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Gáz falikazán
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ZSC 24-3 MFK ...
ZSC 28-3 MFK ...

ZWC 18-3 MFK ...
ZWC 24-3 MFK ...
ZWC 28-3 MFK ...
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13.2 Zavarok

Kijelző Leírás Hibaelhárítás

A2, C3 Füstgázkilépés az égőkamrából. Ellenőrizze a hőcserélő elszennyeződését.

A3 A készülék nem ismerte fel a füstgázhőmérséklet-

érzékelőt.

Ellenőrizze a füstgázhőmérséklet hőmérséklet-

érzékelő és a csatlakozókábel szakadását.

A4 Füstgázkilépés az áramlásbiztosítóból. Ellenőrizze a kéményhuzatot.

A6 A készülék nem ismerte fel az égőkamra hőmérséklet-

érzékelőjét.

Ellenőrizze az égőkamra hőmérséklet-érzékelő és a 

csatlakozókábel szakadását.

A7 A melegvíz hőmérséklet-érzékelő hibás.

(ZWC)

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelőt és a 

csatlakozókábelt, nincs-e áramkimaradás ill. 

rövidzárlat.

A8 BUS kommunikáció megszakadt. Ellenőrizze az összekötő kábelt és a szabályzót.

A9 A melegvíz hőmérséklet-érzékelő felszerelése nem 

megfelelő.

(ZWC)

Ellenőrizze a szerelési helyet, adott esetben 

szerelje le az érzékelőt, és hővezető pasztával 

szerelje fel újra.

AC Hiba a modul felismerésben, hiba egy csatlakoztatott 

modulban.

Ellenőrizze a modult, külső hőmérséklet érzékelőt, 

távvezérlőt és az összekötő vezetékeket. 

Ad A készülék a tároló érzékelőjét nem ismerte fel. Ellenőrizze a tároló érzékelőjét és a 

csatlakozókábelt.

b1 A  kódolt csatlakozót nem ismerte fel. Helyezze be jól a kódolt csatlakozót, mérje meg ill. 

cserélje ki.

CC A készülék a külső hőmérséklet-érzékelőt nem ismerte 

fel.

Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelő és a 

csatlakozókábel szakadását.

d3 A 161-es hidat az ST8 nem ismerte fel ( 6. ábra). Szükség esetén: Csatlakoztassa helyesen a 

dugaszt, és ellenőrizze a külső határolót. Egyéb 

esetben: Megvan a híd? 

d4 A hőmérsékletgradiens túl magas. Szivattyú, bypass vezeték és rendszer nyomás 

ellenőrizni.

d5 Csatlakoztatott hőmérséklet érzékelő hibás. Ellenőrizze a csatlakoztatott hőmérséklet 

érzékelőt és a csatlakozó kábelt.

d7 Hiba a szabályozó szelepben. Szabályozó szelep és csatlakozó kábel 

ellenőrzése.

E2 A készülék nem ismerte fel a füstgázhőmérséklet-

érzékelőt vagy az előremenő hőmérséklet-érzékelő 

hibás

Ellenőrizze az előremenő vízhőmérséklet-érzékelőt 

és a csatlakozókábelt.

E9 A hőmérséklet határoló kioldott. Ellenőrizze a rendszer nyomását, a hőmérséklet-

érzékelőt, a szivattyú működését, a biztosítékot a 

nyomtatott áramkörön, légtelenítse a készüléket.

EA Lángot nem ismeri fel. Gázcsap nyitva van? Ellenőrizze a gáz csatlakozási 

nyomását, a hálózati csatlakozást, a 

gyújtóelektródát és kábelt, az ionizációs 

elektródát a kábellel együtt.

F0 Belső hiba Ellenőrizze az érintkezőket és a gyújtóvezetékek 

megfelelő helyzetét és szükség esetén cserélje ki a 

nyomtatott áramkört.

F7 A készülék kikapcsolása ellenére a láng kigyullad a 

kijelzőn.

Elektródák és kábel ellenőrzése. Füstgázcső 

rendben? Vezérlő panel nedvesség ellenőrzése.

FA A gáz lekapcsolása után: Láng kigyullad. Ellenőrizze a kábelezést a gázcsőhöz és a 

gázcsövet. Ellenőrizze az ionizációs elektródát.

Fd Véletlenül túl hosszan (30 másodpercnél tovább) 

tartotta lenyomva a zavarelhárító gombot.

Nyomja meg újra a zavarelhárító gombot, de 

30 másodpercnél rövidebb ideig.

27. tábl.


