsúcsok az UBA-ban

L Idõhiba az UBA-ban

8 Külsõ kapcsoló érintkezõje

Y Külsõ kapcsolási érintkezõ, például a padlófûtés hõmérséklet õrzõ automata 

bekapcsolt 

9 Rendszerhiba

C; U KIM vagy a kábelösszeköttetés a KIM-mel hibás

L
Gázégõ szerelvény kábelének csatlakoztatása hibás vagy

Rendszerhiba az UBA-ban

E Rendszerhiba


