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2.6 HIBAÜZENETEK. 
A Zeus Superior kW kazán az esetleges rendellenességet a (5) szimbólum villogásával és az “ERRxx” felirat 

 
da szerint 

(pl.: CAR= Exx, Super CAR=ERR>xx). 
 
Hibaüzenet Hibakód 
Nincs gyújtás,  leállás  01 
Biztonsági termosztát leállása (túlmelegedés), 

 
02 

Ventilátor rendellenessége  03 
Érintkezések ellenállása leállás 04 

 05 
Készülékben nem elégséges a nyomás  10 
Füst térfogatáram-  11 

 12 
Füst térfogatáram-  13 
Hiba a konfigurációban  15 
Ventilátor sebessége nem helyes  17 

 20 
 24 

Elégtelen keringés  27 
 31 

Tápfeszültség alacsony  37 
Láng jelzést elvesztette  38 
 
Figyelem! A 31, 37  
 
Nincs gyújtás leállás. 
automatikusan bekapcsol. 

fej a kazán 30 mp-et vár, majd ismételten megkísérli a 
begyújtást. A második sikertelen kísérlet után leáll, mert “nincs gyújtás” (ERR01). 
A “nincs gyújtás” reteszelés elhárításához nyomja meg a “C” Reset nyomógombot. A rendellenességet egymás után 5-
ször 
kap a gyújtás megkísérlésére. Ha kikapcsolja majd visszakapcsolja a készüléket 5 kí
készülék beüzemelésekor illetve hosszú állás után a “nincs gyújtás” reteszelés elhárítására szükségessé válhat a 

munkatársát). 
 
Biztonsági termosztát leállása (túlmelegedés). 

programválasztót ideiglene
szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát). 
 
Ventilátor rendellenessége 

tilátor leáll vagy  és a füstelvezet
normál üzemi körülmények visszaállítása esetén a kazán reset nélkül újraindul. Amennyiben a 
rendellenesség továbbra is fennáll, forduljon szakemberhez (például az Immergas szakszerviz munkatársához). 
 
Érintkezések ellenállása leállás. 
indul be. Hívjon szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát). 
 
 
 



 
 csövének NTC szondáján rendellenességet észleli, a kazán nem indul be. 

Hívjon szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát). 
 
Készülékben nem elégséges a nyomás 
A  ásához. 

 készülékben a nyomás 1÷1,2 bar között legyen. 
 
Füst térfogatáram-  

-  
A normál üzemi körülmények visszaállítása esetén a kazán reset nélkül újraindul. Amennyiben a rendellenesség továbbra 
is fennáll, forduljon szakemberhez (például az Immergas szakszerviz munkatársához). 
 

 
Amennyiben a kártya 
Hívjon szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát). 
 
Füst térfogatáram-  

füst térfogatáram-
körülmények visszaállítása esetén a kazán reset nélkül újraindul. Amennyiben a rendellenesség továbbra is fennáll, 
forduljon szakemberhez (például az Immergas szakszerviz munkatársához). 
 
Hiba a konfigurációban 

nem indul el. A normál üzemi körülmények visszaállítása esetén a kazán reset nélkül újraindul. Amennyiben a 
rendellenesség továbbra is fennáll, forduljon szakemberhez (például az Immergas szakszerviz munkatársához). 
 
Ventilátor sebessége nem helyes 

A ka  
 

 
Az 

relheti a 
begyújtást. Amennyiben a kazán nem indul be, hívjon szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát). 
 
Nyomógombpanel rendellenessége 

lmények 
visszaállítása esetén a kazán reset nélkül újraindul. Amennyiben a rendellenesség továbbra is fennáll, forduljon 
szakemberhez (például az Immergas szakszerviz munkatársához). 
 
Elégtelen keringés 

nem elégséges, és ezért a kazán túlmelegszik. A kiváltó okok a 
 

- -
légmentes legyen; 
-  motorját. 

 hívjon szakembert (például az Immergas szakszerviz munkatársát). 
 
 

 
Akkor  egységet csatlakoztat, vagy h  kapcsolat a kazán és a CAR 
vagy a Super CAR között. Kísérelje meg a csatlakozást úgy, hogy kikapcsolja a kazánt, és újraindítja . Amennyiben az 
ismételt bekapcsoláskor sem ismeri fel a  vált, azaz a kazánon található 
vezérlésekkel irányítható. Ebben az esetben a kazán nem tudja  üzemmód 



 “Testreszabás” menüben található “Vészhelyzet” funkciót. Amennyiben a jelenség 
rendszeresen el  Immergas szakszerviz munkatársát). 
 
Tápfeszültség alacsony 

értékhatárnál. A normál üzemi körülmények visszaállítása esetén a kazán reset nélkül újraindul. Amennyiben a jelenség 
 

 
Láng jelzést elvesztette 

újragyújtási kísérlet követi. Amennyiben a normál üzemi körülményeket sikerül helyreállítani, nem szükséges a kazán 
resetjét elvégezni (ezt a rendellenességet a “Tájékoztatás” menüben található hibalistában le  

munkatársához). 
 
Hibaüzenetek és diagnosztika –  
A kazán rendes üzeme közben a t

-6. paragrafus) található 
hiba kódja jelenik meg. 
 
2.7 KAZÁN KIKAPCSOLÁSA. 
A “ ”, nyomógom
gázcsapot. Ne hagyja feleslegesen bekapcsolva a kazánt, ha hosszabb ideig nem használja. 
 

 
Rendszeresen 
értéket kell, hogy mutasson. 
Ha a nyomás 1 bar-
kazán alsó -8. ábra). 
Megj.: -hoz közelít, fennáll a biztonsági szelep 

mber segítségét. 

vízveszteségének okát. 
 
Jelmagyarázat (2-8. ábra): 
1 - ALULNÉZET 
2 -  
3 -  
4 - Gázcsap 
5 -  
6 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9 RENDSZER VÍZTELENÍTÉSE 

-8. ábra). 
-e zárva. 

 
 
 
 


