
KÉSZÜLÉK HIBAKÓD 
 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÖN PARTNERE 

FOKABT.HU 

https://www.fokabt.hu/


Victrix 20 � 27 Plus 
Zárt égéster  kondenzációs fali gázkazán 



Hibaüzenetek és diagnosztika � feliratok a kijelz n (8). A kazán normális m ködése során a kijelz n a 
kazán f tési el remen  h mérséklete látható. Stand-by (készenléti) állapotban a kijelz n egy vízszintes 
vonal világít.  Hiba vagy rendellenesség esetén elt nik a kijelz r l a h mérsékleti érték és a megfelel  
hibakód jelenik meg villogva: 
 
  1 =  Gyújtásblokkolás 
  2 =  Túlf tés esetén a biztonsági határoló termosztát beavatkozása miatti leállás 
  5 =  F t víz h mérséklet érzékel  NTC hibája 
10 =  Áramlásérzékel  nem kapcsol 
12 =  A tároló érzékel  NTC hibája 
14 =  Meghibásodás az elektronikus láng rz  rendszerben 
16 =  Ventilátorhiba 
17=   Rossz (elégtelen) ventilátor fordulatszám 
26 =  Áramlásérzékel  hibája (nem tér vissza nyugalmi állásba) 
31 =  Nem kompatibilis távvezérl  egység (az Amico távvezérl  hibás bekötése) 
 
Az 1-es és 2-es kód által jelzett reteszeltség megszüntethet , ha a felhasználó megnyomja a kazán 
Reset (újraindítás) (7) gombját vagy a távvezérl  egység (ha csatlakoztatva van ilyen) Reset gombját. 
Amennyiben a reteszeltség nem sz nik meg, hívjunk szakembert (az Immergas szakszerviz munkatársát 
� szerviz lista a Jótállási jegyhez mellékelve!).  
 
A 10-es hibaüzenetnél bekövetkez  reteszeltség oka lehet vízhiány a rendszerben, illetve a keringtet  
szivattyú letapadása vagy hibája. Az els  esetben ellen rizzük, hogy a nyomásmér  (6) 1-1,2 bar közötti 
értéket mutat-e, az utóbbi két esetben hívjunk szakembert (az Immergas szakszerviz munkatársát � 
szerviz lista a Jótállási jegyhez mellékelve!).  
A 31-es hibaüzenetnél bekövetkez  reteszeltség oka az lehet, hogy nem kompatibilis távvezérl  
egységet csatlakoztattak a rendszerhez, vagy megszakadt a kommunikáció a kazán és a távvezérl  
egység között.  Próbáljuk helyreállítani a kapcsolatot a kazán kikapcsolásával és újraindításával. Ha a 
probléma gyakran jelentkezik, hívjunk szakembert (az Immergas szakszerviz munkatársát � szerviz lista 
a Jótállási jegyhez mellékelve!).  
A fennmaradó összes többi hibaüzenet szakember beavatkozását igényli (az Immergas szakszerviz 
munkatársát � szerviz lista a Jótállási jegyhez mellékelve!).  
 
A kazán kikapcsolása. Forgassuk a f kapcsolót (5) �0� állásba és zárjuk el a gázcsapot. Ne hagyjuk 
feleslegesen bekapcsolva a kazánt, ha hosszabb ideig nem használjuk. 
  
2.5 A f tési rendszer nyomásának beállítása. Rendszeresen ellen rizni kell a f tési rendszer 
víznyomását. A kazán nyomásmér jének mutatója 1 és 1,2 bar közötti értéket kell, hogy mutasson. Ha a 
nyomás 1 bar-nál alacsonyabb (hideg f tési rendszer esetén), helyre kell állítani a megfelel  
nyomásértéket a kazán alsó részén található tölt csap megnyitásával (lásd a rajzot). 
 
Megjegyzés:  
A m velet végeztével zárjuk el a csapot. 
Ha a nyomásérték 3 bar-hoz közelít, fennáll a biztonsági szelep m ködésbe lépésének veszélye. Ebben 
az esetben kérjük kell  képzettséggel rendelkez  szakember segítségét. Amennyiben gyakran fordul el  
nyomáscsökkenés, hívjunk szakembert, mivel el kell hárítani a rendszer esetleges vízveszteségének 
okát. 
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2.6 A rendszer víztelenítése. A kazán víztelenítésének m velete az e célt szolgáló leereszt  csap 
segítségével végezhet  el (lásd a rajzot). A m velet megkezdése el tt gy z djünk meg róla, hogy a 
feltölt  csap el van-e zárva. 
Megjegyzés: A m velet megkezdése el tt zárjuk el a kazán hidegvíz bevezet  csapját és nyissuk meg a 
berendezés bármelyik használati melegvíz csapját, hogy leveg  juthasson a vízmelegít be. 

2.7 Fagyvédelem. 
A kazán gyárilag beállított fagyvédelmi funkcióval rendelkezik, amely m ködésbe hozza a szivattyúkat és 
az ég t, amikor a kazán belsejében a f t víz h mérséklete 4°C alá süllyed, valamint kikapcsol, ha eléri a 
42°C-ot. A fagyvédelmi funkció m ködése abban az esetben garantált, ha a készülék valamennyi 
alkatrésze tökéletesen m ködik, maga a készülék nincs reteszelt állapotban és áram alatt van, vagyis a 
f kapcsoló Nyár vagy Tél állásban van. Amennyiben hosszabb távollét esetén nem kívánjuk bekapcsolva 
hagyni a f tési rendszert, vagy teljesen vízteleníteni kell, vagy fagyállót szükséges adagolni a f t vízbe. 
A használati melegvíz kört mindkét esetben vízteleníteni kell. Ha a kazánt rendszeresen hosszabb id re 
kikapcsoljuk (például nyaralók esetében), javasoljuk ezen felül a készülék áramtalanítását, valamint a 
f tési rendszernek és a kazán melegvíz körének víztelenítését. 
Abban az esetben, ha a f tési rendszert gyakran víztelenítik, elengedhetetlen, hogy a feltöltést a 
vízk képz dés elkerülése érdekében megfelel en lágyított vízzel végezzék. 
 
2.8 A burkolat tisztítása. A kazán köpenyének tisztításához nedves kend t és semleges tisztítószert 
használjunk. Ne használjunk súrolószert, sem por alakú tisztítószert. 
 
2.9 Használatból való végleges kivonás. Amennyiben a kazánt végleg kivonják a használatból, az 
ezzel kapcsolatos teend ket megfelel  szakmai képzettséggel rendelkez  szakemberre kell bízni, és 
meg kell gy z dni, hogy el z leg elzárásra került az elektromos, víz- és tüzel anyag táplálás.  
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