
Instrucţiuni de service

Cazan cu condensaţie cu funcţionare 
pe combustibil gazos

Logamax plus GB142-15/24/30/45/60

7209 6600 – 04/2005 RO (RO) Pentru specialişti

Vă rugăm să citiţi cu atenţie înaintea diagnosticării defecţiunii!
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Fig. 1 Prezentare generală GB142
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Legendă la: „Prezentare generală GB142”

Poz. 1: UBA3
Poz. 2: LED la UBA3
Poz. 3: Posibilitate de racordare a vasului de expansiune intern
Poz. 4: Manometru analog
Poz. 5: Sifon
Poz. 6: Robinet de gaz
Poz. 7: Carcasă
Poz. 8: Vană de condens
Poz. 9: Ventilator în conducta de admisie a aerului proaspăt
Poz. 10 Senzor de siguranţă
Poz. 11: Aprinzător electric
Poz. 12: Electrod de ionizare
Poz. 13: Dispozitiv automat de aerisire
Poz. 14: Racord al conductei de admisie a aerului necesar arderii / conductei de evacuare a gazelor arse
Poz. 15: Niplu de verificare a conductei de evacuare a gazelor arse
Poz. 16: Niplu de verificare a conductei de admisie a aerului necesar arderii 
Poz. 17: Capac al carcasei arzătorului
Poz. 18: Schimbător de căldură
Poz. 19: Fereastră de vizitare
Poz. 20: Senzor de tur
Poz. 21: Senzor de retur
Poz. 22: Ventilator
Poz. 23: Pompă de recirculaţie
Poz. 24: Ventil cu trei căi
Poz. 25: Cutie de conexiuni
Poz. 26: Sistem principal de control (BC10)
Poz. 27: Sertar
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1 Prefaţă

Documentaţie tehnică
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60

Aceste instrucţiuni de service sunt valabile pentru:

Cazanul cu condensaţie cu funcţionare pe combustibil 
gazos Logamax plus GB14�-15/�4/30/45/60.

Următoarea documentaţie tehnică este disponibilă 
pentru cazanul Logamax plus GB14�-15/�4/30/45/60:

–  Instrucţiuni de utilizare Logamax plus .
GB14�-15/�4/30/45/60 format special;

–  Instrucţiuni de utilizare Logamax plus .
GB14�-15/�4/30/45/60 DIN A4;

–  Instrucţiuni de montare şi de întreţinere Logamax 
plus GB14�-15/�4/30/45/60;

–  Schemă de conexiuni Logamax plus .
GB14�-15/�4/30/45/60;

–  Instrucţiuni de service Logamax plus .
GB14�-15/�4/30/45/60.

Indicaţii generale importante pentru utilizator

Utilizaţi cazanul de încălzire numai în mod corespun-
zător şi în conformitate cu instrucţiunile de service. 
Întreţinerea şi reparaţiile trebuie să fie efectuate numai 
de către specialişti autorizaţi.

Utilizaţi cazanul de încălzire numai în cadrul combinaţi-
ilor şi cu accesoriile şi piesele de schimb recomandate 
în documentaţia tehnică.  Alte combinaţii, accesorii 
şi piese de uzură se pot utiliza numai dacă acestea 
sunt destinate în mod expres aplicaţiei prevăzute şi nu 
afectează performanţele şi cerinţele de siguranţă.

Lucrările de service descrise în această documentaţie 
trebuie efectuate numai de către o firmă specializată. 
Lucrările efectuate asupra componentelor prin care 
trece gazul se vor efectua de către o firmă de speciali-
tate autorizată.    

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin 
tehnic!

Ca urmare a inovaţiilor constante, imaginile, etapele 
de funcţionare descrise, precum şi datele tehnice pot 
varia într-o măsură redusă.  

Prefaţă

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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2 Siguranţă

Pentru siguranţa dumneavoastră, respectaţi aceste 
instrucţiuni.

2.1 Utilizare corespunzătoare

Cazanul de încălzire corespunde următoarelor cerinţe 
în ceea ce priveşte construcţia şi comportamentul de 
funcţionare.
–  EN 677
–  EN 437, EN 483
–  Directiva referitoare la aparatele pe combustibil 

gazos 90/396/EWG, în conformitate cu DIN 470�-6
–  Directiva referitoare la randament 9�/4�/EWG
–  Directiva EMV 89/336/EWG 
–  Directiva referitoare la joasa tensiune 73/�3/EWG.

2.2 Structura indicaţiilor

Se face diferenţa între două niveluri de pericol şi se 
evidenţiază prin cuvinte de semnalare:

PERICOL DE MOARTE

Caracterizează un posibil pericol cauzat 
de un produs, care în absenţa atenţiei 
suficiente poate conduce la accidentări 
grave sau chiar la deces. 

PERICOL DE ACCIDENTARE/ 
DEFECTARE A INSTALAŢIEI

Atenţionează asupra unei situaţii potenţial 
periculoase, care poate conduce la acci-
dentări medii sau uşoare, sau la daune 
materiale.

Alte simboluri pentru evidenţierea pericolelor şi indi-
caţiilor pentru utilizator:

PERICOL DE MOARTE

prin electrocutare.

RECOMANDARE

Recomandări pentru o utilizare şi o insta-
lare optime ale aparatelor, precum şi alte 
informaţii utile.

PERICOL DE MOARTE
prin explozia gazelor inflamabile. În cazul 
apariţiei mirosului de gaz, există pericol 
de explozie!
•  Nu trebuie să existe nicio flacără des-

chisă! Fumatul este interzis! Nu utilizaţi 
brichete!

•  Evitaţi formarea scânteilor! Nu acţionaţi 
comutatoarele electrice, telefonul, şte-
cherele sau soneria!

•  Închideţi instalaţia de blocare a combus-
tibilului gazos!

•  Deschideţi ferestrele şi uşile!
•  Avertizaţi locatarii imobilului, dar nu  

sunaţi la uşă!
•  Contactaţi telefonic din exteriorul imobi-

lului societatea de furnizare a gazului!
•  În cazul emanaţiilor audibile, părăsiţi 

imediat clădirea, împiedicaţi intrarea 
prin efracţie de către terţi şi informaţi 
poliţia şi pompierii din afara clădirii. 

PERICOL DE MOARTE

prin explozia gazelor inflamabile. 
•  Efectuaţi lucrări asupra componentelor 

prin care trece gazul numai dacă deţi-
neţi o autorizaţie pentru aceste lucrării. 

Siguranţă

AVERTIZARE!

ATENŢIE!

AVERTIZARE!

AVERTIZARE!

AVERTIZARE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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2Siguranţă

PERICOL DE MOARTE
prin explozia gazelor inflamabile. 
• Efectuaţi lucrări asupra componentelor 

prin care trece gazul numai dacă deţi-
neţi o autorizaţie pentru aceste lucrării. 

PERICOL DE MOARTE
prin intoxicare.
Admisia insuficientă de aer proaspăt 
poate conduce la emanări periculoase de 
gaze evacuate.
•  Aveţi grijă ca deschiderile pentru ad-

misia aerului proaspăt şi evacuarea 
aerului rezidual să nu fie micşorate sau 
închise.

•  Dacă nu remediaţi imediat defecţiunea, 
cazanul de încălzire nu trebuie utilizat.

•  Informaţi în scris utilizatorul instalaţiei 
cu privire la defecţiune şi pericol.

PERICOL DE MOARTE
prin electrocutare în cazul cazanului de 
încălzire deschis.
•  Înaintea deschiderii cazanului de încăl-

zire: deconectaţi instalaţia de încălzire 
de la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică, prin intermediul comutatoru-
lui de urgenţă pentru încălzire sau cu 
ajutorul siguranţei corespunzătoare din 
locuinţă. 

•  Asiguraţi instalaţia de încălzire împotri-
va repornirii accidentale.

PERICOL DE MOARTE
prin explozia gazelor inflamabile. După 
lucrările de punere în funcţiune, pot sur-
veni scurgeri la nivelul conductelor şi al 
îmbinărilor cu şuruburi.
•  În vederea detectării scurgerilor, utilizaţi 

numai substanţe admise.

•  Cu arzătorul pornit, verificaţi toate garniturile pe 
întreaga conductă de gaz a arzătorului, cu ajutorul 
unei substanţe care produce spumă. 

2.3 Respectaţi aceste recomandări referitoare  
 la apa de încălzire

–  Spălaţi riguros instalaţia înaintea umplerii. Utilizaţi 
exclusiv apă curentă netratată drept apă de um-
plere şi de completare a instalaţiei.

–  Nu efectuaţi o decalcifiere prin intermediul unui 
schimbător de cationi. 

–  Nu utilizaţi inhibatori, antigel sau alţi aditivi!
–  Vasul de expansiune trebuie dimensionat sufici-

ent, în conformitate cu DIN 4708.
–  Debitul maxim admis al cazanului de încălzire 

este de 1700 l/h, aşadar nu montaţi o pompă su-
plimentară.

–  La utilizarea conductelor prin care se transmite 
oxigenul, de exemplu pentru încălzirea podelelor, 
trebuie realizată o separare a sistemului cu ajuto-
rul unui schimbător de căldură. Apa de încălzire 
necorespunzătoare facilitează formarea noroiului 
şi a coroziunii. Acestea pot conduce la defecţiuni 
de funcţionare şi daune ale schimbătorului de căl-
dură.

AVERTIZARE!

AVERTIZARE!

AVERTIZARE!

AVERTIZARE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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3 Generalităţi

Logamax plus GB142-15/24/30/45/60

Cazanul cu condensaţie cu funcţionare pe combusti-
bil gazos Logamax plus GB14�-15/�4/30/45/60 este 
un cazan de încălzire foarte modern, care combină 
perfect confortul, economicitatea, protecţia mediului şi 
siguranţa.

În acest scop, cazanul de încălzire a fost dotat cu cel 
mai modern sistem electronic. Acest sistem electronic 
este compus din UBA3 (= arzător automat universal 
3) (vezi Fig. 1, Poz. 1, Pagina �) şi panoul de coman-
dă conectat la acesta, BC10 (= sistem principal de 
comandă 10) (vezi Fig. 1, Poz. �6, Pagina �). Sarcina 
principală a acestui sistem electronic constă în co-
manda, reglarea, măsurarea şi asigurarea cazanului 
de încălzire.

Suplimentar, prin intermediul acestui sistem electro-
nic, sunt facilitate apelarea şi modificarea diferitelor 
setări. Mai mult, există posibilitatea de a citi starea de 
funcţionare sau a defecţiunilor cazanului de încălzire.

Instrument de service

Pentru simplificarea detectării şi remedierii defec-
ţiunilor, se poate conecta un instrument de service 
la cazanul de încălzire. Pentru aceasta, la sistemul 
principal de control BC10 se montează o bucşă de 
conectare pentru ştecărul de diagnosticare (vezi Fig. 
4, Poz. 5, Pagina 10), la care se poate conecta un 
instrument de service. 

Cu ajutorul unui instrument de service, se pot citi sim-
plu starea şi procesul de funcţionare, precum şi de-
fecţiunile cazanului de încălzire; suplimentar, se poate 
verifica starea de funcţionare a componentelor şi se 
detectează rapid cauza unei defecţiuni.

Generalităţi

Fig. 2 Pictograma instrumentului de service

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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4 Prevederi

ATENŢIE!
În vederea setării şi utilizării instalaţiei de 
încălzire, trebuie respectate regulile teh-
nicii, precum şi specificaţiile legale şi de 
construcţii.

Montarea, racordarea conductelor de ali-
mentare cu combustibil şi de evacuare a 
gazului, prima punere în funcţiune, conec-
tarea la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică precum şi întreţinerea instalaţiei 
poate fi efectuată numai de către o firmă 
de specialitate. Lucrările efectuate asupra 
componentelor prin care trece gazul se 
vor efectua de către o firmă de specialita-
te autorizată.    

Trebuie efectuată o revizie o dată pe an. 
Se recomandă verificarea întregii instalaţii 
de încălzire în privinţa funcţionării cores-
punzătoare şi a etanşeităţii conductelor 
de gaz. Dacă în cadrul reviziei se de-
termină o stare, care necesită lucrări de 
întreţinere, acestea trebuie efectuate în 
funcţie de necesitate. Defecţiunile trebuie 
remediate de urgenţă.  

Prevederi

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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5 Utilizare

5.1 Utilizarea sistemului principal  
 de control BC10

5.1.1 Generalităţi

Cazanul de încălzire este dotat cu o unitate de co-
mandă, sistemul principal de control BC10, cu ajutorul 
căreia îl puteţi utiliza.

•  Apăsaţi scurt sertarul din partea inferioară a cazanu-
lui de încălzire, pentru a-l deschide .
(vezi Fig. 3).

Sistemul principal de control BC10 (vezi Fig. 4) este 
situat pe partea stângă a sertarului.

Pe partea dreaptă se poate monta un regulator (de 
exemplu, un RC30).

5.2 Structura meniului sistemului principal  
 de control BC10

Structura meniului cazanului de încălzire se poate 
consulta cu ajutorul tastelor „Resetare”, „Specialist în 
domeniu” şi „Afişare stare” (vezi Fig. 4, Poz. �, 3 şi 4) 
şi al afişajului de pe display (vezi Fig. 4, Poz. 10).

Structura meniului constă în 4 meniuri diferite, prezen-
tate în paginile următoare cu o diagramă a structurii:
–  Meniu „Test al gazelor evacuate“ (Pagina 11)
–  Meniu „Funcţionare de service“ (Pagina 1�)
–  Meniu „Funcţionare manuală“ (Pagina 13)
–  Meniu „Setări“ (Pagina 14)
Fig. 4 Sistem principal de control BC10

Utilizare

Fig. 3 Deschiderea sertarului panoului de control

Poz. 1: Buton rotativ pentru valoarea de referinţă a 
apei calde

Poz. 2: Tasta „Resetare“
Poz. 3: Tasta „Specialist în domeniu”
Poz. 4: Tasta „Afişare stare“
Poz. 5: Ştecăr de diagnosticare pentru instrumentul 

de service
Poz. 6: Comutator de utilizare
Poz. 7: LED „Arzător (pornit/oprit)”
Poz. 8: LED „Prepararea apei calde menajere”
Poz. 9: LED „Necesar de căldură”
Poz. 10: Display
Poz. 11: Buton rotativ pentru temperatura maximă a 

cazanului

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Utilizare

5.2.1 Meniu „Test al gazelor evacuate”

MENIU „TEST AL GAZELOR EVACUATE”

Temperatura actuală pe tur 9 … 130 °C. 
Vezi Pagina �1.

Activaţi testul 
gazelor evacuate?                                       

Activarea testului gazelor evacuate: menţineţi 
tasta „Specialist în domeniu” apăsată mai mult de 

� secunde, dar nu mai mult de 5 secunde.  

Da

Nu

24.
Imediat după ce în partea dreaptă jos a displayului se 
afişează un punct fix, se activează testul pentru gaze 

evacuate. Acest lucru înseamnă că timp de 30 de 
minute cazanul de încălzire funcţionează la 100 % din 
putere în cadrul regimului de încălzire. De asemenea, 
temperatura maximă a apei din cazan este valabilă 

conform setării din sistemul principal de control BC10.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“

Presiunea actuală a instalaţiei de încălzire. Vezi Pagina �1.

barP 1.6.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Cod de utilizare. Vezi Pagina ��.
A   .

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Temperatura actuală pe tur 9 … 130 °C. 
Vezi Pagina �1.

24.

Au trecut 30 de minute sau 
s-a întrerupt alimentarea cu 

energie electrică?

 Da

Nu  Dezactivaţi testul gazelor 
evacuate?

..........................................

Nu

  Dezactivarea testului gazelor evacuate: menţineţi 
tasta „Specialist în domeniu” apăsată mai mult 

de � secunde, până la ştergerea virgulei zecimale.

 Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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P1.6.

MENIU „FUNCŢIONARE DE SERVICE”

Temperatura actuală pe tur 9 … 130 °C. 
Vezi Pagina �1.

Activaţi funcţionarea de service?

 Da

Activarea funcţionării de service, etapa 1: menţineţi 
tasta „Specialist în domeniu” apăsată mai mult de � 

secunde, dar nu mai mult de 5 secunde.  

Imediat după ce în partea dreaptă jos a display-ului 
se afişează un punct fix, cazanul de încălzire func-
ţionează timp de 30 de minute la 100 % din putere 
în regimul de încălzire. De asemenea, temperatura 

maximă a apei din cazan este valabilă conform 
setării din sistemul principal 

de control BC10.

Activarea funcţionării de service, etapa �: menţineţi 
apăsate simultan tastele „Specialist în domeniu” şi 

„Afişarea stării” mai mult de � secunde.

Puterea actuală a cazanului. Vezi Pagina �1.
Funcţionarea de service activată. În acest moment, 
puterea cazanului poate fi redusă temporar la sar-
cina parţială, pentru a controla raportul gaz/aer sau 

fluxul de ionizare şi a le putea seta 
dacă este cazul.

Menţineţi apăsată tasta „Resetare” până când pe 
display se afişează „L�0”.

Puterea actuală a cazanului. Vezi Pagina �1. Caza-
nul de încălzire trebuie modulat înapoi la �0 % din 
putere în câteva secunde. De asemenea, tempera-
tura maximă a apei din cazan este valabilă conform 
setării din sistemul principal de control BC10. Verifi-
caţi raportul gaz/aer (vezi Pagina 1�8) sau fluxul de 
ionizare (vezi Pagina 107) şi, dacă este cazul, setaţi 

raportul gaz/aer.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Temperatura actuală pe tur 9 … 130 °C. 
Vezi Pagina �1.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Utilizare

5.2.2 Meniu „Funcţionare de service”

Nu

24.

p 1.6.

A   .

2.4.

Nu

Nu

Da

Puterea cazanului în conformitate cu meniu „Setări”.

 bar

Presiunea actuală a instalaţiei de încălzire. Vezi Pagina �1.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Cod de utilizare. Vezi Pagina 54.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Temperatura actuală pe tur 9 … 130 °C. 
Vezi Pagina �1.

Au trecut 30 de minute sau s-a 
întrerupt alimentarea 
cu energie electrică? 

Dezactivaţi funcţionarea de service?

Dezactivarea funcţionării de service:
menţineţi tasta „Specialist în domeniu” apăsată 

mai mult de � secunde, până la ştergerea virgulei 
zecimale.

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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MENIU „FUNCŢIONARE MANUALĂ”

Temperatura actuală pe tur 9 … 130 °C. 
Vezi Pagina �1.

Activaţi funcţionarea manuală?                                
.

Activarea funcţionării manuale: menţineţi tasta 
„Specialist în domeniu” apăsată mai mult de 5 

secunde.

Imediat după ce pe display se afişează un punct 
intermitent, funcţionarea manuală este activată. 

Aşadar cazanul de încălzire se află permanent în 
regimul de încălzire. De asemenea, temperatura 
maximă a apei din cazan este valabilă conform 

setării din sistemul principal de control BC10. Le-
dul „Necesar de căldură” se aprinde.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Presiunea actuală a instalaţiei de încălzire. 
Vezi Pagina �1.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Cod de utilizare. Vezi Pagina �1.
În timpul funcţionării manuale, cu ajutorul meniului 
„Setări” de la Pagina 14, este posibilă modificarea 
puterii dorite a cazanului în caz de urgenţă. ATEN-

ŢIE: Dacă este cazul, puterea cazanului trebuie 
setată din nou după finalizarea 

funcţionării manuale.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Temperatura actuală pe tur 9 … 130 °C. 
Vezi Pagina �1.

Utilizare

5.2.3 Meniu „Funcţionare manuală”

Nu

Da

bar

Alimentare întreruptă 
cu energie electrică?                           

........................

Dezactivaţi funcţionarea 
manuală?

........................

Dezactivarea funcţionării manuale: menţineţi tasta 
„Specialist în domeniu” apăsată mai mult de � se-

cunde, până la ştergerea virgulei zecimale.

Nu

Da

Nu

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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5.2.4 Meniu „Setări”

Utilizare

MENIU „SETĂRI”

Temperatura actuală pe tur 9 … 130 °C. 
Vezi Pagina �1.

Deschideţi meniul „Setări”?                                        
.................

Deschiderea modului de programare: menţineţi 
apăsate simultan tastele „Specialist în domeniu” şi 

„Afişare stare” mai mult de � secunde.

Imediat după ce pe display se afişează „L--“, modul 
de programare este deschis.  Cu ajutorul primului 
parametru afişat pe display, puteţi seta puterea 

cazanului pentru regimul de încălzire.

Setaţi puterea cazanului?

Nu

Se confirmă puterea setată a cazanului şi 
funcţionarea automată setată a pompelor.

L

Da, mai mică          Da, mai mare

Setaţi puterea dorită a cazanului cu ajutorul tastei 
„Resetare”.

Setaţi puterea dorită a cazanului cu ajutorul tastei 
„Specialist în domeniu”.

În cazul setării „L�0“, puterea de încălzire este 
redusă la �0 %.

„L__“ este puterea de încălzire maximă 
setabilă de 100 %. 

Setare din fabrică „L“ = 100%.

L20 L

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Imediat după ce pe display se afişează „F“, se 
setează al doilea parametru.  Acest parametru 

indică funcţionarea automată a pompelor.

F 5

Da, mai mică          Da, mai mare

Nu

Setaţi funcţionarea 
automată a pompelor?

Setaţi puterea dorită a cazanului cu ajutorul tastei 
„Resetare”.

Setaţi puterea dorită a cazanului cu ajutorul tastei 
„Specialist în domeniu”.

„F00“ reprezintă funcţionarea automată minimă 
setabilă a pompelor exprimată în minute. „F60“ 

reprezintă funcţionarea automată maximă setabilă 
a pompelor exprimată în minute.

„F1d“ reprezintă funcţionarea automată maximă 
setabilă a pompelor pe parcursul unei zile. Setare 

din fabrică „F 5“ = 5 minute.

Timp de minim 5 minute nu este acţionată 
nicio tastă sau s-a întrerupt alimentarea cu 

energie electrică?

Da

Apăsaţi tasta „Afişarea stării“.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Funktion 6

6 Funcţionare generală

6.1 Funcţionare generală

Pentru clarificarea funcţionării cazanului cu con-
densaţie cu funcţionare pe combustibil gazos 
Logamax plus GB14�-15/�4/30/45/60 în condiţii 
normale de utilizare, aceasta este explicată în 
următoarele pagini ale acestui capitol prin interme-
diul diagramelor structurale.

Funcţionare

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Accelerarea

Introduceţi ştecărul de reţea în priza cu împămân-
tare. 

Deplasaţi comutatorul de utilizare al BC10 în poziţia 
„1“ (pornit) (vezi Pagina 10, Fig. 4).

Ledul UBA3 se aprinde timp de 1 secundă.  Acest 
lucru înseamnă că UBA3 citeşte sistemul KIM. Dacă 
a fost instalat un nou KIM sau UBA3, ledul luminea-
ză intermitent în timpul schimbului de date pentru 

maxim 10 secunde, la frecvenţă înaltă.

Este disponibil un ventil cu trei căi 
intern sau extern?                             

Se efectuează controlul displayului 
(timp de maxim 1 secundă).

Este afişat intermitent timp de � secunde, până la 
stabilirea comunicaţiei între UBA3 şi BC10.

Temperatura actuală pe tur 9 … 130 °C. 
Vezi Pagina �1.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Presiunea actuală a instalaţiei de încălzire. 
Vezi Pagina �1.

Apăsaţi tasta „Afişare stare“.

Funcţionare

6.2 Diagrama structurală „Funcţionare”

Ventilul cu trei căi se află în setarea Regim de pre-
parare a apei calde menajere? 

..........

Ventilul cu trei căi  se roteşte timp de 7,5 secunde 
în setarea Regim de încălzire.

Nu

Da

Cod de utilizare. 
Cazanul de încălzire este accelerat.

La Logamax plus GB14�-15/�4/30: pornirea con-
trolului fluxului pe circuitul de apă. Pompa de re-

circulaţie încearcă de maxim 5 ori să creeze fluxul 
de apă.

Pornirea fazei de prespălare pe circuitul de aer. 
Ventilatorul funcţionează timp de 30 de secunde la 

aproximativ 60 % din turaţia maximă.

Controlul fluxului pe circuitul 
de apă şi faza de prespălare pe 
circuitul de aer sunt în ordine?

Remediaţi defecţiunea, parcurgând 
diagrama structurală a codului de 
defecţiune afişat acum pe display. 

Vezi capitolele 7, 8 şi 8.�.

Nu

Pagina 17

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Funcţionare

Pagina 16

Cod de utilizare. Cazanul de încălzire este 
pregătit de funcţionare, nu există nici un 

necesar de căldură.

Pornirea funcţionării automate a pompelor prin 
instalaţia de încălzire. Funcţionarea automată a 

pompelor conform setării din meniul „Setări”. Vezi 
paginile 14 şi �1. Setare din fabrică: 5 minute.

A expirat funcţionarea automată a pompelor?                    

OH

Tem-
peratura 

din boilerul 
pentru apă caldă 
este minim cu 5 

K mai redusă decât 
temperatura setată 

a BC10 sau 
RC30?

A 
survenit 

un necesar 
de căldură din 

partea regulatorului 
temperaturii încăperii 

sau al celei exteri-
oare?

Da Da

Nu Nu Nu

3 6
Pagina 18

Pompa de recirculaţie se opreşte.

Pagina �05

Pompa de recirculaţie nu a funcţionat mai 
mult de �4 de ore? 

Pagina 19

Da

Nu Nu Nu

Da Da

3 6
Pagina 18 Pagina �0

Da Da

3 6
Pagina 18 Pagina �0

Tem-
peratura 

din boilerul 
pentru apă caldă 
este minim cu 5 

K mai redusă decât 
temperatura setată 

a BC10 sau 
RC30?

A 
survenit 

un necesar 
de căldură din 

partea regulatorului 
temperaturii încăperii 

sau al celei 
exterioare?

Tem-
peratura 

din boilerul 
pentru apă caldă 
este minim cu 5 

K mai redusă decât 
temperatura setată 

a BC10 sau 
RC30?

A 
survenit 

un necesar 
de căldură din 

partea regulatorului 
temperaturii încăperii 

sau al celei 
exterioare?

Pompa de recirculaţie funcţionează timp 
de 10 secunde, pentru a evita 

blocarea acesteia.

Au 
trecut 10 secunde 

sau s-a întrerupt alimentarea 
cu energie electrică?  

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Pagina 17

Ledul „Necesar de căldură” din cadrul BC10 
se aprinde.

Ventilatorul este pornit.

Dacă este disponibil un ventil cu trei căi intern sau 
extern: ventilul cu trei căi  se roteşte timp de 7,5 
secunde în setarea Regim de preparare a apei 

calde menajere. Dacă este disponibilă o pompă de 
alimentare a boilerului: pompa de alimentare a boi-

lerului este comandată.

Aprinzătorul electric funcţionează timp 
de 7 secunde.

Pompa de recirculaţie este pornită.

Faza de aprindere: 
Robinetul de gaz este deschis.

GB 14� se află în regimul de preparare a apei calde menajere.

Ledul „Arzător” se aprinde.

Funcţionare

Tem-
peratura boilerului 

de apă caldă este mai mare decât 
temperatura setată a apei calde din ca-

drul BC10 sau RC30?

Ledul „Preparare a apei calde menajere” se stinge.

Pagina 19

Tem-
peratura pe 

tur este cu 46 K mai 
mare decât temperatura setată 

a apei calde sau mai 
mare de 93°C?

Pagina �0 Nu

Da

OY
Robinetul de gaz este închis, arzătorul este 

deconectat.

Ledul „Arzător” se stinge.

Ventilatorul de opreşte.

..........
Temperatura pe 

tur este mai mică decât 
temperatura setată a apei 

calde plus 35 K?  

DaNu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Funcţionare

Pagina 19

Robinetul de gaz este închis, arzătorul este 
deconectat.

Ledul „Arzător” se stinge.

Pornire a funcţionării automate a pompelor prin 
intermediul boilerului de apă caldă, minim 30 de 

secunde, maxim 1 minut, dacă există 
un necesar de căldură.

Fază de spălare finală pe circuitul de aer, 30 de 
secunde.

Ventilatorul se opreşte.

Pompa de recirculaţie se opreşte.
.

Dacă este disponibil un ventil cu trei căi intern sau 
extern: ventilul cu trei căi se roteşte 7,5 secunde în 
setarea Regim de încălzire. Dacă este disponibilă 

o pompă de alimentare a boilerului: pompa de 
alimentare a boilerului este oprită.

A survenit 
un necesar de căldură din 

partea regulatorului temperaturii încăperii 
sau al temperaturii exterioare?                                                                                         

.....

Pagina �0

Nu

Pagina 17

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Pagina 17, Pagina 19

Ledul „Necesar de căldură” se aprinde.

Ventilatorul este pornit.

Aprinzătorul electric funcţionează timp 
de 7 secunde.

Pompa de recirculaţie este pornită.

Faza de aprindere: 
Robinetul de gaz este deschis.

GB 14� intră în regimul de încălzire.

Ledul „Arzător” se aprinde.

Funcţionare

Temperatura 
din boilerul pentru apă 

caldă este minim cu 5 K mai redusă decât 
temperatura setată a BC10 sau RC30?  

..........................................
....................

.
Regulatorul 

temperaturii încăperii şi al 
temperaturii exterioare se găseşte în poziţie 

de necesar?
.............................

...

Da
Pagina 187

Nu

Da

Ledul „Necesar de căldură” se stinge.

Robinetul de gaz este închis, 
arzătorul este deconectat.

Ledul „Arzător” se stinge.

Pornirea funcţionării automate a pompelor prin 
instalaţia de încălzire. Funcţionarea automată a 

pompelor conform setării din meniul „Setări”. Vezi 
paginile 14 şi �1. Setare din fabrică: 5 minute.

Fază de spălare finală pe circuitul de aer, 30 de 
secunde.

Pompa de recirculaţie se opreşte.

Ventilatorul de opreşte.

Pagina 17

...........
Temperatura 

pe tur este cu 6 K 
mai mică decât valoarea de 

referinţă? 

Tem-
peratura 

pe tur este cu 6 K 
mai mare decât valoarea 

de referinţă? (valoarea de refe-
rinţă este calculată de regulatorul tem-

peraturii exterioare sau este setată 
de regulatorul temperaturii 

încăperii din cadrul 
BC10?)

Nu

Robinetul de gaz este închis, arzătorul este 
deconectat.

Ledul „Arzător” se stinge.

Ventilatorul de opreşte.

Da

Nu Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Simptome

7 Simptome

7.1 Displayul sistemului principal de control BC10

7.1.1 Generalităţi
Pe displayul sistemului principal de control BC10 (vezi Pagina 10, Fig.4), se indică valoarea de afişare sau un cod de afişare.

7.1.2 Valorile de afişare pe display ale sistemului principal de control BC10
Valoarea de afişare apare automat sau se poate apela prin acţionarea tastei „Specialist în domeniu” 

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

.
sau „Service”  

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

.
(vezi paginile 11 şi 14).

Pe displayul sistemului principal de control se pot afişa următoarele valori de afişare:

Tab.1 Valori de afişare pe sistemul principal  
 de control BC10

7.1.3 Codurile de afişare pe display ale   
 sistemului principal de control BC10
Stânga
Un cod de afişare indică starea actuală a cazanului 
Logamax plus GB14�.
Codul de afişare apare automat sau se poate apela 
prin acţionarea tastei „Service” 

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

..

Apar două coduri de afişare (vezi Tabelul �, rândurile 
3 şi 4). După apariţia primului cod de afişare (rândul 
3), se poate apela al doilea cod (rândul 4) prin acţio-
narea tastei „Service” 

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

.. Numai în cazul unui cod 
de eroare este posibilă apelarea rândului 4 din cadrul 
sistemului principal de control BC10.

În condiţii normale de utilizare, apelarea rândului 4 
este posibilă prin regulatorul RC30 sau printr-un in-
strument de service. 

În cazul în care codul de afişare este un cod de de-
fecţiune, acesta din urmă este afişat pe display fie 
intermitent (cod de defecţiune de interblocare) sau fix 
(cod de defecţiune de blocare). Resetarea cazanului 
este necesară numai în cazul codului de defecţiune 
de interblocare (intermitent) (vezi Pagina 10, Fig. 4). 
Sursa erorii trebuie îndepărtată în prealabil. Codul 
de defecţiune de blocare (fix) se poate anula după 
expirarea unui anumit interval de timp (regimul de în-
călzire şi cel de preparare a apei calde menajere sunt 
funcţionale din nou).

În cazul unei defecţiuni de interblocare a cazanului, 
se afişează intermitent atât valoarea de afişare, cât şi 
codul de afişare.

În cazul în care există simultan mai multe coduri de 
afişare, acestea sunt afişate consecutiv. Iar dacă unul 
dintre aceste coduri de afişare este un cod de afişare 
de blocare, sunt afişate intermitent şi codurile de afi-
şare de blocare.

Valoare de 
afişare

Tipul valorii de afişare Unitate Domeniu Setare din 
fabrică

Temperatura actuală pe tur °C

Presiunea actuală a instalaţiei 
de încălzire

bar

Sarcina de referinţă setată %

Durata de referinţă setată de 
funcţionare automată a pompelor

minute

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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oder 
beliebige 
Anzeige mit 
einem fixen 
Punkt 
rechts 
unten.

1)

1)

oder belie-
bige Anzei-
ge mit 
einem blin-
kenden 
Punkt 
rechts un-
ten.

1)

1)

1)

Simptome

Pe display-ul sistemului principal de control BC10 
se pot afişa următoarele coduri de afişare:
Abrevierile utilizate în Tabelul 2:
Tipul codului de afişare:
BC – cod de utilizare
SC – cod de service
BKS – cod de defecţiune de blocare a cazanului
VKS – cod de defecţiune de interblocare a cazanului 
(intermitent)
AS – cod de defecţiune a instalaţiei
ÜC – cod de afişare suplimentar
Simptome

Cod de afişare

Cod de 
afişare 
principal

Cod de 
afişare 
secundar

Semnificaţia codului de afişare Tipul co-
dului de 
afişare

Reseta-
re nece-
sară?

Simptome supli-
mentare

Diagnosticare Remedierea 
erorilor

Fără afişare pe 
display

Pagina 3� Pagina 3�

Test de comunicare în timpul accele-
rării. Acest cod este afişat intermitent 
pentru verificarea comunicării între 
UBA3 şi sistemul principal de control 
BC10 de � ori a câte � secunde în 
timpul accelerării. În cazul în care a 
fost montat un nou UBA3 sau KIM, 
acest cod  este afişat intermitent timp 
de maxim 10 secunde. Dacă acest 
cod este afişat intermitent în mod 
continuu, este vorba despre o defec-
ţiune de comunicare între UBA3 şi 
sistemul principal de control BC10. 
Vezi Pagina 54.

ÜC Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

7

oder 
beliebige 
Anzeige mit 
einem fixen 
Punkt 
rechts 
unten.

1)

1)

oder belie-
bige Anzei-
ge mit 
einem blin-
kenden 
Punkt 
rechts un-
ten.

1)

1)

1)

 sau afişa-
re aleato-
rie cu un 
punct fix 
în partea 
dreaptă 
jos.

Cazanul de încălzire se află în func-
ţiune pentru testul gazelor evacuate 
sau în funcţionare de service.

BC Paginile 11 sau 
1�

Paginile 11 sau 
1�

Cazanul de încălzire se află în regim 
de încălzire.

BC

7

oder 
beliebige 
Anzeige mit 
einem fixen 
Punkt 
rechts 
unten.

1)

1)

oder belie-
bige Anzei-
ge mit 
einem blin-
kenden 
Punkt 
rechts un-
ten.

1)

1)

1)

sau afi-
şare ale-
atorie cu 
un punct 
intermitent 
în partea 
dreaptă 
jos.

Cazanul de încălzire de află în funcţi-
onare manuală.

BC Temperatura în-
căperii este prea 
ridicată.

Pagina 13 Pagina 13

Cazanul de încălzire se află în regim 
de preparare a apei calde menajere.

BC

Cazanul de încălzire s-a deconectat. 
Pornirea funcţionării automate a 
pompelor prin intermediul boilerului 
de apă caldă, minim 30 de secunde, 
maxim 1 minut.

BC

Tab. 2 Display al sistemului principal de control BC10

1)  vizibil numai prin instrumentul de service.
�)  este executat.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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7

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Simptome

Cod de afişare

Cod de 
afişare 
principal

Cod de 
afişare 
secundar

Semnificaţia codului de afişare Tipul 
codului 
de 
afişare

Resetare 
necesa-
ră?

Simptome 
suplimentare

Diagnosticare Remedierea 
erorilor

Fază de utilizare:
Programul de optimizare a comutării 
este activat.
Acest program este activat dacă a 
fost emis un necesar de căldură al 
unui regulator RC sau de pornire/
oprire mai frecvent decât 1 dată la 
10 minute. Acest lucru înseamnă 
că, după prima pornire a arzătorului, 
cel mai devreme după 10 minute, 
cazanul de încălzire poate fi pornit 
din nou.

BC Fără regim de 
încălzire, dacă 
este cazul.

Arzătorul este accelerat. BC

Pregătire de funcţionare: cazanul 
de încălzire se găseşte în stare de 
pregătire de funcţionare. Programul 
cu durată proporţională este activat.
Programul cu durată proporţională 
este activat imediat ce puterea 
necesară a regulatorului de 
modulare este mai mică decât limita 
inferioară a puterii aparatului.
În timpul programului cu durată 
proporţională, arzătorul este pornit şi 
oprit alternativ.
Durata de timp în care arzătorul este 
pornit depinde de diferenţa dintre 
puterea necesară a regulatorului de 
modulare şi limita inferioară a puterii 
aparatului. Imediat ce arzătorul 
este pornit, aparatul funcţionează 
la puterea minimă. Imediat ce 
arzătorul este oprit, este explicat 
codul de afişare 

Symptome 7
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1)

Betriebsphase:
Das Schaltoptimierungsprogramm 
ist aktiviert.

Dieses Programm wird aktiviert, 
wenn häufiger als 1 x pro 10 Minuten 
eine Wärmeanforderung einer RC- 
oder Ein-/Aus-Regelung vorhanden 
war. Dies bedeutet, dass der Heiz-
kessel nach dem ersten Brennerstart 
frühestens nach 10 Minuten erneut 
starten kann.

BC Gegebenenfalls 
kein Heizbetrieb.

1)

Der Brenner wird hochgefahren. BC

1)

Betriebsbereitschaft:
Der Heizkessel befindet sich in 
Betriebsbereitschaft. Das zeitpropor-
tionale Programm ist aktiviert. 

Das zeitproportionale Programm 
wird aktiviert sobald die geforderte 
Leistung der modulierenden Rege-
lung niedriger ist als die Untergrenze 
der Geräteleistung.

Während des zeitproportionale Pro-
gramms wird der Brenner abwech-
selnd ein- und ausgeschaltet.

Die Zeitdauer während der Brenner 
eingeschaltet wird hängt ab vor der 
Differenz zwischen die geforderte 
Leistung der modulierenden Rege-
lung und die Untergrenze der Gerä-
teleistung. Sobald der Brenner 
eingeschaltet ist, brennt das Gerät 
auf minimaler Leistung. Sobald der 
Brenner aus geschaltet ist, wird der 
Displaycode  im 
Display des BC10 angedeutet.

Das zeitproportionale Programm 
wird automatisch deaktiviert sobald 
die geforderte Leistung der modulie-
renden Regelung höher ist als die 
Untergrenze der Geräteleistung.

BC

1)

Der Heizkessel befindet sich in 
Betriebsbereitschaft, kein Wärmebe-
darf vorhanden.

BC

1)

Die Gasarmatur wird geöffnet. BC

1)

Der Heizkessel wird hochgefahren. BC

1)

Der Heizkessel schaltet ab, die Tem-
peratur ist höher als die Solltempera-
tur.

BC

Der Vorlaufsensor hat eine Tempe-
ratur gemessen, die höher ist als 
95 °C.

BKS nein

Der Sicherheitssensor hat eine Tem-
peratur gemessen, die höher ist als 
95 °C.

BKS nein

Der Rücklaufsensor hat eine Tempe-
ratur gemessen, die höher ist als 
95 °C.

BKS nein

Der UBA3 verzeichnet keine Verbin-
dung zu ungenutzten Kontakten 78 
und 50.

BKS nein Kein Heizbetrieb 
und kein Warm-
wasser.

Seite 56 Seite 56

Symptome

Diagnose
Fehler-
behebung

Displaycode

Bedeutung des Displaycodes
Art des 
Display-
codes

Reset 
erfor-
derlich?

Übrige 
Symptome

Haupt-
Display-

code

Sub-
Display-

code

Tab. 2 Displayanzeige auf dem Basiscontroller BC10

1) nur sichtbar über das Servicetool
2) wird ausgeführt

Symptome 7
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1)

Betriebsphase:
Das Schaltoptimierungsprogramm 
ist aktiviert.

Dieses Programm wird aktiviert, 
wenn häufiger als 1 x pro 10 Minuten 
eine Wärmeanforderung einer RC- 
oder Ein-/Aus-Regelung vorhanden 
war. Dies bedeutet, dass der Heiz-
kessel nach dem ersten Brennerstart 
frühestens nach 10 Minuten erneut 
starten kann.

BC Gegebenenfalls 
kein Heizbetrieb.

1)

Der Brenner wird hochgefahren. BC

1)

Betriebsbereitschaft:
Der Heizkessel befindet sich in 
Betriebsbereitschaft. Das zeitpropor-
tionale Programm ist aktiviert. 

Das zeitproportionale Programm 
wird aktiviert sobald die geforderte 
Leistung der modulierenden Rege-
lung niedriger ist als die Untergrenze 
der Geräteleistung.

Während des zeitproportionale Pro-
gramms wird der Brenner abwech-
selnd ein- und ausgeschaltet.

Die Zeitdauer während der Brenner 
eingeschaltet wird hängt ab vor der 
Differenz zwischen die geforderte 
Leistung der modulierenden Rege-
lung und die Untergrenze der Gerä-
teleistung. Sobald der Brenner 
eingeschaltet ist, brennt das Gerät 
auf minimaler Leistung. Sobald der 
Brenner aus geschaltet ist, wird der 
Displaycode  im 
Display des BC10 angedeutet.

Das zeitproportionale Programm 
wird automatisch deaktiviert sobald 
die geforderte Leistung der modulie-
renden Regelung höher ist als die 
Untergrenze der Geräteleistung.

BC

1)

Der Heizkessel befindet sich in 
Betriebsbereitschaft, kein Wärmebe-
darf vorhanden.

BC

1)

Die Gasarmatur wird geöffnet. BC

1)

Der Heizkessel wird hochgefahren. BC

1)

Der Heizkessel schaltet ab, die Tem-
peratur ist höher als die Solltempera-
tur.

BC

Der Vorlaufsensor hat eine Tempe-
ratur gemessen, die höher ist als 
95 °C.

BKS nein

Der Sicherheitssensor hat eine Tem-
peratur gemessen, die höher ist als 
95 °C.

BKS nein

Der Rücklaufsensor hat eine Tempe-
ratur gemessen, die höher ist als 
95 °C.

BKS nein

Der UBA3 verzeichnet keine Verbin-
dung zu ungenutzten Kontakten 78 
und 50.

BKS nein Kein Heizbetrieb 
und kein Warm-
wasser.

Seite 56 Seite 56

Symptome

Diagnose
Fehler-
behebung

Displaycode

Bedeutung des Displaycodes
Art des 
Display-
codes

Reset 
erfor-
derlich?

Übrige 
Symptome

Haupt-
Display-

code

Sub-
Display-

code

Tab. 2 Displayanzeige auf dem Basiscontroller BC10

1) nur sichtbar über das Servicetool
2) wird ausgeführt
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23

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Serviceanleitung Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ausgabe 04/2005

1)

Betriebsphase:
Das Schaltoptimierungsprogramm 
ist aktiviert.

Dieses Programm wird aktiviert, 
wenn häufiger als 1 x pro 10 Minuten 
eine Wärmeanforderung einer RC- 
oder Ein-/Aus-Regelung vorhanden 
war. Dies bedeutet, dass der Heiz-
kessel nach dem ersten Brennerstart 
frühestens nach 10 Minuten erneut 
starten kann.

BC Gegebenenfalls 
kein Heizbetrieb.

1)

Der Brenner wird hochgefahren. BC

1)

Betriebsbereitschaft:
Der Heizkessel befindet sich in 
Betriebsbereitschaft. Das zeitpropor-
tionale Programm ist aktiviert. 

Das zeitproportionale Programm 
wird aktiviert sobald die geforderte 
Leistung der modulierenden Rege-
lung niedriger ist als die Untergrenze 
der Geräteleistung.

Während des zeitproportionale Pro-
gramms wird der Brenner abwech-
selnd ein- und ausgeschaltet.

Die Zeitdauer während der Brenner 
eingeschaltet wird hängt ab vor der 
Differenz zwischen die geforderte 
Leistung der modulierenden Rege-
lung und die Untergrenze der Gerä-
teleistung. Sobald der Brenner 
eingeschaltet ist, brennt das Gerät 
auf minimaler Leistung. Sobald der 
Brenner aus geschaltet ist, wird der 
Displaycode  im 
Display des BC10 angedeutet.

Das zeitproportionale Programm 
wird automatisch deaktiviert sobald 
die geforderte Leistung der modulie-
renden Regelung höher ist als die 
Untergrenze der Geräteleistung.

BC

1)

Der Heizkessel befindet sich in 
Betriebsbereitschaft, kein Wärmebe-
darf vorhanden.

BC

1)

Die Gasarmatur wird geöffnet. BC

1)

Der Heizkessel wird hochgefahren. BC

1)

Der Heizkessel schaltet ab, die Tem-
peratur ist höher als die Solltempera-
tur.

BC

Der Vorlaufsensor hat eine Tempe-
ratur gemessen, die höher ist als 
95 °C.

BKS nein

Der Sicherheitssensor hat eine Tem-
peratur gemessen, die höher ist als 
95 °C.

BKS nein

Der Rücklaufsensor hat eine Tempe-
ratur gemessen, die höher ist als 
95 °C.

BKS nein

Der UBA3 verzeichnet keine Verbin-
dung zu ungenutzten Kontakten 78 
und 50.

BKS nein Kein Heizbetrieb 
und kein Warm-
wasser.

Seite 56 Seite 56

Symptome

Diagnose
Fehler-
behebung

Displaycode

Bedeutung des Displaycodes
Art des 
Display-
codes

Reset 
erfor-
derlich?

Übrige 
Symptome

Haupt-
Display-

code

Sub-
Display-

code

Tab. 2 Displayanzeige auf dem Basiscontroller BC10

1) nur sichtbar über das Servicetool
2) wird ausgeführt

.de 
pe displayul BC10.
Programul cu durată proporţională 
este dezactivat automat imediat ce 
puterea necesară a regulatorului de 
modulare este mai mare decât limita 
inferioară a puterii aparatului.

BC

Cazanul de încălzire este pregătit de 
funcţionare, nu există niciun necesar 
de căldură.

BC

Robinetul de gaz este deschis. BC

Cazanul de încălzire este accelerat. BC

Cazanul de încălzire comută, 
temperatura este mai mare decât
valoarea de referinţă.

BC

Senzorul de tur a măsurat o 
temperatură mai mare de 95°C.

BKS nu

Senzorul de siguranţă a măsurat o 
temperatură mai mare de 95°C.

BKS nu

Senzorul de retur a măsurat o 
temperatură mai mare de 95°C.

BKS nu

UBA3 nu înregistrează nicio 
conexiune cu contactele neutilizate 
78 şi 50.

BKS nu Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 56 Pagina 56

Tab. 2 Display al sistemului principal de control BC10

1)  vizibil numai prin instrumentul de service.
�)  este executat.

Simptome

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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7

1)

1)

1)

1)

1)

7

1)

Simptome

Cod de afişare

Cod de 
afişare 
principal

Cod de 
afişare 
secundar

7

1)

1)

1)

1)

1)

Semnificaţia codului de afişare Tipul co-
dului de 
afişare

Resetare 
necesa-
ră?

Simptome supli-
mentare

Diagnosticare Remedierea 
erorilor

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Presiunea instalaţiei este prea joasă. BKS nu Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 56 Pagina 56

Nicio creştere a temperaturii după 
pornirea arzătorului sau nicio diferenţă 
de temperatură între senzorul de tur şi 
cel de siguranţă mai mare de 15 K.

BC Pagina 57 Pagina 57

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Diferenţa de temperatură dintre sen-
zorul de tur şi cel de siguranţă mai 
mare de 15 K

BKS nu Pagina 57 Pagina 57

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Pompa de recirculaţie nu indică o 
diferenţă de presiune.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 58 Pagina 58

Creşterea temperaturii senzorului de 
tur  sau a senzorului de siguranţă 
este mai mare de 5 K/secundă.

BC Pagina 60 Pagina 60

Diferenţa de temperatură dintre sen-
zorul de tur şi cel de retur este mai 
mare de 50 K.

BC Pagina 61 Pagina 61

Semnalul tahometrului se află în afara 
valorii limită. Pompa de recirculaţie nu 
se roteşte sau se roteşte prea lent.

BC

Nu este disponibil niciun semnal al 
tahografului pentru pompa de recir-
culaţie.

BC Pagina 6� Pagina 6�

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Transportul de aer a eşuat în timpul 
fazei de utilizare.

BKS nu Pagina 63 Pagina 63

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Ventilatorul este deconectat în timpul 
testului de siguranţă.

BKS nu Pagina 64 Pagina 64

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Ventilatorul este deconectat în timpul 
testului de siguranţă.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 65 Pagina 65

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Ventilatorul se roteşte prea lent. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 66 Pagina 66

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Ventilatorul se roteşte prea rapid. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 67 Pagina 67

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Temperatura măsurată a senzorului 
de tur este mai mare de 105°C.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 68 Pagina 68

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

UBA3 nu înregistrează nicio conexiu-
ne cu contactele neutilizate �� şi 50.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 69 Pagina 69

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Testul senzorului a eşuat. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 69 Pagina 69

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzorul de siguranţă este scurtcir-
cuitat sau măsoară temperaturi mai 
mari de 130°C.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 70 Pagina 70

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Contactul senzorului de siguranţă 
este întrerupt.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 71 Pagina 71

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzorul de tur este scurtcircuitat. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 7� Pagina 7�

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Contactul senzorului de tur este 
întrerupt.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 73 Pagina 73

Tab. 2 Display al sistemului principal de control BC10

1)  vizibil numai prin instrumentul de service.
�)  este executat.

Simptome

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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7

1)

Simptome

Cod de afişare

Cod de 
afişare 
principal

Cod de 
afişare 
secundar

7

1)

1)

1)

1)

1)

Semnificaţia codului de afişare Tipul co-
dului de 
afişare

Resetare 
necesa-
ră?

Simptome supli-
mentare

Diagnosticare Remedierea 
erorilor

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Fără ionizare după aprindere. După 
4 încercări de pornire urmează o de-
fecţiune de interblocare a cazanului

7

1)

BKS nu Pagina 74 Pagina 74

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Fără ionizare după 4  încercări de 
pornire.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 74 Pagina 74

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

S-a măsurat fluxul de ionizare de la 
pornirea arzătorului.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 81 Pagina 81

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

S-a măsurat fluxul de ionizare după 
oprirea arzătorului.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 81 Pagina 81

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Ionizarea lipseşte în timpul fazei de 
utilizare.

BKS nu Pagina 8� Pagina 8�

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Aprinzătorul electric arde prea mult 
timp.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 87 Pagina 87

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Tensiunea reţelei a fost întreruptă  
şi repornită după semnalarea de 
eroare.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 87 Pagina 87

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

UBA3 este defect. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 87 Pagina 87

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

UBA3 este defect. VKS da

Contactul de comutare extern este 
activat.

BC Pagina 88 Pagina 88

Test al displayului în timpul acceleră-
rii. Acest cod apare maxim 1 secun-
dă pe display.

ÜC

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

KIM sau UBA3 este defect. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 89 Pagina 89

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

KIM sau UBA3 este defect. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 89 Pagina 89

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

UBA3 este defect. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

UBA3 este defect. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Bobina robinetului de gaz sau cabla-
jul către robinetul de gaz este defect.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 90 Pagina 90

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

UBA3 este defect. VKS da

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

KIM sau UBA3 este defect. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 89 Pagina 89

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

KIM sau UBA3 este defect. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 89 Pagina 89

Tab. 2 Display al sistemului principal de control BC10

1)  vizibil numai prin instrumentul de service.
�)  este executat.

Simptome

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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7

Simptome

Cod de afişare

Cod de           
afişare 
principal

Cod de 
afişare se-
cundar

7

1)

1)

1)

1)

1)

Semnificaţia codului de afişare Tipul co-
dului de 
afişare

Reseta-
re nece-
sară?

Simptome supli-
mentare

Diagnosticare Remedierea 
erorilor

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzor extern AS

AS

Se consideră 
temperatura 
externă minimă.

Nu se mai pre-
pară apă caldă 
menajeră.

Senzorul este 
conectat sau 
montat greşit.

Rupere sau scurt-
circuit al cablului 
senzorului.

Senzorul este 
defect.

Verificaţi conexi-
unea senzorului 
sau cablul aces-
tuia. 

Verificaţi monta-
rea senzorului.

Comparaţi valoa-
rea rezistenţei 
cu caracteristica 
senzorului.

Senzor al temperaturii apei calde

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzor al temperaturii apei calde �

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Apa caldă menajeră rămâne rece. AS Se încearcă în 
continuu încăl-
zirea boilerului 
de apă caldă 
la valoarea de 
referinţă setată a 
apei calde.
Turul apei calde 
este oprit după 
apariţia semnală-
rii de eroare.

Alimentare sau 
scurgeri con-
stante.

Dacă este cazul, 
opriţi scurgerile.

Senzorul este 
conectat sau 
montat greşit.

Verificaţi conexi-
unea senzorului 
sau cablul aces-
tuia. 

Rupere sau scurt-
circuit al cablului 
senzorului.

Verificaţi monta-
rea senzorului pe 
boilerul de apă 
caldă.

Senzorul este 
defect.

Comparaţi valoa-
rea rezistenţei 
cu caracteristica 
senzorului.

Pompa de ali-
mentare este 
racordată greşit 
sau este defectă.

Verificaţi funcţi-
onarea pompei 
de alimentare, 
de exemplu, cu 
testul releului.

Tab. 2 Display al sistemului principal de control BC10

1)  vizibil numai prin instrumentul de service.
�)  este executat.

Simptome

Senzorul este 
conectat sau 
montat greşit.

Verificaţi conexi-
unea senzorului 
sau cablul aces-
tuia. 

Rupere sau scurt-
circuit al cablului 
senzorului.

Verificaţi monta-
rea senzorului pe 
boilerul de apă 
caldă.

Senzorul este 
defect.

Comparaţi valoa-
rea rezistenţei 
cu caracteristica 
senzorului.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!

�6 Instrucţiuni de service Logamax plus GB14�-15/�4/30/45/60 • Ediţia 04/�005



7Simptome

Simptome

Cod de afişare

Cod de 
afişare 
principal

Cod de 
afişare 
secundar

7

1)

1)

1)

1)

1)

Semnificaţia codului de afişare Tipul co-
dului de 
afişare

Resetare 
necesa-
ră?

Simptome supli-
mentare

Diagnosticare Remedierea 
erorilor

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Dezinfecţie termică. AS Dezinfecţia termi-
că a fost anulată.

Cantitatea ali-
mentată în inter-
valul dezinfecţiei 
este prea mare.

Selectaţi inter-
valul temporal 
al dezinfecţiei, 
astfel încât în 
acest moment să 
nu existe un ne-
cesar de căldură 
suplimentar.Puterea caza-

nului este prea 
redusă pentru 
preluarea simul-
tană de căldură a 
altor consumatori 
(de exemplu, al 
doilea circuit de 
încălzire).

Senzorul este 
conectat sau 
montat greşit.

Verificaţi conexi-
unea senzorului 
sau cablul aces-
tuia. 

Rupere sau scurt-
circuit al cablului 
senzorului.

Verificaţi monta-
rea senzorului pe 
boilerul de apă 
caldă.

Senzorul este 
defect.

Comparaţi valoa-
rea rezistenţei 
cu caracteristica 
senzorului.

Pompa de ali-
mentare defectă.

Verificaţi funcţi-
onarea pompei 
de alimentare, 
de exemplu, cu 
testul releului.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Nicio comunicare cu EMS. AS Cazanul de 
încălzire nu mai 
primeşte nici un 
necesar de căl-
dură, instalaţia de 
încălzire nu mai 
încălzeşte.

Sistemul EMS cu 
magistrală este 
supraîncărcat.

Resetaţi prin 
oprirea/pornirea 
instalaţiei de 
încălzire. Dacă 
este cazul, anun-
ţaţi unitatea ser-
vice BUDERUS.

UBA3/MC10 este 
defect.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzor de presiune a apei AS Senzor digital 
al presiunii apei 
defect.

Înlocuiţi senzorul 
digital al presiunii 
apei.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Nicio comunicare cu BC10. AS Setările BC10 nu 
mai sunt preluate 
de aparatele 
RCxx.

Problemă de 
contact la BC10 
sau BC10 este 
defect.

Verificaţi cone-
xiunea BC10. 
Dacă este cazul, 
înlocuiţi BC10. 

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Nu este setată durata. AS Funcţionare 
limitată a tuturor 
programelor de 
încălzire, lista 
erorilor.

Lipseşte menţio-
narea duratei, de 
exemplu, printr-o 
pană prelungită 
de curent.

Setarea orei 
actuale.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Nu este setată data. AS Funcţionare limi-
tată a:
tuturor programe-
lor de încălzire, 
funcţionare în 
regim de conce-
diu/sărbătoare, 
listă de erori.

Lipseşte menţio-
narea datei, de 
exemplu, printr-o 
pană prelungită 
de curent.

Setarea datei 
actuale.

Tab. 2 Display al sistemului principal de control BC10

1)  vizibil numai prin instrumentul de service.
�)  este executat.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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7 Simptome

Simptome

Cod de afişare

Cod de 
afişare 
principal

Cod de 
afişare 
secundar

7

1)

1)

1)

1)

1)

Semnificaţia codului de afişare Tipul co-
dului de 
afişare

Resetare 
necesa-
ră?

Simptome supli-
mentare

Diagnosticare Remedierea 
erorilor

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Comandă de la distanţă .
a RC30-HK1 

AS Din cauză că 
lipseşte tempe-
ratura efectivă 
a încăperii, sunt 
fără funcţie:
influenţa încăpe-
rii, optimizarea 
momentelor de 
comutare.
EMS lucrează cu 
cele mai recente 
valori setate ale 
comenzii de la 
distanţă.

Nu este alocată 
comanda de la 
distanţă, deşi 
regulatorul tem-
peraturii încăperii 
este setat.

Verificaţi parame-
trul „COMANDĂ 
DE LA DISTAN-
ŢĂ”, respectiv 
„SISTEM DE 
ÎNCĂLZIRE”.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Comandă de la distanţă .
a RC30-HK� 

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Comandă de la distanţă .
a RC30-HK1 

Nu este alocată 
comanda de la 
distanţă, deşi 
tipul de protecţie 
împotriva înghe-
ţului „ÎNCĂPERE” 
este setat.

Verificaţi pa-
rametrul „CO-
MANDĂ DE LA 
DISTANŢĂ”, 
respectiv „TIP 
DE ÎNGHEŢ”.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Comandă de la distanţă .
a RC30-HK� 

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzor de temperatură RC30-HK1 

Senzor de temperatură RC30-HK� 

Senzorul de tem-
peratură integrat 
sau conectat al 
comenzii de la 
distanţă (unitate 
de comandă) 
al circuitului 
de încălzire 1, 
respectiv �, este 
defect.

Verificaţi sen-
zorul de tempe-
ratură conectat 
extern.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzor de temperatură RC�0-HK1 Înlocuiţi comanda 
de la distanţă.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzor de temperatură RC�0-HK� 

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

.......
Senzor de deviere AS Printre altele, 

se ajunge la o 
alimentare insufi-
cientă a următoa-
relor circuite de 
încălzire, întrucât 
acestea nu mai 
pot fi alimentate 
cu cantitatea de 
căldură nece-
sară. 

Senzorul este 
conectat sau 
montat greşit.

Verificaţi conexiu-
nea senzorului sau 
cablul acestuia. 

Rupere sau scurt-
circuit al cablului 
senzorului.

Verificaţi monta-
rea senzorului.

Senzorul este 
defect.

Comparaţi valoa-
rea rezistenţei 
cu caracteristica 
senzorului.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

WM10 nu este disponibil, respectiv 
nu există comunicare.

AS Pompa circuitului 
de încălzire 1 
este comandată 
pe o durată lungă 
de timp. 

WM10 sau cablul 
magistralei este 
conectat greşit 
sau este defect.

Verificaţi cone-
xiunile WM10 
şi cablul magis-
tralei.

WM10 nu este 
recunoscut de 
către RC30.

Înlocuiţi WM10.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Conflict de adrese AS RC30 şi RC�0 
comandă HK1 şi 
WW. În funcţie 
de programele 
de încălzire şi de 
valorile tempe-
raturii  setate ale 
încăperii, insta-
laţia de încălzire 
nu mai poate 
funcţiona corect. 
Prepararea apei 
calde menajere 
funcţionează cu 
erori.

RC�0 şi RC30 
sunt specificate 
drept master.

Modificaţi pa-
rametrul P1 din 
RC�0 sau înde-
părtaţi RC30 din 
magistrala EMS.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Comunicare RC�0-HK1 AS Din cauză că 
lipseşte tempe-
ratura efectivă 
a încăperii, sunt 
fără funcţie:
influenţa încăpe-
rii, optimizarea 
momentelor de 
comutare.

RC�0 este 
adresat incorect, 
cablat greşit sau 
defect.

Verificaţi adresa 
din RC�0.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Comunicare RC�0-HK� Verificaţi funcţia 
şi conexiunea 
comenzii de la 
distanţă.

Înlocuiţi comanda 
de la distanţă.

Tab. 2 Display al sistemului principal de control BC10

1)  vizibil numai prin instrumentul de service.
�)  este executat.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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7

bis zu

Simptome

Simptome

Cod de afişare

Cod de 
afişare 
principal

Cod de 
afişare 
secundar

Semnificaţia codului de afişare Tipul co-
dului de 
afişare

Resetare 
necesa-
ră?

Simptome supli-
mentare

Diagnosticare Remedierea 
erorilor

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzorul circuitului de încălzire/tu-
rului

AS Pompa circuitului 
de încălzire � 
este comandată 
în continuare în 
funcţie de valoa-
rea specificată.
Actuatorul este 
deconectat de la 
reţeaua de ali-
mentare cu ener-
gie electrică şi 
rămâne în ultima 
stare comandată 
(poate fi setat 
manual).

Senzorul este 
conectat sau 
montat greşit.

Verificaţi conexi-
unea senzorului 
sau cablul aces-
tuia. 

Rupere sau scurt-
circuit al cablului 
senzorului.

Verificaţi monta-
rea senzorului.

Senzorul este 
defect.

Comparaţi valoa-
rea rezistenţei 
cu caracteristica 
senzorului.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

MM10 nu este disponibil, respectiv 
nu există comunicare.

AS Circuitul de încăl-
zire � nu poate 
fi utilizat corect. 
MM10 şi actu-
atorul (vana de 
amestec) funcţi-
onează indepen-
dent în regim de 
urgenţă. Pompa 
circuitului de 
încălzire � este 
comandată pe 
lungă durată. 
Datele monito-
rizate în RC30 
sunt invalide.

Adresa circuitului 
de încălzire din 
MM10 şi RC30 
nu corespunde.

Verificaţi comu-
tatorul rotativ 
de codare din 
MM10.

MM10 sau cablul 
magistralei este 
conectat greşit 
sau este defect.

Verificaţi cone-
xiunile MM10 şi 
cablul magis-
tralei.

MM10 nu este 
recunoscut de 
către RC30.

Înlocuiţi MM10.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

UBA3 nu are conexiune către sen-
zorul de presiune sau a survenit un 
scurtcircuit.

VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 91 Pagina 91

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Scurtcircuit în conexiunea către sen-
zorul de presiune.

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzorul de retur a măsurat o tempe-
ratură mai mare decât 105 °C.

VKS da

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Senzorul de retur este scurtcircuitat. VKS da

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

Contactul senzorului de retur este 
întrerupt.

VKS da

E
+ orice 
cifră sau 
literă

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

UBA3 este defect. BKS nu Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 89 Pagina 89

7

1)

E

+ orice 
cifră sau 
literă

Symptome 7

42 9 031

P1.6 00P . 04P .

99L 02L 99L L L

5F 00F 06F 1dF 5F

UBA3 sau KIM este defect. VKS da Fără regim de 
încălzire şi de 
preparare a apei 
calde menajere.

Pagina 89 Pagina 89

Presiunea instalaţiei de încălzire este 
prea joasă.

SC Pagina 87 Pagina 89

Presiunea instalaţiei de încălzire este 
prea joasă.

SC Pagina 87 Pagina 89

Se efectuează resetarea. Acest cod 
apare pe display după apăsarea 
tastei „Resetare” timp de 5 secunde.

ÜC �)

Tab. 2 Display al sistemului principal de control BC10

1)  vizibil numai prin instrumentul de service.
�)  este executat.

până la

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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7

7.2 Ledul din cadrul UBA3

În afara display-ului sistemului principal de control BC10, în cadrul UBA3 este disponibil un led roşu. Vezi Fig. 1, Pagina �.

Semnificaţia acestui led este oferită în Tabelul 3.

LED Semnificaţie
Oprit Funcţionare normală
Luminează intermitent lent (1 Hz) Există o defecţiune a cazanului (defecţiune de interblocare).
Luminează intermitent rapid (10 secunde) În timpul accelerării, după înlocuirea KIM sau UBA3.
Pornit În timpul unei defecţiuni în cadrul UBA3 sau în cazul 

nerecunoaşterii KIM.
Tab. 3 Ledul UBA3

.

Simptome

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Diagnose 8Diagnosticare

8 Diagnosticare

8.1 Defecţiuni fără cod de defecţiune

Necesar de apă caldă menajeră

Cu toate că este afişată pregătirea de funcţionare a UBA3, 
este posibil ca în cazul necesarului de apă caldă menajeră 
să nu fie disponibilă apă caldă sau să fie disonibilă numai 
pentru scurt timp.

Diagramă structurală pentru detectarea şi remedierea de-
fecţiunii, vezi Pagina 37.

Regim de încălzire

Cu toate că este afişată pregătirea de funcţionare a UBA3 
şi temperatura încăperii nu a atins valoarea presetată, ca-
zanul Logamax plus GB14� nu intră în regim de încălzire.

Diagramă structurală pentru detectarea şi îndepărtarea 
erorii: Pagina 51.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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Diagnose8

Geen Display 

7

44

19

Diagnosticare

Fără afişare pe display.

În rest, aparatul 
funcţionează normal?  

Da

Nu

Verificaţi dacă ştecherul de reţea se află în priza 
cu împământare.

Ştecherul de reţea 
se află în priza cu împământare?          

Comutatorul de utili-
zare din cadrul BC10 se află în poziţia 

„1” (Pornit)?    

Există tensiune la 
priza cu împământare?                      

Cablul de �30 V c.a. este 
în ordine?                              

Siguranţa este în ordine?                               
Pagina 9�

În 
cadrul BC10 este 

disponibil un display?              

      Verificaţi situarea comutatorului de utilizare în 
poziţia „1” (Pornit).  Vezi Pagina 10.

Verificaţi dacă la priza cu împământare este dispo-
nibilă tensiunea de �30 V c.a.

Măsuraţi rezistenţa cablului de alimentare 
de �30 V c.a.

Măsuraţi siguranţa de pe partea posterioară a UBA 
cu ajutorul unui aparat pentru multi-măsurători. 

Vezi Pagina 93.

Înlocuiţi siguranţa. Vezi Pagina 93.

Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
în poziţia „0” (Oprit). Vezi Pagina 10, paragraful 5.�.

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Remediaţi problema din cadrul instalaţiei electrice.

Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
în poziţia „1” (Pornit). Vezi Pagina 10 (Fig. 4).

Introduceţi ştecărul de reţea în priza 
cu împământare. 

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Pagina 34

Pagina 9�

Pagina 35

8

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

44

8

19

Diagnosticare

Verificaţi dacă la ambele contacte 1 şi � din cadrul 
BC10 este disponibilă o tensiune 

între 7,8 şi 15,� V c.c. 
Vezi Pagina 150.

Există tensiune?                              

Ramificaţia de 
cabluri este în ordine?  

Pagina 9�

Pagina 35

Pagina 3�

Măsuraţi secţiunea respectivă a ramificaţiei 
de cabluri. Vezi Pagina 150.

Înlocuiţi BC10. Vezi Instrucţiunile 
de montare a BC10.

Realizaţi o ramificaţie de cabluri 
sau respectiva secţiune.

Da

Nu

Da

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Geen Display deel 2 

7

10

9

Diagnosticare

Pagina 3�

Decuplaţi de la reţeaua electrică următoarele 
componente ale cazanului:

- ventilatorul, vezi Pagina 95,
- pompa de recirculaţie internă şi/sau externă, 
vezi Pagina 99.

Siguranţa este în ordine?                              

Pe displayul 
sistemului BC10 este disponibilă o 

afişare?               

În cadrul BC10 
este disponibil un display?                           

dreapta

Măsuraţi din nou siguranţa de pe partea posterioară 
a UBA3 cu ajutorul unui aparat pentru multi-

măsurători. Vezi Pagina 93.

Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi Pagina 10, paragraful 5.�.

Deplasaţi comutatorul de utilizare pe „0” (Oprit).

Racordaţi pompa de recirculaţie internă şi/sau 
externă. Vezi Pagina 99.

Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi Pagina 10, paragraful 5.�.

Înlocuiţi din nou siguranţa. 
Vezi Pagina 93.

Înlocuiţi pompa de recirculaţie internă şi/sau 
externă. Vezi Pagina 100.

Înlocuiţi din noi siguranţa. 
Vezi Pagina 93.

Da

Nu

Nu

Da

Da

Nu

Pagina 35

Pagina 36

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!

34 Instrucţiuni de service Logamax plus GB14�-15/�4/30/45/60 • Ediţia 04/�005



8

10

8

8

Diagnosticare

Pe displayul 
sistemului BC10 este disponibilă o 

afişare?      

Pagina 34

Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi Pagina 10, paragraful 5.�.

Conectaţi ventilatorul. Vezi Pagina 95.

Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi Pagina 10, paragraful 5.�.

Înlocuiţi ventilatorul. Vezi Pagina 97.

Înlocuiţi din nou siguranţa. 
Vezi Pagina 93.

Pagina 35

Montaţi căptuşeala. 

Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi Pagina 10, paragraful 5.�.

Pregătiţi de funcţionare instalaţia de încălzire.

Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi Pagina 10, paragraful 5.�.

Logamax plus GB14�-15/�4/30/45/60 în ordine.

Nu

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Geen diplay deel 4Geen diplay deel 5 

8

9

44

Diagnosticare

Cablurile 
sunt în ordine?                                      

Rezistenţa 
este de aproximativ 50 Ohm?

Cablul 
de alimentare este în 

ordine?                       

Pagina 34

Măsuraţi cablul de alimentare al pompei de 
recirculaţie, al ventilatorului şi al aprinzătorului 
electric, cu ajutorul unui aparat pentru multi-

măsurători în vederea detectării scurtcircuitului. 
Vezi paginile 96, 98 şi 106.

Măsuraţi ambele contacte L şi N ale 
transformatorului cu ajutorul unui aparat pentru 

multi-măsurători, referitor la rezistenţă.

Măsuraţi cablul de alimentare a transformatorului 
în ceea ce priveşte ruptura şi scurtcircuitul.

Înlocuiţi cablul de alimentare a transformatorului şi 
înlocuiţi din nou siguranţa. Vezi Pagina 93.

Pagina 9�

Realizaţi ramificaţia de cabluri sau secţiunea 
respectivă şi înlocuiţi din nou siguranţa. 

Vezi Pagina 93.

Înlocuiţi transformatorul, vezi Pagina 1�9. De 
asemenea, înlocuiţi din nou siguranţa. 

Pagina 35

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Geen WW wel CV 

13

11

12

8

Diagnosticare

Această 
conductă se încălzeşte 

(cca. 60°C)?    

Setările 
sunt în ordine?                           

Ledul luminează?  

Nu este disponibilă apă caldă, deşi există 
încălzire; eventual corpurile de încălzire sunt 

calde fără solicitare.

La aparatele cu boiler de apă caldă extern.

Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit); deplasaţi comutatorul de utilizare din 

cadrul BC10 pe „1” (Pornit).

Deschideţi robinetul de apă caldă.

Verificaţi dacă ţeava de evacuare a apei calde 
menajere se încălzeşte direct sub boilerul de apă 

caldă şi dacă setările din cadrul RC30 sunt corecte.

Verificaţi:

-  Dacă alimentarea cu apă caldă este 
semnalată la nivelul regulatorului. Pentru 
aceasta, vezi Instrucţiunile de utilizare a BC10 
şi RC30.

-  Dacă valoarea de referinţă a apei calde este 
setată suficient de mare (60 °C). .
Vezi Pagina 10, Fig. 4.

-  Dacă alimentarea cu apă caldă poate fi 
oprită ca urmare a programului de comutare 
temporizată al RC30.

Verificaţi dacă ledul „Prepararea apei calde 
menajere” din cadrul BC10 luminează. 

Vezi Pagina 10, Fig. 4.

Modificaţi setările

Pagina 40

Pagina 39

Pagina 35

Pagina 38

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Geen WW, zijtak 001 

11

44 8

Diagnosticare

Pagina 37

Cauza defecţiunii se află în afara aparatului şi a 
boilerului de apă caldă.

Verificaţi dacă ţeava de admisie a apei reci şi ţeava 
de evacuare a apei calde sunt racordate inversat la 

boilerul de apă caldă

Conductele 
sunt racordate corect?                            

Acesta este cazul?                                     

Acestea sunt 
disponibile?  

Închideţi şi verificaţi robinetul de blocare de pe 
conducta de admisie a apei reci, pentru a determina 
dacă apa curge dintr-un punct de admisie în circuitul 

de apă caldă.

Verificaţi dacă în circuitul de încălzire sunt 
disponibile componente externe, care cauzează 

curgerea.

Pagina 9�

Racordaţi conductele corect.

Este vorba despre un robinet de amestec 
termostatat defect, o vană termostatată de amestec  
sau un scurtcircuit între circuitul conductelor de apă 

caldă şi apă rece.

Scoateţi aceste componente din funcţiune.

Pagina 35

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Geen WW, zijtak 002 

Geen WW, zijtak 3 

8

Diagnosticare

Senzorul de 
temperatură a apei calde este în 

ordine?                  

Cablul 
este sunt în ordine?                                      

Pagina 37

12

Verificaţi senzorul de temperatură a apei calde. 
Vezi Pagina 101.

Verificaţi cablul senzorului de temperatură a apei 
calde dintre banda de terminale şi piciorul de 

montare a UBA3, cu ajutorul indicatorului de circuit. 
Vezi Pagina 104.

44
Pagina 9�

Da

Nu

Nu

Înlocuiţi senzorul de temperatură a apei calde. 
Vezi Pagina 103.

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verv. AA

13

14

15

21

8

Diagnosticare

Pagina 37

Verificaţi dacă arzătorul din cadrul cazanului de 
încălzire începe să ardă conform programului 

structural, Pagina 18.

Arzătorul din ca-
drul cazanului de încălzire începe .

să ardă?                

Este 
disponibil un ventil cu trei 

căi intern sau extern?                   

Ven-
tilul cu trei căi se află 

în setarea Regim de preparare a apei 
calde menajere?      

Co-
manda motorului 

de acţionare a ventilului cu trei căi 
este în ordine?  

Cablul 
este în ordine?                                 

Verificaţi dacă ventilul cu trei căi se află în poziţia 
pentru prepararea apei calde menajere. .

Vezi Pagina 119, Fig. 6�, Poz. �.

Ventil cu trei căi: verificaţi comanda motorului de 
acţionare. Vezi Pagina 1�0.

Verificaţi cablul ventilului cu trei căi. 
Vezi Pagina 1�1.

Pagina 45

Remediaţi această defecţiune cu ajutorul dia-
gramei structurale normale sau care aparţine de 

codul de defecţiune.

Înlocuiţi motorul de acţionare a ventilului cu trei 
căi. Vezi Pagina 1�0.

Înlocuiţi cablul ventilului cu trei căi.

Pagina 4�

Pagina 41

Pagina 45

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

14

15 8

Diagnosticare

Ventilul cu trei căi 
a fost montat corect?                         

Ventilul de reglare 
cu trei căi este defect?                     

Pagina 40

Verificaţi dacă ventilul cu trei căi este montat co-
rect. Vezi Pagina 1�6, Fig. 77.

Verificaţi ventilul de reglare cu trei căi. 
Vezi Pagina 1�3.

Pagina 40

Montaţi ventilul cu trei căi în mod corect. 
Vezi Pagina 1�6, Fig. 77.

Înlocuiţi ventilul de reglare cu trei căi. 
Vezi Pagina 1�4.

Pagina 35

Nu

Nu

Da

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

21

44 8

46

45

Diagnosticare

Pompa de alimen-
tare a boilerului se roteşte?                            

Pompa de alimen-
tare a boilerului este comandată?                  

La platina de co-
nectare a ambelor contacte 

L şi N din conexiunea PS este dispo-
nibilă o tensiune de �30 V c.a. în regimul de 

preparare a apei calde menajere?                

Sigu-
ranţa de pe platina de 

conectare este în ordine?                

Ramificaţia de 
cabluri este în ordine?   

Pompa de ali-
mentare a boilerului se roteşte?             

Nu

Da

Pagina 40

Verificaţi dacă pompa de alimentare a boilerului se 
roteşte.

Verificaţi pompa de alimentare a boilerului, dacă în 
timpul regimului de preparare a apei calde menajere 

este disponibilă o tensiune de �30 V c.a.

Verificaţi platina de conectare, dacă la ambele con-
tacte L şi N din conexiunea PS (gri) este disponibilă 
o tensiune de �30 V c.a. în regimul de preparare a 

apei calde menajere.

Verificaţi siguranţa de pe platina de conectare. 
Valoare: 1 A. Vezi Pagina 93.

Verificaţi ramificaţia de cabluri a aparatului.

Înlocuiţi platina.

Pagina 9�

Înlocuiţi cablul pompei 
de alimentare 
a boilerului.

Pagina 43

Pagina 43

Înlocuiţi siguranţa de pe 
platina de conectare. 

Vezi Pagina 93.

Înlocuiţi ramificaţia de 
cabluri.

Pagina 35

Da

Da

Nu

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

45

8

46

8 47

Diagnosticare

Elicea pompei 
de alimentare a boilerului 

este blocată?                           

Pom-
pa de alimentare a 

boilerului este murdară sau elicea este 
defectă?              

Pagina 4�

Verificaţi pompa de alimentare a boilerului referitoa-
re la murdărire sau elicea defectă.

Curăţaţi pompa de alimentare a boilerului 
sau înlocuiţi-o.

Boilerul de apă cladă extern este calcifiat. Decalci-
fiaţi boilerul.

Pagina 4�

Verificaţi dacă elicea pompei de alimentare a boile-
rului este blocată.

Pagina 35

După cum este descris pentru pompa de recir-
culaţie, rotiţi pompa de alimentare a boilerului cu 

ajutorul unei şurubelniţe în direcţia de funcţionare a 
pompei. Vezi Pagina 98.

Pagina 35
Pagina 35

Da

Nu

Nu

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

47

8

Diagnosticare

Con-
densatorul pompei de 

alimentare a boilerului este în ordine?                             

Pagina 4�

Verificaţi dacă condensatorul pompei de alimenta-
re a boilerului este în ordine.

Înlocuiţi pompa de alimentare a boilerului.

Înlocuiţi condensatorul.

Pagina 35

Nu

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

V

e

r

15

16 8

Diagnosticare

Pompa de recircu-
laţie este murdară?                          

Componentele de mai sus 
sunt curate şi funcţionale?                    

Presiunea de 
racordare a gazului este în ordine?                           

Pagina 40, Pagina 41

Verificaţi pompa de recirculaţie cu privire 
la murdărire. Vezi Pagina 100.

Verificaţi următoarele componente cu privire la 
murdărire şi/sau defecţiuni:

-  conducta de admisie a aerului necesar arderii
-  conducta de evacuare a aerului
-  duza de gaz, vezi Pagina 114 şi Tabelul 5 de la 

Pagina 151
-  ventilatorul, vezi Pagina 95
-  conexiunea între ventilator şi arzător
-  arzătorul
-  schimbătorul de căldură, vezi Pagina 141
-  conducta de evacuare a gazelor arse.

Verificaţi presiunea de racordare a gazului 
(presiunea de curgere). Vezi Pagina 1�7.

Pagina 46

Curăţaţi pompa de recirculaţie. Vezi Pagina 100.

Curăţaţi şi/sau montaţi componentele corespun-
zătoare.

Dacă presiunea de racordare necesară nu este 
disponibilă, trebuie să contactaţi firma furnizoare 

a gazului.

Pagina 35

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

v. CC 

16

44 8

Diagnosticare

Raportul gaz/aer 
este în ordine?                           

Boilerul de apă 
caldă este calcifiat?                     

Acestea sunt 
disponibile?                                     

Pagina 45

Verificaţi raportul gaz/aer. 
Vezi Pagina 1�8.

Verificaţi boilerul de apă caldă referitor la depune-
rile de calcar.

Verificaţi dacă în circuitul de încălzire sunt disponi-
bile componente externe, care cauzează curgerea.

Setaţi raportul gaz/aer. Vezi Pagina 1�8.

Decalcifiaţi boilerul de apă caldă.

Scoateţi aceste componente din funcţiune.

Nu

Da

Nu

Nu

Pagina 9� Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

wel warm water geen CV 

17 8

Diagnosticare

Regulatorul este 
setat corect?                                

Ledul 
„Necesar de căldură” 

luminează?               

Tem-
peratura apei din ca-

zan este suficient de mare?    

Puterea cazanului 
este setată suficient de mare?           

Apă caldă disponibilă, fără regim 
de încălzire.

La aparatele cu boiler de apă caldă extern.

Verificaţi dacă regulatorul RC30 este setat corect. 
Vezi Instrucţiunile de utilizare a regulatorului.

Verificaţi dacă ledul „Necesar de apă caldă” din 
cadrul BC10 luminează. Vezi Fig. 4, Pagina 10.

Verificaţi dacă temperatura apei din cazan este 
setată suficient de mare la BC10 (vezi Pagina 10) 

sau la RC30. 

Verificaţi dacă puterea cazanului este setată co-
rect. Vezi meniul „Setări” de la Pagina 14.

Setaţi o temperatură mai mare la regulator. Vezi 
Instrucţiunile de utilizare a regulatorului.

Verificaţi regulatorul. Vezi Pagina 117.

Setaţi o temperatură mai mare a apei din cazan la 
BC10 (vezi Pagina 10) sau la RC30.

Setaţi o putere mai mare a cazanului. Vezi meniul 
„Setări” de la Pagina 14.

Pagina 48

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Vervolg wel warm water geen CV-2

20

17

18

44

44

8

Boilerul de apă 
caldă este racordat?                         

Este disponibil un 
ventil cu trei căi intern sau extern?    

Ventilul 
cu trei căi se află în se-

tarea Regim de încălzire?    

Comanda 
motorului de acţionare a ventilului 

cu trei căi este în ordine?    

Cablul este în 
ordine?                            

Pagina 47

Verificaţi dacă ventilul cu trei căi se află în regimul 
de încălzire. Vezi Pagina 119, Fig. 6�, Poz. 1.

Verificaţi comanda motorului de acţionare a ventilu-
lui cu trei căi. Vezi Pagina 1�0, paragraful 9.1.�9.

Verificaţi cablul ventilului cu trei căi.
Vezi Pagina 1�1, paragraful 9.1.31.

 Înlocuiţi motorul de acţionare a ventilului cu trei căi. 
Vezi Pagina 1�0.

Înlocuiţi cablul ventilului cu trei căi.

Diagnosticare

Pagina 9�

Pagina 49

Da

Da

Nu

Nu

Da

Pagina 51Nu

Nu

Da

Pagina 9� Pagina 35

Nu

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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20

44 8

49

48Pompa 
externă de încălzire se roteşte?                          

Există tensiune?                                      

Există tensiune?                                    

Ramificaţia de 
cabluri este în ordine?             

Pompa externă de 
încălzire se roteşte?             

Pagina 48

După cum este descris la pompa de recirculaţie, 
verificaţi dacă pompa externă de încălzire 

se roteşte. Vezi Pagina 98.

Verificaţi dacă în regimul de încălzire la pompa 
externă de încălzire este disponibilă 

o tensiune de �30 V c.a.

Verificaţi platina de conectare, dacă la ambele 
contacte L şi N din conexiunea PK (verde) este 

disponibilă o tensiune de �30 V c.a. 
în regimul de încălzire.

Verificaţi ramificaţia de cabluri a aparatului.

Înlocuiţi platina de conectare.

Înlocuiţi cablul pompei de 
alimentare a boilerului.

Înlocuiţi ramificaţia de cabluri.

Diagnosticare

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Nu

Da

Pagina 9� Pagina 35

Pagina 50

Pagina 50

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

48

8

49

508

Pompa externă 
de încălzire este murdară sau elicea 

este defectă?          

Elicea 
este blocată?                                   

Pagina 4�

Verificaţi pompa externă de încălzire referitor la 
murdărire sau elice defectă.

Curăţaţi pompa externă de încălzire sau înlocuiţi-o.

Cauza se află în instalaţie şi 
nu în cazan.

Verificaţi dacă elicea este blocată.

După cum este descris pentru pompa de recircu-
laţie, rotiţi pompa externă de încălzire cu ajutorul 
unei şurubelniţe în direcţia de funcţionare a pom-

pei. Vezi Pagina 98.

Diagnosticare

Nu

Da

Pagina 35

Pagina 4�

Pagina 35 Pagina 50

Da

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Vervolg wel warm water geen CV-3 

geen CV 

50

8

18

8

Condensatorul 
pompei externe de încălzire 

este în ordine?            

Ventilul cu trei 
căi a fost montat corect?                    

Verificaţi dacă condensatorul pompei externe de 
încălzire este în ordine.

Înlocuiţi pompa externă de încălzire.

Înlocuiţi condensatorul.

Verificaţi dacă ventilul cu trei căi este montat co-
rect. Vezi Pagina 1�0.

Montaţi ventilul cu trei căi în mod corect. Vezi Pagi-
na 1�5, paragraful 9.1.34.

Înlocuiţi ventilul de reglare a ventilului cu trei căi. 
Vezi Pagina 1�5, paragraful 9.1.34.

Diagnosticare

Pagina 4�

Pagina 45

Pagina 48

Pagina 35

Nu

Da

Da

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Kein Digitalen Druckwiedergabe 

Conexiunea cu 
fişă este în ordine? 

Cablajul este în ordine?                    
....

Se.
poate citi pe display 
o redare a presiunii? 

Fără afişaj digital al presiunii apei din instalaţie pe 
display-ul sistemului principal de control BC10.

Verificaţi corectitudinea conexiunii cu fişă a senzo-
rului de presiune. Vezi Pagina 140, Fig. 116.

Verificaţi cablajul între fişa senzorului de presiune 
şi piciorul de montare a UBA3, măsurându-l în 

acelaşi timp. Vezi Pagina 150, Fig. 143.

Verificaţi dacă locaţia cauzei se află la senzorul de 
presiune, înlocuindu-l temporar. 

Vezi Pagina 140, paragraful 9.1.�7.

Restabiliţi conexiunea cu fişă a senzorului de 
presiune. Vezi Pagina 140, Fig. 116.

Realizaţi o ramificaţie de cabluri 
sau respectiva secţiune.

Diagnosticare

Nu

Da

Nu

Da

Pagina 9�

Nu

Da

44 8

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8Diagnosticare

8.2 Defecţiuni şi coduri de defecţiuni
Următoarele diagrame structurale servesc la detectarea 
sistematică a defecţiunilor şi la remedierea defecţiunilor 
prin coduri de defecţiune.
În timpul detectării erorilor, trebuie să se verifice 
întotdeauna toate conexiunile electrice cu fişă şi fişa de 
conectare din cadrul UBA3 cu privire la conectarea sigură.

AVERTIZARE!
Pericol de moarte prin electrocutare.
•  În cazul verificării, dezactivaţi conexiunile 

cazanului Logamax plus GB14�!

După remedierea defecţiunilor, prin apăsarea tastei 
„Resetare” (timp de minim 5 secunde) UBA3 se resetează 
la starea de pornire (deblocare).

RECOMANDARE!
Resetarea nu trebuie să se realizeze prin 
deconectarea comutatorului de utilizare!

Dacă defecţiunea trebuie afişată din nou, trebuie să se 
realizeze o altă detectare şi remediere a defecţiunii cu 
ajutorul diagramei structurale.

Unele lucrări în vederea detectării defecţiunii trebuie 
efectuate în regimul de încălzire al cazanului Logamax 
plus GB14�. Pentru aceasta, trebuie activat testul gazelor 
evacuate sau funcţionarea de service, vezi capitolul 
„5 Utilizare” de la Pagina 10, meniul „Test al gazelor 
evacuate” de la Pagina 11 şi meniul „Funcţionare de 
service” de la Pagina 1�.

AVERTIZARE!

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode - (streep)

Bedrijfscode -A 

8
44

Sem-
nalare nouă de 

defecţiune                      
.?..........

Fără comunicare între UBA3 şi BC10.                           Cod suplimentar de display.

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Diagnosticare

Nu

Da

Pagina 9�
Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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0 Y 2 76

0 Y 2 77

0 Y 2 85

44
8

Semnalare 
de defecţiune OY?                      

Toate 
robinetele de întreţinere 

sunt deschise?                  

Pre-
siunea instalaţi-

ei (măsurată la cazan) este de 
minim 1 bar în instalaţia de încălzire

Este minim un ventil termosta-
tat deschis?  

Senzorii de tur şi 
de siguranţă sunt în ordine?                      

Verificaţi pom-

Pompa de 
recirculaţie este în ordine

Aşteptaţi cca. 60 de secunde până la reintrarea au-
tomată în funcţiune a cazanului de încălzire.

Verificaţi senzorul de tur, de siguranţă şi de retur 
(Pagina 101).

pa de recirculaţie (Pagina 98).

Deschideţi robinetele de întreţinere.

Umpleţi şi aerisiţi instalaţia de încălzire.

Deschideţi un ventil termostatat.

Înlocuiţi senzorul de tur şi/sau senzorul de siguran-
ţă sau senzorul de retur (Pagina 103).

Înlocuiţi pompa de recirculaţie (Pagina 100).

Diagnosticare

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Pagina 9�

Pagina 35

Senzorul de tur a măsurat o temperatură mai mare 
de 95 °C.

Defecţiune de blocare a cazanului.

Senzorul de siguranţă a măsurat o temperatură mai 
mare de 95 °C.

Defecţiune de blocare a cazanului.

Senzorul de retur a măsurat o temperatură mai 
mare de 95 °C.

Defecţiune de blocare a cazanului.

Da

Da

Da

Da

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

e 2E 

Betriebscode 2F 

44 8

1 L 2 1 1

44 8

2 E 2 0 7

.
Contactul este în 

ordine?                            

Defecţiunea s-a remediat?          

Presiunea este 
de minim 1 bar în instalaţia de 

încălzire?                  

Codul 
de defecţiune de 

blocare a cazanului a dispărut?          

UBA3 nu înregistrează nicio conexiune cu 
contactele neutilizate 78 şi 50.

  de blocare a cazanului.

Încercaţi să remediaţi defecţiunea prin înlocuirea 
întregii ramificaţii de cabluri.

Restabiliţi contactul dintre UBA3 şi piciorul de 
montare a UBA3. Vezi Pagina 149, Fig. 14�.

Verificaţi dacă cauza este la senzorul de presiune, 
înlocuindu-l temporar. Vezi Pagina 140.

Umpleţi şi aerisiţi instalaţia de încălzire?

Diagnosticare

Verificaţi contactul dintre UBA3 
şi piciorul de montare a UBA3. 

Vezi Pagina 149, Fig. 14�

Nu

Da

Nu

Da

Pagina 9� Pagina 35

Presiunea instalaţiei este prea joasă. Defecţiune de blocare a cazanului.

Nu

Da

Pagina 9� Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Blockierender Kesselstörungscode 2F 

44
8

2 F 2 6 0

2 F 2 7 1

Semnala-
re de defecţiune 2F ?....................

Toate 
robinetele de întreţinere 

sunt deschise?  

Presiunea 
instalaţiei (măsurată la ca-

zan) este de minim 1 bar în instalaţia de 
încălzire?  

Este 
minim un ventil 

termostatat deschis?                           

Senzorii de tur şi 
de siguranţă sunt în ordine?                     

Pompa 
de recirculaţie este în ordine?          

Aşteptaţi cca. 60 de secunde până la reintrarea 
automată în funcţiune a cazanului de încălzire.

Verificaţi senzorul de tur şi de siguranţă 
(Pagina 101).

Verificaţi pompa de recirculaţie (Pagina 98).

Deschideţi robinetele de întreţinere.

Umpleţi şi aerisiţi instalaţia de încălzire.

Deschideţi un ventil termostatat.

Înlocuiţi senzorul de tur şi/sau senzorul de siguran-
ţă (Pagina 103).

Înlocuiţi pompa de recirculaţie (Pagina 100).

Diagnosticare

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Pagina 35

Pagina 9�

Nicio creştere a temperaturii după pornirea 
arzătorului sau nicio diferenţă de temperatură între 
senzorul de tur şi cel de siguranţă mai mare de 
15 K.

Cod de utilizare

Diferenţa de temperatură dintre senzorul de tur şi 
cel de siguranţă este mai mare de 15 K.

Defecţiune de blocare a cazanului.

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 2L 

44

22

8

L2 662

Pompa 
de recirculaţie este fixată?                  

Pompa 
de recirculaţie funcţionează 

în timpul 2L?  ......

Comanda este în 
ordine?                    

Cablul 
de alimentare este în 

ordine?                

Verificaţi pompa de recirculaţie cu privire la 
clemele mecanice. 

Vezi Pagina 98, paragraful 9.1.7.

Verificaţi comanda pompei de recirculaţie. Vezi 
Pagina 99, paragraful 9.1.8.

Verificaţi pompa de recirculaţie; verificaţi cablul 
de alimentare cu privire la puncte de rupere. Vezi 

Pagina 99, Fig. 9.1.8.

Încercaţi să desfaceţi pompa de 
recirculaţie sau să o înlocuiţi. 

Vezi capitolul 9.1.10 
de la Pagina 100.

Înlocuiţi pompa de recirculaţie.

Înlocuiţi cablul de alimentare.

Diagnosticare

Pompa de recirculaţie nu indică o diferenţă de 
presiune.

Defecţiune de interblocare a cazanului.

Da

Da

Pagina 59

Pagina 9� Pagina 35

Nu

Nu

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 2L TT 

22

44 8

Pompa de 
recirculaţie este murdară?   

........
Vasul de 

expansiune este racordat la conducta 
de admisie?     

Senzorul de presiune 
este murdar?                             

Defecţiunea s-a 
remediat?                         

Verificaţi pompa de recirculaţie cu privire la 
murdărire. Vezi Pagina 100, paragraful 9.1.9.

Verificaţi dacă senzorul de presiune este murdar. 
Vezi Pagina 140.

Înlocuiţi senzorul de presiune. 
Vezi Pagina 140.

Curăţaţi pompa de recirculaţie. Vezi Pagina 100.

Racordaţi vasul de expansiune la conducta 
de retur.

Curăţaţi senzorul de presiune.

Diagnosticare

Pagina 58

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Pagina 9� Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Betriebscode 2P 

44 8

2 P 2 1 2

Semnalare 
de defecţiune 2P?              

Toate 
robinetele de întreţinere 

sunt deschise? 

...............
Presiunea 
instalaţiei 

(măsurată la cazan) este de minim 1 bar 
în instalaţia de încălzire?

..........................

.....
Este minim un ventil 
termostatat deschis?                     

Senzorul de tur şi 
cel de siguranţă sunt în ordine?           

Pompa de 
recirculaţie este în ordine?                     

Aşteptaţi cca. 30 de secunde până la reintrarea 
automată în funcţiune a cazanului de încălzire.

Verificaţi senzorul de tur şi de siguranţă 
(Pagina 101).

Verificaţi pompa de recirculaţie (Pagina 98).

Deschideţi robinetele de întreţinere.

Umpleţi şi aerisiţi instalaţia de încălzire.

Deschideţi un ventil termostatat.

Înlocuiţi senzorul de tur sau senzorul 
de siguranţă (Pagina 103).

Înlocuiţi pompa de recirculaţie (Pagina 100).

Diagnosticare

Creşterea temperaturii senzorului de tur sau a 
senzorului de siguranţă este mai mare de 5 K/secundă. 

Cod de utilizare

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Pagina 9� Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Betriebscode 2U 

2 U 2 1 3

44
8

Semnalare 
de defecţiune 2U?                   

Toate 
robinetele de întreţinere 

sunt deschise?                      

Este 
minim un ventil termostatat 

deschis?

Senzorii 
de tur şi de retur sunt în 

ordine?

Pompa de 
recirculaţie este în ordine?

Aşteptaţi cca. 30 de secunde până la reintrarea 
automată în funcţiune a cazanului de încălzire.

 Verificaţi senzorul de tur şi de retur 
(Pagina 101).

Verificaţi pompa de recirculaţie (Pagina 98).

Deschideţi robinetele de întreţinere.

Deschideţi un ventil termostatat.

Înlocuiţi senzorul de tur sau senzorul de retur 
(Pagina 103).

Înlocuiţi pompa de recirculaţie (Pagina 100).

Diagnosticare

Diferenţa de temperatură dintre senzorul de tur şi 
cel de retur este mai mare de 50 K.

Cod de utilizare

Da

Nu

Pagina 9�

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Betriebscode 2Y 

2 Y 2 8 1

2 Y 2 8 2

44 8

Conexiunea cu 
fişă este în ordine?                          

Cablul tahografului 
este în ordine?                         

Defecţiunea s-a 
remediat?                 

Defecţiunea s-a 
remediat?                    

Verificaţi corectitudinea montării conexiunii cu fişă a 
cablului tahografului pompei de recirculaţie 

(cablul subţire).

Măsuraţi rezistenţa (ruperea) cablului tahografului 
pompei de recirculaţie (cablul subţire).

Umpleţi instalaţia de încălzire şi cazanul Logamax 
plus GB14�.

Diagnosticare

Semnalul tahografului în afara valorii limită. 
Pompa de recirculaţie nu se roteşte sau se roteşte 
prea lent. 

Nu este disponibil semnal al tahografului pentru 
pompa de recirculaţie. 

Cod de utilizare

Cod de utilizare

Nu

Nu

Nu

Da

Verificaţi dacă defecţiunea poate fi remediată, 
montând temporar o nouă pompă de recirculaţie. 

Vezi Pagina 100, paragraful 9.1.10.

Nu

Da

Da

Restabiliţi conexiunea cu fişă a cablului 
tahografului pompei de recirculaţie.

Pagina 9� Pagina 35

Înlocuiţi cablul tahografului pompei de recirculaţi

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Blockierender Kesselstörungscode 3A 

3 A 2 64

44

23

8

Conexiunile cu 
fişă sunt montate corect?

Comanda este în 
ordine?                                           

Cablul tahografului 
este în ordine?                                  

Defecţiunea s-a remediat?       

Tensiunea din 
reţea este suficientă?                    

Diagnosticare

Transportul de aer a eşuat în timpul fazei de 
utilizare.

Defecţiune de blocare a cazanului.

Verificaţi dacă ambele conexiuni cu fişă ale 
ventilatorului sunt montate corect. 

Vezi Pagina 97, Fig. 13.

Verificaţi ventilatorul; comandă �30 V c.a. 
Vezi Pagina 95.

Verificaţi cablul tahografului ventilatorului. 
Vezi Pagina 96.

Verificaţi dacă defecţiunea poate fi remediată, 
montând temporar un nou ventilator. Vezi Pagina 

97, paragraful 9.1.6.

Verificaţi dacă tensiunea din reţea se situează 
între 195 şi �53 V c.a.

Pagina 9�

Restabiliţi conexiunea cu fişă a ventilatorului. 
Vezi Pagina 97, Fig. 13.

Înlocuiţi cablul tahografului (Pagina 96).

Verificaţi instalaţia electrică.

Pagina 35

Pagina 64

Nu

Da

Nu

Nu

Da

Da

Da

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Blockierender Kesselstörungscode 3A-2Blockierender Kesselstörungscode 3F 

3 F 2 7 3

44

23

44 8

8

Cablul de 
alimentare este în ordine?

.

Ventilatorul 
rămâne în funcţiune?                          

Diagnosticare

Pagina 63

Verificaţi cablul de alimentare a ventilatorului 
(�30 V c.a.). Vezi Pagina 96.

Înlocuiţi cablul de alimentare.
Nu

Da

Pagina 9�
Pagina 35

Deconectaţi complet necesarul de căldură şi 
după 1 minut verificaţi dacă ventilatorul rămâne în 

funcţiune.

Nu

 Pagina 35Pagina 9�

Ventilatorul este deconectat în timpul testului de 
siguranţă. 

Defecţiune de blocare a cazanului.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnde Kesselstörungscode 3L 

24

L3 142

8

Conexiunile cu 
fişă sunt montate corect?                            

Verificaţi 

Comanda este în 
ordine?                                         

Cablul 
tahografului este în 

ordine? 

Defecţiunea 
s-a remediat?                            

Diagnosticare

Verificaţi dacă ambele conexiuni cu fişă ale 
ventilatorului sunt montate corect. 

Vezi Pagina 97, Fig. 13.

ventilatorul; comandă �30 V c.a. 
Vezi Pagina 95.

Verificaţi cablul tahografului ventilatorului. 
Vezi Pagina 96.

Pagina 66

Încercaţi să remediaţi defecţiunea, înlocuind 
temporar ventilatorul. Vezi Pagina 97.

Nu

Nu

Nu

Da

44
Pagina 35

Pagina 9�

Nu

Da

Da

Da

Restabiliţi conexiunea cu fişă a ventilatorului. 
Vezi Pagina 97, Fig. 13.

Înlocuiţi cablul tahografului. Vezi Pagina 97.

Ventilatorul este deconectat în timpul testului de 
siguranţă. 

Defecţiune de blocare a cazanului.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnde Kesselstörungscode 3L-2 

Verriegelnder Kesselstörungscode 3P (blink) 

44

24

8

44

P3 1 62

8

Cablul de 
alimentare este în ordine?                

Ventilatorul 
este uscat şi curat?                        

Tensiunea din 
reţea este suficientă?                                 

Curăţaţi 
ventilatorul sau înlocuiţi-l. 

Diagnosticare

Pagina 65

Verificaţi cablul de alimentare a ventilatorului 
(�30 V c.a.). Vezi Pagina 96.

Înlocuiţi cablul de alimentare.Nu

Da

Pagina 9�

Ventilatorul se roteşte prea lent. Defecţiune de interblocare a 
cazanului.

Pagina 35

Verificaţi dacă ventilatorul este eventual 
murdar sau umed.

Nu

Da

Verificaţi dacă tensiunea din reţea se situează 
între 195 şi �53 V c.a.

Da

Nu

Da

Nu

Încercaţi să remediaţi defecţiunea prin instalarea 
provizorie a unui alt ventilator. Vezi Pagina 97.

Defecţiunea s-a remediat?                 

Vezi Pagina 97.

Verificaţi instalaţia electrică.

Pagina 9� Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 3Y (blink) 

3 Y 152

44
8

Conexiunea 
cu fişă este în ordine?                         

Verificaţi 
dacă tensiunea din reţea se 

Tensiunea 
din reţea este suficientă?            

.
S-a descoperit o obturare?             

Este 
disponibil un al doilea ventilator?  

Elicea 
ventilatorului este desprinsă?        

Defecţiunea s-a 
remediat?                

Diagnosticare

Ventilatorul se roteşte prea lent. Defecţiune de interblocare a 
cazanului.

Verificaţi conexiunea cu fişă a cablului tahografului 
ventilatorului. Este vorba despre fişa subţire. 

Vezi Pagina 97, Fig. 13.

Verificaţi cablul tahografului prin măsurarea 
rezistenţei (există o ruptură?). Vezi Pagina 96.

Cablul tahografului este în ordine?   

Nu

Nu

Nu

Da

Da

situează 
între 195 şi �53 V c.a.

Verificaţi dacă există o obturare în arzător sau 
schimbătorul de căldură sau dacă sistemul pentru 

gaze evacuate este racordat.

Verificaţi dacă în conducta de evacuare a gazelor 
arse sau în conducta de admisie a aerului este 

disponibil un al doilea ventilator.

Verificaţi dacă elicea ventilatorului s-a desprins de 
pe axul motorului.

Încercaţi să remediaţi defecţiunea montând 
temporar un alt ventilator. Vezi Pagina 97.

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Restabiliţi conexiunea cu fişă.

Pagina 9�

Înlocuiţi cablul tahografului.

Verificaţi instalaţia electrică.

Îndepărtaţi obturarea.

Scoateţi din funcţiune cel de-al doilea ventilator.

Înlocuiţi ventilatorul. 
Vezi Pagina 97, paragraful 9.1.6.

Pagina 35

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 4A 

A4 182

AC 862

44 8

Toate 
robinetele de întreţinere 

sunt deschise?           

Semnalare 
nouă de defecţiune CA 4R?           

............

Presiunea 
instalaţiei (măsurată la 

cazan) este de minim 1 bar în instalaţia 
de încălzire?

.............................
......

...........
Este minim un 

ventil termostatat deschis?      

Pompa 
de recirculaţie este în ordine?                    

Senzorii de tur 
sau de retur sunt în ordine?             

Diagnosticare

Senzorul de tur a măsurat o temperatură mai 
mare de 105°C.

Defecţiune de interblocare a cazanului.

Senzorul de retur a măsurat o temperatură mai 
mare de 105°C.

Defecţiune de interblocare a cazanului.

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Verificaţi pompa de recirculaţie (Pagina 98).

Verificaţi senzorul de tur sau de retur 
(Pagina 101).

Deschideţi robinetele de întreţinere.

Umpleţi şi aerisiţi instalaţia de încălzire.

Deschideţi un ventil termostatat.

Înlocuiţi pompa de recirculaţie (Pagina 100).

Înlocuiţi senzorul de tur sau de retur (Pagina 103).

Pagina 9� Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 4C (blink)Verriegelnder Kesselstörungscode 4E (blink) 

Verriegelnder Kesselstörungscode 4E (blink) 

C4 2 42

44 8

44

E4 782

8

Contactul este 
în ordine?                                        

Defecţiunea s-a 
remediat?                   

Cablajul este 
în ordine?    

Diagnosticare

UBA3 nu înregistrează nicio conexiune cu 
contactele neutilizate �� şi 50.

Defecţiune de interblocare a cazanului.

Verificaţi contactul dintre UBA3 şi piciorul de 
montare a UBA3. Vezi Pagina 150, Fig. 143.

Da

Încercaţi să remediaţi defecţiunea prin înlocuirea 
întregii ramificaţii de cabluri.

Restabilirea contactului între UBA3 şi piciorul de 
montare a UBA3. Vezi Pagina 149, Fig. 14�.

Nu

Pagina 9�

Da

Pagina 35

Testul senzorului a eşuat. Defecţiune de interblocare a cazanului.

Prin măsurarea tensiunii, verificaţi dacă între 
cablajul senzorului de tur sau al senzorului de 

siguranţă există un scurtcircuit. Vezi Pagina 150.

Nu

Pagina 9�

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

................................................................................

Pagina 35

Nu

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 4L 

L4 2 02

2625

Semnalare 
nouă de defecţiune 4L?                   

Toate 
robinetele de întreţinere 

sunt deschise?              

Presiunea 
este de minim 1 bar în 
instalaţia de încălzire?  

Este 
minim un ventil 

termostatat deschis?                   

Pompa de 
recirculaţie este în ordine?            

Cablul 
este sunt în ordine?                 

Diagnosticare

Senzorul de siguranţă este scurtcircuitat sau 
măsoară temperaturi mai mari de 130°C.

Defecţiune de interblocare a cazanului.

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Verificaţi pompa de recirculaţie (Pagina 98).

Verificaţi cablul senzorului de siguranţă cu privire la 
scurtcircuit (Pagina 104).

Pagina 71

Deschideţi robinetele de întreţinere.

Umpleţi şi aerisiţi instalaţia de încălzire.

Deschideţi un ventil termostatat.

Înlocuiţi pompa de recirculaţie (Pagina 100).

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Pagina 71

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 4L-2 

Verriegelnder Kesselstörungscode 4P 

44

25 26

8

P4 2 12

44 8

Senzorul de 
siguranţă este în ordine? 

Semnalare nouă 
de defecţiune 4P?

Cablul este în ordine?            

Senzorul 
de siguranţă este în ordine?            

Diagnosticare

Pagina 70

Verificaţi senzorul de siguranţă (Pagina 101).

Nu 
Înlocuiţi senzorul de siguranţă (Pagina 103).

Da

Pagina 9� Pagina 35

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Contactul senzorului de siguranţă este întrerupt. Defecţiune de interblocare a cazanului.

Nu

Da

Verificaţi cablul senzorului de siguranţă cu privire la 
contact (Pagina 104).

.....
Nu

Da

Verificaţi senzorul de siguranţă (Pagina 101).

Da

Nu

Pagina 9�

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Înlocuiţi senzorul de siguranţă (Pagina 103).

Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 4U 

44 8

U4 2 22

UC 402

Semnalare nouă 
de defecţiune 
4U.sau CU?                 

Cablul este în ordine?       

Senzorul 
de tur şi cel de retur sunt în 

ordine?

Diagnosticare

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Contactul senzorului de tur este scurtcircuitat. Defecţiune de interblocare a cazanului.

Contactul senzorului de retur este scurtcircuitat. Defecţiune de interblocare a cazanului.

Nu

Da

Verificaţi cablul senzorului de tur sau retur cu privire 
la scurtcircuit (Pagina 104).

Verificaţi senzorul de tur şi de retur (Pagina 101).

Da

Nu

Da

Pagina 9�

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Înlocuiţi senzorul de tur sau de retur (Pagina 103).

Pagina 35

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 4Y 

4 Y 2 32

C Y 4 12

44
8

Semnalare nouă 
de defecţiune 4Y.sau CY?

Cablul este sunt în ordine?              

Senzorul 
de tur şi cel de retur sunt în 

ordine? 

Diagnosticare

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Contactul senzorului de tur este întrerupt. Defecţiune de interblocare a cazanului.

Contactul senzorului de retur este întrerupt. Defecţiune de interblocare a cazanului.

         Nu

Da

Da

Da

Verificaţi cablul senzorului de tur sau retur cu privire 
la contact (Pagina 104).

Verificaţi senzorul de tur şi de retur (Pagina 101).

Nu

Nu

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Pagina 9�

Înlocuiţi senzorul de tur sau de retur (Pagina 103).

Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 6A 

A6 272

3130

28

27

29

Semnalare 
nouă de defecţiune 6A?                 

Este vorba 
despre o instalaţie de încălzire acţionată 

cu propan?             

Presiunea 
statică de racordare a gazului 

este în ordine?  

Conducta de 
admisie a gazului este aerisită?                         

Aprinzătorul 
electric este acţionat în timpul 

codului de utilizare OC?  

Rezistenţa 
aprinzătorului electric este în 

ordine?                  

Diagnosticare

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Fără ionizare după 4 încercări de pornire. Defecţiune de interblocare a cazanului.

Nu

Da

Da

Nu

Măsuraţi presiunea statică de racordare a gazului. 
Vezi Pagina 1�7.

Pagina 77Nu

Da

Aerisiţi conducta de admisie a gazului. 
Vezi Pagina 1�7.

Nu

Da

Verificaţi dacă aprinzătorul electric este acţionat în 
timpul codului de utilizare. Vezi Pagina 104.

Verificaţi rezistenţa aprinzătorului electric. 
Vezi Pagina 105.

Da

Da

Pagina 75

Nu

Nu

În cadrul acordului cu firma furnizoare de gaze, 
verificaţi dacă rezervorul de gaz şi conducta de 

gaz nu mai conţin oxigen.

Aerisiţi conducta de admisie a gazului. 
Vezi Pagina 1�7.

Pagina 77

Înlocuiţi aprinzătorul electric. Vezi Pagina 107.

Pagina 80

Pagina 80

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 6A - 2 

3134

32

33

30

Aprinzătorul 
electric este acţionat în timpul 

codului de utilizare OC?

Robinetul de 
gaz este deschis?  

Presiunea 
dinamică de racordare a gazului 

este în ordine?        

Raportul 
gaz/aer este setat corect?                               

A fost 
montată duza corectă 

de gaz?                          

Diagnosticare

Pagina 74

Verificaţi dacă aprinzătorul electric este acţionat în 
timpul codului de utilizare OC..

Vezi Pagina 104.

Verificaţi dacă robinetul de gaz este deschis în 
timpul codului de utilizare OC..

Vezi Pagina 110.

Măsuraţi presiunea dinamică de racordare a 
gazului. Vezi Pagina 1�7.

Măsuraţi raportul gaz/aer în timpul fazei de pornire. 
Vezi Pagina 1�8.

Verificaţi dacă a fost montată duza corectă de gaz. 
Vezi Tabelul 5 de la Pagina 151.

Pagina 76

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Înlocuiţi aprinzătorul electric. 
Vezi Pagina 107.

Pagina 78

Pagina 79

Setaţi raportul gaz/aer. Vezi Pagina 1�8.

Montaţi duza corectă de gaz. Vezi Tabelul 5 de la 
Pagina 151.

Pagina 80

Da

Da

Da

Da

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 6A - 3

31

35

34

8

vorh6A Zijtak 036A Zijtak 04 

28

31

29

44

Componentele 
de mai sus sunt curate

 şi funcţionale?

Fluxul de 
ionizare este în ordine?

Diagnosticare

Pagina 75

Verificaţi următoarele componente cu privire la 
murdărire, deteriorare şi montare corectă:

-  conducta de admisie a aerului necesar arderii
-  conducta de evacuare a aerului
-  garnitura dintre arzătorul tip Venturi şi ventilator
-  duza de gaz, vezi Pagina 114 şi Tabelul 5 de la 

Pagina 151
-  ventilatorul, vezi Pagina 95
-  conexiunea între ventilator şi arzător
-  arzătorul
-  schimbătorul de căldură, vezi Pagina 141
-  conducta de evacuare a gazelor arse.

Măsuraţi fluxul de ionizare. Vezi Pagina 107. 

Nu

Nu

Curăţaţi şi/sau montaţi componentele 
corespunzătoare.   

Pagina 80

Pagina 80

Da

Da

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

vorh6A Zijtak 036A Zijtak 04 

28

31

29

44

Robinetul de 
blocare a alimentării cu gaz este 

deschis?       

S-a descoperit o obturare?                  

S-a descoperit o obturare?                                

Cablajul este în ordine?

Diagnosticare

Pagina 74

Verificaţi dacă robinetul de blocare a alimentării 
cu gaz este murdar. Vezi Pagina 114.

Verificaţi dacă există o obturare în conducta de gaz 
dintre robinetul de blocare a alimentării cu gaz şi 

robinetul de gaz.

Verificaţi dacă există o obturare în restul conductei 
de admisie a gazului.

Dacă presiunea de racordare necesară nu este 
disponibilă, trebuie să contactaţi firma furnizoare 

de gaze.

Deschideţi robinetul de blocare a alimentării cu 
gaz. Vezi Pagina 114.

Îndepărtaţi obturarea.

Îndepărtaţi obturarea.

Nu

Da

Da

31

Pagina 74

Măsuraţi rezistenţa cablajului între comutatorul 
aprinzătorului electric şi UBA3. 

Vezi Pagina 111.

Nu

Da

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Pagina 80               Pagina 9�   

Da

Nu

Nu

Pagina 80   

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

6A Zijtak 05 v1 v8 

31

32

Conexiunea cu fişă 
este în ordine?

Robinetul de 
gaz prezintă tensiune?

Cablajul este în 
ordine? 

Diagnosticare

Pagina 75

Verificaţi conexiunea cu fişă la robinetul de gaz. 
Vezi Pagina 111.

Verificaţi dacă robinetul de gaz are tensiune în 
timpul codului de utilizare OL..

Vezi Pagina 110.

Nu

Da

Măsuraţi rezistenţa cablajului între fişa robinetului 
de gaz şi piciorul de montare a UBA3.

Nu

         Da

44

Pagina 9�

Restabiliţi conexiunea cu fişă la robinetul de gaz. 
Vezi Pagina 111.

Înlocuiţi robinetul de gaz. 
Vezi Pagina 114.

Realizaţi o ramificaţie de cabluri 
sau respectiva secţiune.

Pagina 80

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

6A Zijtak 06 

33

Robinetul 
de blocare a alimentării cu gaz 

este deschis?         

S-a descoperit obturarea?                  

S-a descoperit obturarea?                            

Întreaga 
reţea de conducte de 

gaz este dimensionată suficient?          

Diagnosticare

Pagina 75

Verificaţi dacă robinetul de blocare a alimentării cu 
gaz este murdar. Vezi Pagina 114.

Verificaţi dacă există o obturare în restul conductei 
de admisie a gazului.

Da

Verificaţi dacă există o obturare în restul conductei 
de admisie a gazului.

Nu

Verificaţi dacă întreaga reţea de conducte de gaz 
este dimensionată suficient. 

Nu

Contactaţi firma furnizoare a gazului.

Da

Deschideţi robinetul de blocare a alimentării cu gaz. 
Vezi Pagina 114.

Îndepărtaţi obturarea.

Îndepărtaţi obturarea.

Consolidaţi conducta de gaz.

Pagina 80

31

Nu

Da

Da

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

6A Zijtak 07 

6A Zijtak 08 

31

35

31

27

44 8

Conexiunea cu fişă 
este în ordine?                     

Cablajul 
este în ordine?                               

A survenit din nou 
un cod de defecţiune? 

A survenit din 
nou un cod de defecţiune de 
interblocare a cazanului 6A? 

S-au parcurs 
toate diagramele structurale 

până la 35?

Diagnosticare

Pagina 76

Verificaţi conexiunea cu fişă între electrodul de 
ionizare şi ramificaţia de cabluri. Vezi Pagina 108.

Măsuraţi rezistenţa cablajului între fişa electrodului 
de ionizare şi piciorul de montare a UBA3. 

Vezi Pagina 108.

Verificaţi electrodul de ionizare şi, dacă este cazul, 
înlocuiţi-l. Vezi Pagina 109.

Nu

Nu

Asamblaţi corect conexiunea cu fişă.

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Pagina 80

Da

Da

Paginile 74 până la 80

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Nu

Da

Da

Da

Pagina 9�

Remediaţi defecţiunea cu ajutorul diagramei 
structurale aferente codului de defecţiune survenit.

Nu

Nu

Pagina 74

Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 6C 

Verriegelnder Kesselstörungscode 6C-2 

C6 2 82

844

8

C6 0 63

44

Semnalare nouă de 
defecţiune 6C?

Electrodul de ionizare 
este în ordine?                   

Rămâne 
presiune în arzător?       

Diagnosticare

Apăsaţi tasta „Resetare“.

S-a măsurat fluxul de ionizare de la pornirea 
arzătorului.

Defecţiune de interblocare a 
cazanului.

Verificaţi electrodul de ionizare cu privire la 
murdărire. Deteriorare, vezi Pagina 108.

Nu

Nu Înlocuiţi electrodul de ionizare. 
Vezi Pagina 109.

Da

Verificaţi dacă după finalizarea necesarului de 
căldură rămâne presiune în arzător. 
Vezi Pagina 1�8, paragraful 9.1.38.

Pagina 81 Pagina 35

S-a măsurat fluxul de ionizare după oprirea 
arzătorului.

Defecţiune de interblocare a cazanului.

Da

Nu

Înlocuiţi robinetul de gaz. 
Vezi Pagina 114.

Pagina 86          
..........................

Pagina 35

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Blockierender Kesselstörungscode 6L 

4140

38

6 L 2 2 9

39

.................
Este vorba 

despre o instalaţie de încălzire 
acţionată cu propan?    

Presiunea 
statică de racordare a gazului 

este în ordine?      

Conducta de 
admisie a gazului este aerisită?                     

Presiunea 
dinamică de racordare a gazului 

este în ordine?    

Raportul gaz/aer 
este setat corect? 

Diagnosticare

Ionizarea lipseşte în timpul fazei de utilizare. Defecţiune de blocare a cazanului.

Măsuraţi presiunea statică de racordare a gazului. 
Vezi Pagina 1�7.

Da

Nu

Pagina 84

Aerisiţi conducta de admisie a gazului. 
Vezi Pagina 1�7.

Nu

Nu

Nu

Măsuraţi presiunea dinamică de racordare a 
gazului. Vezi Pagina 1�7.

Măsuraţi raportul gaz/aer în timpul fazei de pornire. 
Vezi Pagina 1�8.

Da

Pagina 83

Da

Da

Da

Nu

În cadrul acordului cu firma furnizoare a gazului, 
verificaţi dacă rezervorul de gaz şi conducta de gaz 

nu mai conţin oxigen.

Aerisiţi conducta de admisie a gazului. 
Vezi Pagina 1�7.

Setaţi corect raportul gaz/aer. 
Vezi Pagina 1�8.

Pagina 86
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8

Blockierender Kesselstörungscode 6L - 2

40

A fost montată duza 
corectă de gaz?       

Componentele 
de mai sus sunt curate şi 

funcţionale? 

Fluxul 
de ionizare este în 

ordine? 

Diagnosticare

Pagina 8�

Verificaţi dacă a fost montată duza corectă de gaz. 
Vezi Tabelul 5 de la Pagina 151.

Nu

Verificaţi următoarele componente cu privire la 
murdărire, deteriorare şi montare corectă:
-  conducta de admisie a aerului necesar arderii
-  conducta de evacuare a aerului
-  garnitura dintre arzătorul tip Venturi şi ventilator
-  duza de gaz, vezi Pagina 114, şi Tabelul 5 de la 

Pagina 151
-  ventilatorul, vezi Pagina 95
-  conexiunea între ventilator şi arzător
-  arzătorul
-  schimbătorul de căldură, vezi Pagina 141
-  conducta de evacuare a gazelor arse.

Curăţaţi şi/sau montaţi componentele 
corespunzătoare.

Nu

Da

       Măsuraţi fluxul de ionizare. 
Vezi Pagina 107.

Nu
Pagina 8642

Da

Pagina 86

41

Montaţi duza corectă de gaz. 
Vezi Tabelul 5 de la Pagina 151.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Blockierender Kesselstörungscode 6L - zt12 

41

38

Robinetul 
de blocare a alimentării cu gaz 

este deschis?

S-a descoperit o 
obturare? 

S-a descoperit o 
obturare?  

Diagnosticare

Pagina 8�

Verificaţi dacă robinetul de blocare a alimentării cu 
gaz este murdar. Vezi Pagina 114.

Verificaţi dacă există o obturare în conducta de gaz 
dintre robinetul de blocare a alimentării cu gaz şi 

robinetul de gaz.

Nu

Da

.....
Verificaţi dacă există o obturare în restul conductei 

de admisie a gazului.

Da

Nu

Da

Nu

Deschideţi robinetul de blocare a alimentării cu 
gaz. Vezi Pagina 114.

Îndepărtaţi obturarea

Îndepărtaţi obturarea.

Dacă presiunea de racordare necesară nu este 
disponibilă, trebuie să contactaţi firma furnizoare 

de gaze.

Pagina 86
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8

Blockierender Kesselstörungscode 6L Zijtak 13 

39

Robinetul 
de blocare a alimentării cu gaz 

este deschis complet?        

S-a descoperit o obturare?          

S-a descoperit o obturare?        

Întreaga 
reţea de conducte de 

gaz este dimensionată suficient?          

Diagnosticare

Pagina 8�

Verificaţi dacă robinetul de blocare a alimentării cu 
gaz este deschis complet. Vezi Pagina 114.

Deschideţi robinetul de blocare a alimentării 
cu gaz. Vezi Pagina 114.

Nu

Verificaţi dacă există o obturare în conducta de gaz 
dintre robinetul de blocare a alimentării cu gaz şi 

robinetul de gaz.

Da

Îndepărtaţi obturarea.Da

Verificaţi dacă există o obturare în restul conductei 
de admisie a gazului.

Îndepărtaţi obturarea.Da

Verificaţi dacă întreaga reţea de conducte de gaz 
este dimensionată suficient. 

Nu

Nu

  Consolidaţi conducta de gaz.

Da

Contactaţi firma furnizoare a gazului.

Pagina 86

41

Nu

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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8

Blockierender Kesselstörungscode 6L Zijtak 14 

lockierender Kesselstörungscode 6L Zijtak 1e 5 

41

42

44

41

44

8

8

Verriegelnder Kesselstörungscode 6P (blink)

Verriegelnder Kesselstörungscode 7C Verriegelnder Kesselstörungscode 7L (blink)

P6 6 92

8

C7 3 12

8

Conexiunea 
cu fişă este în ordine?               

Cablajul 
este în ordine?

A survenit din nou un 
cod de defecţiune?     

A survenit 
din nou un cod de defecţiune 

de interblocare a cazanului 6L?  

S-au 
parcurs toate diagramele 

structurale până la 14?  

Diagnosticare

Pagina 83

Verificaţi conexiunea cu fişă între electrodul de 
ionizare şi ramificaţia de cabluri. Vezi Pagina 108.

Asamblaţi corect conexiunea cu fişă.
Nu

Da

Măsuraţi rezistenţa cablajului între fişa electrodului 
de ionizare şi piciorul de montare a UBA3. 

Vezi Pagina 111.

Nu Realizaţi o ramificaţie de cabluri 
sau respectiva secţiune.

Înlocuiţi electrodul de ionizare. 
Vezi Pagina 109

Da

Pagina 86

Pagina 8� – Pagina 86

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Nu

Nu Remediaţi defecţiunea cu ajutorul diagramei 
structurale aferente codului de defecţiune survenit.

Da

Da

Da
Pagina 33

Pagina 9� Pagina 35

Nu
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 6P (blink)

Verriegelnder Kesselstörungscode 7C Verriegelnder Kesselstörungscode 7L (blink)

P6 6 92

8

C7 3 12

8

Defecţiunea s-a remediat?              

A survenit din nou un cod 
de defecţiune?        

Diagnosticare

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Aprinzătorul electric arde prea mult timp. Defecţiune de interblocare a cazanului.

Nu KIM defect; solicitaţi ajutorul unităţii 
service BUDERUS.

Da

Pagina 35

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Tensiunea de reţea a fost întreruptă după o 
semnalare de defecţiune.

Defecţiune de interblocare a cazanului.

Da

Nu

Remediaţi defecţiunea cu ajutorul diagramei 
structurale aferente codului de defecţiune survenit.

Pagina 35
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8

Betriebscode 8Y 

44

8 Y 2 3 2

43

8

L7 612

L7 802

44

Este 
conectat un contact de 

comutare extern?

Contactul de 
comutare extern este deschis?              

Ramificaţia de 
cabluri este în ordine?            

Contactul este în ordine?                            

Diagnosticare

Verificaţi dacă este conectat contactul de comutare 
la cazanul de încălzire. 

Vezi Pagina 119, Fig. 61, Poz. 5 „EV”.

UBA3 este defect. Defecţiune de interblocare a cazanului.

UBA3 este defect. Defecţiune de blocare a cazanului.

Contactul de comutare extern este activat. Defecţiune de blocare a cazanului.

Pagina 9�

Nu

Pagina 89Da

Verificaţi dacă este deschis un contact de comutare 
extern, măsurând rezistenţa acestuia cu ajutorul 

unui aparat pentru multi-măsurători. 

Da

Nu

Măsuraţi ramificaţia de cabluri între 
UBA3 şi banda de terminale. 
Vezi Pagina 150, Fig. 143.

Verificaţi contactul dintre UBA3 şi piciorul de 
montare a UBA3.

Pagina 9�

Contactul de comutare extern a răspuns.

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Restabiliţi contactul.

Pagina 35

Da

Da

Nu

Nu
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8

Betriebscode 8Y dl 2

Verriegelnder Kesselstörungscode 9A, 9H, 9P, 9U, E 

Nein

8

8

A9 3 52

H9 3 72

P9 3 92

U9 3 32

E 4 22 8 72

E 2 90

Există şuntare?                          

Ramificaţia 
de cabluri este în ordine?          

Contactul este în ordine?                 

Semnalare nouă de 
defecţiune 9A sau 9H sau 9P sau 9U?

Diagnosticare

Pagina 88

43

Verificaţi dacă există şuntare.  
Vezi Pagina 119, Fig. 61, Poz. 5 „EV”.

Nu

Da

Da

Da

44

Măsuraţi ramificaţia de cabluri între UBA3 şi banda 
de terminale. Vezi Pagina 150, Fig. 143.

Verificaţi contactul dintre UBA3 şi piciorul de 
montare a UBA3.

Restabiliţi şuntarea bandei de terminale 
(vezi Pagina 119, Fig. 61).

Realizaţi o ramificaţie de cabluri 
sau respectiva secţiune.

Restabiliţi contactul.

Pagina 9�

Nu

Nu

Pagina 35

                  KIM sau UBA3 este defect. Defecţiune de interblocare a 
cazanului.

                  KIM sau UBA3 este defect. Defecţiune de interblocare a 
cazanului.

                  KIM sau UBA3 este defect. Defecţiune de interblocare a 
cazanului.

                  KIM sau UBA3 este defect. Defecţiune de interblocare a 
cazanului.

                  + orice cifră .
                     sau literă

până 
la

                  KIM sau UBA3 este defect. Defecţiune de interblocare a 
cazanului.

                  + orice cifră .
                     sau literă

                  KIM sau UBA3 este defect. Defecţiune de blocare 
a cazanului.

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Nu

Da

Pagina 9�      

44

Pagina 35
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode 9L 

L9 3 42

L9 3 82

44 8

8

Verriegelnder Kesselstörungscode H 7/P-- 

0C 8 82

0C 8 92

44 8

Semnalare nouă de 
defecţiune 9L?     

Conexiunea cu fişă 
este în ordine?

Cablul 
este în ordine? 

Rezistenţa este 
corectă? 

Diagnosticare

Apăsaţi tasta „Resetare“.

Bobina robinetului de gaz sau cablajul către 
robinetul de gaz este defect.

Defecţiune de interblocare a cazanului.

UBA3 este defect. Defecţiune de interblocare a cazanului.

Nu

Da

Verificaţi conexiunea cu fişă a robinetului de gaz. 
Vezi Pagina 110, paragraful 9.1.��.

Nu

Măsuraţi cablul dintre robinetul de gaz şi UBA3. 
Vezi Pagina 111, Fig. 9.1.�4.

Nu

Măsuraţi rezistenţa ambelor bobine ale robinetului 
de gaz. Vezi Pagina 114, paragraful 9.1.�6.

Da

Nu

Pagina 9�

Restabiliţi conexiunea cu fişă. Vezi Pagina 110, 
paragraful 9.1.��.

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Înlocuiţi robinetul de gaz. 
Vezi Pagina 114.

Pagina 35

Da

Da
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8

Verriegelnder Kesselstörungscode H 7/P-- 

0C 8 82

0C 8 92

44 8

Conexiunea cu fişă este 
în ordine? 

Cablajul este în 
ordine? 

Defecţiunea s-a remediat?              

Diagnosticare

UBA3 nu are conexiune către senzorul de presiune 
sau a survenit un scurtcircuit.

Defecţiune de interblocare a cazanului.

Scurtcircuit în conexiunea către senzorul de 
presiune.

Defecţiune de interblocare a cazanului.

Verificaţi conexiunea cu fişă a senzorului 
de presiune. Vezi Pagina 140, Fig. 116.

Nu

Da

.Verificaţi cablajul dintre senzorul de presiune 
şi piciorul de montare a UBA3, prin măsurarea 
rezistenţei (ruptură). Vezi Pagina 150, Fig. 143.

Nu

Da

Încercaţi să remediaţi defecţiunea prin montarea 
unui alt senzor de presiune provizoriu. 

Vezi Pagina 140.

Pagina 9�

Da

Nu

Restabiliţi conexiunea cu fişă.

Realizaţi o ramificaţie de cabluri sau respectiva 
secţiune.

Pagina 35
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8

UBA vervangen 

8

Apare aceeaşi 
semnalare de defecţiune?

A survenit o nouă 
defecţiune?

UBA a 
fost deja înlocuit?

Diagnosticare

Verificaţi contactul dintre UBA3 şi piciorul de 
montare a UBA3, dintre BC10 şi placa de bază, 

precum şi toate celelalte conexiuni cu fişă. 
Vezi la Pagina 104.

44

Îndepărtaţi eroarea de contact. 
Vezi la Pagina 104.

Apăsaţi tasta „Resetare” minim � secunde. 
Vezi Pagina 10.

Da

Da

Înlocuiţi UBA3. Vezi Pagina 149.
Nu

Solicitaţi ajutorul unităţii service Buderus. 
Vezi Pagina 15�.

Remediaţi defecţiunea cu ajutorul diagramei 
structurale aferente codului de defecţiune survenit, 

din acest document.

Da

Pagina 35

Nu

Nu
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9

2

1

21

Măsură

9 Măsură

9.1 Verificarea, măsurarea, setarea şi   
 înlocuirea diverselor componente

9.1.1 Verificarea siguranţei UBA3 şi înlocuirea  
 acesteia după caz

•  Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecherul.

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi Pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

•  Îndepărtaţi căptuşeala.
•  Desfaceţi şurubul de fixare a UBA3 (vezi Fig. 5, 

Poz. 1).
•  Trageţi UBA3 în faţă, în direcţia indicată de săgeată 

(vezi Fig. 5, Poz. �).
•  Demontaţi suportul siguranţei prin desfacerea 

sistemului de închidere tip baionetă (vezi Fig. 6, 
Poz. 1).

•  Îndepărtaţi siguranţa din suport.
•  Verificaţi siguranţa cu privire la flux, cu ajutorul 

aparatului pentru multi-măsurători. Dacă este 
defectă, înlocuiţi-o cu o siguranţă de rezervă (nouă) 
de 5 AT (Fig. 6, Poz. �).

•  Montaţi din nou UBA3 în ordine inversă.
•  Montaţi căptuşeala. 
•  Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi siguranţa 
principală sau ştecherul.

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi Pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  5 Demontarea UBA3

Fig.  6 Verificarea siguranţelor

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!
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9

10

Măsură Măsură

9.1.2	 Siguranţa	benzii	de	terminale

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
•  Îndepărtaţi capacul cutiei de conexiuni (Fig. 7).
• Demontaţi suportul siguranţei (Fig. 8, Poz. 10)
• Îndepărtaţi siguranţa din suport.
•  Verificaţi siguranţa cu privire la flux, cu ajutorul 

aparatului pentru multi-măsurători. Dacă este 
defectă, înlocuiţi-o cu o siguranţă (nouă) de 1 AT 
(Ceramic Fuse).

• Montaţi din nou capacul cutiei de conexiuni.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  7 Scoaterea capacului cutiei de conexiuni

Fig.  8 Siguranţa benzii de terminale

Poz. 1: Regulator al temperaturii încăperii RC 
(culoare de conectare – portocaliu)

Poz. 2: Senzor de temperatură exterioară (culoare 
de conectare – albastru)

Poz. 3: Regulator de temperatură pornit/oprit, fără 
potenţial (culoare de conectare – verde)

Poz. 4: Senzor de temperatură a apei calde 
(culoare de conectare – gri)

Poz. 5: Contact de comutare extern, fără potenţial, 
de exemplu pentru încălzirea podelelor 
(culoare de conectare – roşu)

Poz. 6: Pompă externă de încălzire (230 V c. a., 
max. 250 VA) (culoare de conectare - verde)

Poz. 7: Pompă de alimentare a boilerului (230 V c. a., 
max. 250 VA) (culoare de conectare - gri)

Poz. 8: Pompă de circulaţie (230 V c. a.,  
max. 250 VA) (culoare de conectare - lila)

Poz. 9: Conexiune la reţea (230 V c. a., 50 Hz) 
(culoare de conectare – alb)

Poz. 10: Suport al siguranţei
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9Măsură Măsură

9.1.3	 Verificaţi	ventilatorul;	comanda	230	V	c.a.

RECOMANDARE!
Prin intermediul testului releului cu RC30, 
este posibilă comanda ventilatorului. Pentru 
aceasta, vezi Instrucţiunile de montare şi 
service ale unităţii de comandă RC30.

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Scoateţi ştecherul de 230 V c.a. al ventilatorului.
• Măsuraţi tensiunea cu aparatul pentru multi-

măsurători, setaţi V c.a. Valoare minimă 250 V c.a.
• Conectaţi aparatul pentru multi-măsurători la cele 

două contacte externe ale ştecherului (albastru şi 
maro) (vezi Fig. 9).

• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

•	 Puneţi în funcţiune cazanul de încălzire conform 
meniului „Test al gazelor evacuate” de la pagina 11.

• Verificaţi dacă în timpul codului de utilizare 

Maßnahme 9
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Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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9.1.3 Gebläse prüfen; Ansteuerung 230 VAC

Verkleidung abnehmen.

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

230 VAC Stecker vom Gebläse abziehen.

Mit dem Multimessgerät auf Spannung messen, VAC 
einstellen. Mindestwert 250 VAC.

Multimessgerät an die äußeren zwei Kontakte des 
Stekkers (blau und braun) anschließen (siehe Abb. 9).

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Den Heizkessel gemäß dem Menü „Abgastest“ auf 
Seite 11 in Betrieb nehmen.

Überprüfen, ob während des Betriebscodes  auf den 
äußeren beiden Kontakten (blau und braun) des Steckers 
230 VAC vorhanden sind (siehe Abb. 9).

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Stecker am Gebläse wieder einstecken. 

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Abb. 9 Überprüfen auf 230 VAC Spannung

HINWEIS!
Anhand des Relaistests mit dem RC30 ist es 
möglich, das Gebläse anzusteuern. Siehe 
hierzu die Montage- und Serviceanleitung der 
Bedieneinheit RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

	
la ambele contacte externe (albastru şi maro) ale 
ştecărului există o tensiune de 230 V c.a. 	
(vezi Fig. 9).

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Introduceţi din nou ştecărul în ventilator.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  9 Verificare la tensiunea de 230 V c.a.

ATENŢIE!
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9.1.4	 Verificaţi	ventilatorul;	 
	 cablu	de	alimentare	230	V	c.a.

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Scoateţi ştecherul de 230 V c.a. al ventilatorului.
• Desfaceţi şurubul de fixare a UBA3 (vezi Fig. 10, 

Poz. 1).
• Trageţi UBA3 în faţă, în direcţia indicată de 

săgeată (vezi Fig. 10, Poz. 2).
• Setaţi aparatul pentru multi-măsurători la 

„Măsurarea rezistenţei“.
• Măsuraţi cablul de alimentare al ventilatorului cu 

privire la scurtcircuit şi puncte de rupere (vezi Fig. 
11 şi pagina 150, Fig. 143).

• Introduceţi din nou ştecărul în ventilator.
• Montaţi din nou UBA3 în ordine inversă.
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Montaţi căptuşeala. 

9.1.5	 Verificaţi	ventilatorul;	cablul	tahografului

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Demontaţi fişa cablului tahografului.
• Desfaceţi şurubul de fixare a UBA3 (vezi Fig. 10, 

Poz. 1).
• Trageţi UBA3 în faţă, în direcţia indicată de 

săgeată (vezi Fig. 10, Poz. 2).
• Măsuraţi cablul tahografului cu privire la scurtcircuit 

şi puncte de rupere (vezi Fig. 12).

Fig.  10 Demontarea UBA3

Fig.  11 Picior de montare a UBA3

Fig.  12 Picior de montare a UBA3
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• Montaţi fişa cablului tahografului.
• Montaţi din nou UBA3 în ordine inversă.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.6	 Înlocuiţi	ventilatorul

RECOMANDARE!
Respectaţi instrucţiunile de montare 
pentru ventilatorul de 230 V!

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecherul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Scoateţi ambele fişe ale cablului din ventilator (vezi 

Fig. 13, Poz. 1).

• Îndepărtaţi conducta de absorbţie a aerului 	
(vezi Fig. 14, Poz. 1).

• Îndepărtaţi şurubul de fixare (vezi Fig. 14, Poz. 2) 
a ventilatorului.

• Demontaţi ventilatorul prin basculare spre dreapta 
(vezi Fig. 14, Poz. 3).

• Montaţi noul ventilator.
• Montaţi şurubul de fixare, conducta de absorbţie a 

aerului şi ambele fişe.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecherul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  13 Scoateţi fişa cablului din ventilator

Fig.  14 Demontarea ventilatorului
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9.1.7				Verificaţi	pompa	de	recirculaţie;	fixare	mecanică

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
•	 Deşurubaţi şurubul de fixare a pompei de recirculaţie 

(Fig. 15, Poz. 1). Dacă este disponibilă o pompă 
externă de încălzire, probabil acest şurub lipseşte.

ATENŢIE!
Iese apă.

• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecherul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

•	 Aşteptaţi până la afişarea pe display a codului de 
defecţiune de interblocare a cazanului	
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Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Maßnahme9

9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.

.
• Verificaţi dacă pompa de recirculaţie funcţionează. 

Din cauza repausului prelungit al instalaţiei de 
încălzire, pompa de recirculaţie se poate bloca 
mecanic.

Dacă	pompa	de	recirculaţie	nu	funcţionează:

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Rotiţi pompa de recirculaţie cu ajutorul unei 
şurubelniţe în direcţia de funcţionare.

• Dacă pompa de recirculaţie este în ordine, 
înşurubaţi din nou şurubul de fixare.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Montaţi căptuşeala. 

Fig.  15 Verificarea pompei de recirculaţie

ATENŢIE!
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Maßnahme9

9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.



Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!

Instrucţiuni de service Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ediţia 04/2005 99

9

1

9.1.8	 Verificaţi	pompa	de	recirculaţie;	comanda

RECOMANDARE!
Prin intermediul testului releului cu 
RC30, este posibilă comanda pompei 
de recirculaţie, a pompei de încălzire, a 
pompei de alimentare a boilerului şi a 
pompei de circulaţie. Pentru aceasta, vezi 
Instrucţiunile de montare şi service ale 
unităţii de comandă RC30.

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Dacă pompa de recirculaţie nu funcţionează după 
verificarea sus-menţionată, verificaţi dacă pompa 
de recirculaţie are tensiune.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.

Dacă	este	instalată	o	pompă	externă	de	
încălzire:
• Îndepărtaţi capacul cutiei de conexiuni (vezi	
 Fig. 7, pagina 94).
• Verificaţi la contactele PK, 61 şi 63 dacă 	
 pompa externă de încălzire are o tensiune de	
 230 V c.a. (vezi Fig. 8, pagina 94).

• Îndepărtaţi ambele şuruburi de pe circuitul pompei 
de recirculaţie (vezi Fig. 7, pagina 94).

• Îndepărtaţi capacul cutiei de conexiuni a pompei 
de recirculaţie.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Aşteptaţi până la afişarea pe display a codului de 
defecţiune de interblocare a cazanului 
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Maßnahme9

9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.

.
•	 Verificaţi la contactele L şi N dacă pompa de 

recirculaţie are o tensiune de 230 V c.a. (vezi Fig. 17).
• Montaţi capacul cutiei de conexiuni a pompei de 

recirculaţie (vezi Fig. 16).
• Montaţi căptuşeala. 

Fig.  16 Deschiderea cutiei de conexiuni

Fig.  17 Măsurarea tensiunii pompei 

Măsură Măsură

ATENŢIE!
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9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.
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9.1.9	 Curăţaţi	pompa	de	recirculaţie

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetele de întreţinere.
• Goliţi cazanul Logamax plus GB142.
• Desfaceţi cele patru şuruburi hexagonale interioare 

de la pompa de recirculaţie (vezi Fig. 18).
• Demontaţi partea superioară a pompei de 

recirculaţie.

• Curăţaţi elicea pompei prin îndepărtarea 
eventualelor depuneri dure, care s-au acumulat pe 
aceasta (vezi Fig. 19).

• Montaţi la loc partea superioară a pompei de 
recirculaţie.

• Strângeţi cele patru şuruburi hexagonale interioare 
de la pompa de recirculaţie.

• Deschideţi robinetele de întreţinere.

RECOMANDARE!
Umpleţi şi aerisiţi cazanul Logamax 
plus GB142 în mod corespunzător. Vezi 
Instrucţiunile de montare şi întreţinere 
ale cazanului Logamax plus GB142-
15/24/30/45/60.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.10	 Înlocuiţi	pompa	de	recirculaţie

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetele de întreţinere.
• Goliţi cazanul Logamax plus GB142.
• Desfaceţi ambele şuruburi din cutia de conexiuni 

a pompei de recirculaţie şi deschideţi cutia de 
conexiuni (vezi Fig. 20, Poz. 1).

• Notaţi alocarea cablurilor. Desfaceţi cablurile.

Fig.  18 Desfacerea şuruburilor de la pompa de 
recirculaţie

Fig.  19 Curăţarea elicei pompei

Fig.  20 Deschiderea cutiei de conexiuni

Măsură Măsură
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

• Desfaceţi şuruburile de la pompa de recirculaţie şi 
îndepărtaţi-o (vezi Fig. 21, poz. 1).

• Montaţi noua pompă cu noile garnituri şi 
înşurubaţi-le. Respectaţi direcţia de curgere a 
pompei de recirculaţie. Săgeata de pe carcasa 
pompei de recirculaţie trebuie să fie orientată în 
sus. Aveţi grijă ca garnitura inelară de compensare 
să fie introdusă în îmbinarea cu şurub a 
schimbătorului de căldură.

• Fixaţi cablul în ordinea corectă în cutia de 
conexiuni, închideţi cutia şi înşurubaţi-o.

• Deschideţi robinetele de întreţinere.

RECOMANDARE!
Umpleţi şi aerisiţi cazanul Logamax 
plus GB142 în mod corespunzător. Vezi 
Instrucţiuni de montare şi de întreţinere 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.11	 Verificaţi	senzorul	de	tur/senzorul 
	 de	retur/senzorul	de	siguranţă/senzorul	 
	 de	temperatură	a	apei	calde

RECOMANDARE!
Temperatura actuală, măsurată prin 
intermediul senzorilor de tur, de retur şi 
de siguranţă, se poate citi pe RC30, vezi 
Instrucţiunile de montare şi service ale 
unităţii de comandă a RC30.

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.

Fig.  21 Înlocuirea pompei de recirculaţie

Fig.  22 Verificarea senzorului de tur/de retur

ATENŢIE!
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9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.
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1

• Desfaceţi conexiunea cu fişă a cablului către 
senzorul respectiv.

• Măsuraţi rezistenţa senzorului corespunzător. 
 Senzor de tur, vezi Fig. 22, Poz. 1.
 Senzor de retur, vezi Fig. 22, Poz. 2.
 Senzor de siguranţă, vezi Fig. 23, Poz. 1.
• Cu ajutorul termometrului electronic, măsuraţi 

temperatura în apropierea senzorului.
 Comparaţi valorile măsurate cu cele din Tabelul 4 

de la această pagină. Dacă senzorul este defect, 
valorile diferă.

• Dacă senzorul nu este deteriorat, restabiliţi 
conexiunea cu fişă.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cad rul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  23 Verificarea senzorului de siguranţă

Temperatura	în	°C Rezistenţa	în	Ω
0 29490
5 23462

10 18787

15 15136

20 12268

25 10000

30 8197

35 6754
40 5594
45 4656

50 3893

55 3271

60 2760

65 2339

70 1990

75 1700

80 1458

85 1255

90 1084
95 940

100 817
Tab. 4  Valori ale rezistenţei (valori de referinţă) 

senzorului

Măsură Măsură
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

9.1.12	 Înlocuiţi	senzorul	de	tur/senzorul	de	retur/ 
	 senzorul	de	siguranţă

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetele de întreţinere.
• Goliţi cazanul Logamax plus GB142.
• Desfaceţi conexiunea cu fişă.
• Deşurubaţi senzorul şi înlocuiţi-l cu unul nou.
 Senzor de tur, vezi Fig. 24, Poz. 1.
 Senzor de retur, vezi Fig. 24, Poz. 2.
 Senzor de siguranţă, vezi Fig. 25, Poz. 1.
• Restabiliţi conexiunea cu fişă a cablului.
• Deschideţi robinetele de întreţinere.

RECOMANDARE!
Umpleţi şi aerisiţi cazanul Logamax plus 
GB142 în mod corespunzător. 	
Vezi Instrucţiunile de montare şi 
întreţinere ale cazanului Logamax plus 
GB142-15/24/30/45/60.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.13	 Înlocuiţi	senzorul	de	temperatură	 
	 a	apei	calde

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Desfaceţi conexiunea cu fişă a cablului către 

senzorul de temperatură a apei calde.
• Scoateţi senzorul de temperatură a apei calde şi 

introduceţi unul nou.
• Restabiliţi conexiunea cu fişă.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  24 Înlocuirea senzorului de tur/de retur

Fig.  25  Înlocuirea senzorului de siguranţă
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9.1.14	 Verificaţi	senzorul	de	tur/senzorul	de	retur/	
	 senzorul	de	siguranţă;	cablul

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Verificaţi toate conexiunile cu fişă către senzori şi 
UBA3 cu privire la poziţia corectă. 

 Dacă o fişă nu este introdusă corect, aceasta poate 
reprezenta cauza unei semnalări de defecţiune. Apoi 
porniţi cazanul de încălzire cu „Resetare”.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
•	 Desfaceţi şurubul de fixare a UBA3 (vezi Fig. 26, Poz. 1).
• Trageţi UBA3 în faţă, în direcţia indicată de săgeată 

(vezi Fig. 26, Poz. 2).
• Desfaceţi conexiunea cu fişă a cablului către senzor.
• Verificaţi cablul între conexiunea cu fişă şi fişa cu 81 

de poli din piciorul de montare a UBA3 (vezi Fig. 27), 
cu ajutorul indicatorului de circuit.

	 Vezi schema de conexiuni electrice, Fig. 143, pagina 150.
•	 Măsuraţi de două ori în linie dreaptă şi de două ori în 

cruce.
• În cazul în care cablurile nu sunt deteriorate, stabiliţi 

conexiunea cu fişă.
• Montaţi UBA3.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.15	 Verificaţi	aprinzătorul	electric;	comanda

RECOMANDARE!
Prin intermediul testului releului cu RC30, 
este posibilă comanda aprinzătorului electric. 
Pentru aceasta, vezi Instrucţiunile de montare 
şi service ale unităţii de comandă RC30.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Desfaceţi conexiunea cu fişă a arzătorului electric.
• Setaţi aparatul de măsurare la 230 V c.a.
• Conectaţi aparatul de măsurare la fişa ramificaţiei de 

cabluri.
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

	 	

Fig. 26 Demontarea UBA3

Fig.  27 Picior de montare a UBA3

C
on

ec
to

r c
u 

81
 d

e 
pi

ni
, t

en
si

un
e 

jo
as

ă

C
on

ec
to

r c
u 

16
 p

in
i, 

te
ns

iu
ne

 în
al

tă

Măsură Măsură

98 Serviceanleitung Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ausgabe 04/2005

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Maßnahme9

9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.

ATENŢIE!
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• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

•	 Puneţi în funcţiune cazanul de încălzire conform 
meniului „Test al gazelor evacuate” de la pagina 11.

•	 Verificaţi dacă în timpul fazei de aprindere s-a 
măsurat tensiunea de 120 V c.a. la codul de utilizare 
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Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Den Heizkessel entsprechend dem Menü „Abgastest“ auf 
Seite 11 in Betrieb nehmen.

Überprüfen, ob während der Zündphase, beim Betriebs-
code  120 VAC gemessen werden.

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“

Messgerät entfernen.

Steckverbindung des Glühzünders montieren. 

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.16 Glühzünder prüfen; Widerstand

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Steckverbindung des Kabels vom Glühzünder lösen.

Widerstand des Glühzünders am Stecker messen. Ist der 
Widerstand zwischen 50 – 300 Ω, ist der Glühzünder in 
Ordnung (siehe Abb. 28).

Messgerät entfernen.

Ist der Glühzünder in Ordnung, Kabelstecker wieder 
verbinden.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Abb. 28 Glühzünder prüfen

.
• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi aparatul de măsurare.
• Montaţi conexiunea cu fişă a aprinzătorului electric.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.16	 Verificaţi	aprinzătorul	electric;	rezistenţa

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Desfaceţi conexiunea cu fişă a cablului arzătorului 

electric.
• Măsuraţi rezistenţa aprinzătorului electric la fişă. 

Dacă rezistenţa se situează între 50 şi 300 Ω, 
aprinzătorul electric este în ordine (vezi Fig. 28).

• Îndepărtaţi aparatul de măsurare.
• Dacă aprinzătorul electric este în ordine, 

reconectaţi fişa cablului.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  28  Verificarea aprinzătorului electric

Măsură Măsură

9
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Maßnahme9

9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.

9.1.17	 Verificaţi	aprinzătorul	electric;	 
	 cablul	de	alimentare

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Scoateţi fişa din aprinzătorul electric.
• Desfaceţi şurubul de fixare a UBA3 (vezi Fig. 29, 

Poz. 1).
• Trageţi UBA3 în faţă, în direcţia indicată de 

săgeată (vezi Fig. 29, Poz. 2).
• Setaţi aparatul pentru multi-măsurători la 

„Măsurarea rezistenţei“.
• Verificaţi cablul de alimentare a aprinzătorului 

electric cu privire la scurtcircuit şi puncte de rupere 
(vezi Fig. 31, Fig. 30 şi Fig. 143 de la pagina 150).

• Montaţi fişa la aprinzătorul electric.
• Montaţi din nou UBA3 în ordine inversă.
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Montaţi căptuşeala. 

Fig.  29 Demontarea UBA3

Fig.  30 Picior de montare a UBA3 

Fig.  31 Măsurarea cablului de alimentare a 
aprinzătorului electric
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Maßnahme9

9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.

9.1.18	 Înlocuiţi	aprinzătorul	electric
• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Desfaceţi conexiunea cu fişă a cablului arzătorului 

electric.
• Desfaceţi şuruburile de fixare (Fig. 32, Poz. 1).
•	 Îndepărtaţi cablul de împământare (Fig. 32, Poz. 2).
• Îndepărtaţi placa de montare (Fig. 32, Poz. 3).
• Îndepărtaţi aprinzătorul electric (Fig. 32, Poz. 4).
• Montaţi noul aprinzător electric cu noua garnitură 

şi fixaţi placa de montare cu ajutorul şuruburilor de 
fixare (vezi Fig. 32, Poz. 1).

• Stabiliţi conexiunea cu fişă a aprinzătorului electric.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.19	 Măsuraţi	fluxul	de	ionizare

RECOMANDARE!
Fluxul de ionizare poate fi citit pe RC30. 
Pentru aceasta, vezi Instrucţiunile de montare 
şi service ale unităţii de comandă RC30.

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Desfaceţi conexiunea cu fişă a cablului de  

supraveghere.
•	 Conectaţi aparatul de măsurare în serie (vezi Fig. 33).
• La aparatul de măsurare selectaţi domeniul de 

curent continuu µA.
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Puneţi în funcţiune cazanul de încălzire conform 
meniului „Funcţionare de service”. Vezi pagina 12, 
meniul „Funcţionare de service”.

• Măsuraţi fluxul de ionizare la sarcina parţială. 
Cazanul de încălzire funcţionează la sarcina 
parţială, imediat ce este setată în meniul 
„Funcţionare de service” 
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9.1.18 Glühzünder tauschen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Steckverbindung des Kabels vom Glühzünder lösen.

Befestigungsschrauben lösen (Abb. 32, Pos. 1).

Erdungskabel (Abb. 32, Pos. 2) entfernen.

Montageplatte entfernen (Abb. 32, Pos. 3).

Glühzünder (Abb. 32, Pos. 4) entfernen.

Neuen Glühzünder mit neuer Dichtung einsetzen und 
Montageplatte mit Befestigungsschrauben (siehe Abb. 32, 
Pos. 1) befestigen.

Steckverbindung des Glühzünders zusammenstecken.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.19 Ionisationsstrom messen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Steckverbindung des Überwachungskabels lösen.

Messgerät in Reihe anschließen (siehe Abb. 33).

Am Messgerät den µA-Gleichstrombereich wählen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Heizkessel entsprechend dem Menü „Servicebetrieb“ in 
Betrieb nehmen. Siehe Seite 12 Menü „Servicebetrieb“.

Ionisationsstrom bei Teillast messen. Der Heizkessel 
brennt bei Teillast, sobald während des Menüs “Servicebe-
trieb“  eingestellt ist.
Der Ionisationsstrom muss > 1,4 µA Gleichstrom sein.

Messgerät abnehmen.

Abb. 32 Glühzünder tauschen

Abb. 33 Ionisationsstrom messen

HINWEIS!
Der Ionisationsstrom kann auf dem RC30 
abgelesen werden. Siehe hierzu die Montage- 
und Serviceanleitung der Bedieneinheit des 
RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

. Fluxul de ionizare 
trebuie să fie > 1,4 µA curent continuu.

• Îndepărtaţi aparatul de măsurare.

Fig.  32 Înlocuirea aprinzătorului electric

Fig.  33 Măsurarea fluxului de ionizare
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• Dacă fluxul de ionizare este în ordine, restabiliţi 
conexiunea cu fişă de la cablul de supraveghere.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.20	 Verificaţi	electrodul	de	ionizare;	cablul

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Demontaţi conexiunea cu fişă a electrodului de 

ionizare.
• Desfaceţi şurubul de fixare a UBA3 (vezi Fig. 34, 

Poz. 1).
• Trageţi UBA3 în faţă, în direcţia indicată de 

săgeată (vezi Fig. 34, Poz. 2).

• Verificaţi cablul de ionizare între conexiunea cu 
fişă şi piciorul de montare a UBA3, cu privire la 
scurtcircuit la nul şi puncte de rupere (vezi Fig. 35 
şi Fig. 143 de la pagina 150).

• Montaţi conexiunea cu fişă a electrodului de 
ionizare.

• Montaţi din nou UBA3 în ordine inversă.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  34 Demontarea UBA3

Fig.  35 Măsurarea electrodului de ionizare la nul

Măsură Măsură
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9.1.21	 Verificaţi	electrodul	de	ionizare	şi	 
	 dacă	este	cazul	înlocuiţi-l

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Desfaceţi conexiunea cu fişă a cablului.
• Setaţi aparatul pentru multi-măsurători la 

„Măsurarea rezistenţei“.
• Măsuraţi electrodul de ionizare la nul (vezi Fig. 35). 

Rezistenţa la nul trebuie să fie continuu mare.
• Desfaceţi şuruburile de fixare (vezi Fig. 36, Poz. 1).

• Îndepărtaţi cablul de împământare (vezi Fig. 36, 
Poz. 2).

• Îndepărtaţi placa de montare (vezi Fig. 36, Poz. 3).
• Demontaţi electrodul de ionizare (vezi Fig. 36, 	

Poz. 4).
• Setaţi aparatul pentru multi-măsurători la 

„Măsurarea rezistenţei“.
• Măsuraţi electrodul de ionizare referitor la 

rezistenţă (vezi Fig. 37). Rezistenţa trebuie să fie 
de 0 Ohm.

• Verificaţi electrodul de ionizare cu privire la 
murdărire, uzură sau deteriorare (vezi Fig. 38).

• Dacă este necesar, înlocuiţi electrodul de ionizare.
• Montaţi noul electrod de ionizare u noua garnitură 

şi fixaţi placa de montare cu şuruburi de fixare.
•	 Montaţi cablul de împământare (vezi Fig. 36, Poz. 2).
• Stabiliţi conexiunea cu fişă a cablului.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  36 Înlocuirea electrodului de ionizare

Fig.  37 Măsurarea electrodului de ionizare referitor 
la rezistenţă

Fig.  38 Verificarea electrodului de ionizare

Măsură Măsură
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

9.1.22	 Verificaţi	robinetul	de	gaz;	 
	 conexiunile	cablurilor

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Verificaţi dacă fişa este montată corect la robinetul 

de gaz (vezi Fig. 39, Poz. 1).
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.23	 Verificaţi	robinetul	de	gaz;	comanda

RECOMANDARE!
Prin intermediul testului releului cu 
RC30, este posibilă comanda arzătorului 
(robinet de gaz). Pentru aceasta, vezi 
Instrucţiunile de montare şi service ale 
unităţii de comandă RC30.

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Puneţi în funcţiune cazanul de încălzire conform 
capitolului 5.2.1 de la pagina 11.

•	 Măsuraţi cu ajutorul unui aparat pentru multi-
măsurători dacă în timpul codului de utilizare 
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9.1.22 Gasarmatur prüfen; Kabelanschlüsse

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Überprüfen, ob der Stecker an der Gasarmatur korrekt 
montiert ist (siehe Abb. 39, Pos. 1).

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.23 Gasarmatur prüfen; Ansteuerung

Verkleidung abnehmen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Den Heizkessel gemäß Kapitel 5.2.1 auf Seite 11 in Betrieb 
nehmen.

Mit einem Multimessgerät messen, ob während des 
Betriebscodes  Spannung auf dem Stecker der 
Gasarmatur vorhanden ist. Sowohl auf dem mittleren und 
linken Kontakt als auch auf dem mittleren und rechten 
Kontakt müssen in diesem Moment 20 – 24 VDC (Gleich-
spannung) sein (siehe Abb. 40).

Verkleidung anbringen.

Abb. 39 Kabelanschlüsse an Gasarmatur prüfen 
(z. B. HONEYWELL-Armatur)

1

Abb. 40 Spannungsmessung an der Gasarmatur

HINWEIS!
Anhand des Relaistests mit dem RC30 ist es 
möglich, den Brenner (die Gasarmatur) anzu-
steuern. Siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

	
există tensiune la fişa robinetului de gaz. În acest 
moment, atât la contactul central şi stâng, cât şi la 
contactul central şi drept trebuie să existe o tensiune 
de 20-24 V c.c. (curent continuu) 	
(vezi Fig. 40).

• Montaţi căptuşeala. 

Fig.  39 Verificarea conexiunilor cablurilor la robinetul 
de gaz (de exemplu, robinet HONEYWELL)

Fig.  40 Măsurarea tensiunii la robinetul de gaz

ATENŢIE!
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9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.
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Măsură Măsură

9.1.24	 Verificaţi	robinetul	de	gaz;	 
	 conexiunea	de	cabluri	între	robinetul	 
	 de	gaz	şi	piciorul	de	montare	a	UBA3

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Scoateţi fişa din robinetul de gaz (vezi Fig. 41).

• Desfaceţi şurubul de fixare a UBA3 (vezi Fig. 42, 
Poz. 1).

• Trageţi UBA3 în faţă, în direcţia indicată de 
săgeată (vezi Fig. 42, Poz. 2).

• Măsuraţi rezistenţa cablajului între fişa robinetului 
de gaz şi piciorul de montare UBA3 (vezi Fig. 43, 
Fig. 44 şi schema de conexiuni electrice, Fig. 143 
de la pagina 150).

• Introduceţi din nou fişa în robinetul de gaz (vezi 
Fig. 41).

• Montaţi din nou UBA3 (vezi Fig. 42).
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  41 Scoaterea fişei robinetului de gaz

Fig.  42 Demontarea UBA3

Fig.  43 Măsurarea cablului între robinetul de gaz şi 
piciorul de montare a UBA3

ATENŢIE!
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9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.
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Fig.  44 Picior de montare a UBA3
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9.1.25	 Verificaţi	robinetul	de	gaz

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Scoateţi fişa din robinetul de gaz (vezi Fig. 45).
•  Setaţi aparatul pentru multi-măsurători la 

„Măsurarea rezistenţei“; valoare minimă 200 Ohm.

• Cu ajutorul aparatului pentru multi-măsurători, 
măsuraţi rezistenţa ambelor bobine ale robinetului 
de gaz. Între contactul stâng şi cel central (vezi	
Fig. 46) trebuie să se măsoare cca. 75 Ohm, iar 
între contactul drept şi cel central (vezi Fig. 47) 
cca. 185 Ohm. Dacă nu se regăsesc aceste valori, 
se poate ca robinetul de gaz să fie defect. În acest 
caz, înlocuiţi robinetul de gaz.

• Montaţi fişa în robinetul de gaz.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  45 Scoaterea fişei robinetului de gaz

Fig.  46 Măsurarea rezistenţei robinetului de gaz (1)

Fig.  47 Măsurarea rezistenţei robinetului de gaz (2)

Măsură Măsură
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9.1.26	 Înlocuiţi	robinetul	de	gaz

PERICOL	DE	MOARTE!
Lucrările efectuate asupra componentelor 
prin care trece gazul se vor efectua numai 
de către o firmă de specialitate autorizată.    

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetul de gaz (vezi Fig. 48, Poz. 1).

• Scoateţi fişa din robinetul de gaz (vezi Fig. 49, 
Poz. 1).

• Scoateţi ambele fişe ale cablului din ventilator 	
(vezi Fig. 50, Poz. 1).

Fig.  48 Robinet de gaz închis (1), robinet de gaz 
deschis (2)

Fig.  49  Scoaterea fişei robinetului de gaz

Fig.  50 Scoateţi fişa cablului din ventilator

AVERTIZARE!

Măsură Măsură
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• Desfaceţi piuliţa olandeză a robinetului de gaz 
(vezi Fig. 51, Poz. 1).

• Trageţi în exterior ambele cleme de susţinere 	
(Fig. 52, Poz. 1) de pe capacul arzătorului şi 
scoateţi capacul cu ventilatorul şi robinetul de gaz.

• Desfaceţi cele trei şuruburi ale robinetului de gaz 
(vezi Fig. 53, Poz. 1).

Fig.  51 Desfacerea piuliţei olandeze

Fig.  52 Desfacerea clemelor de susţinere

Fig.  53 Desfacerea şuruburilor

Măsură Măsură
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• Scoateţi robinetul de gaz (vezi Fig. 54).

• Scoateţi duza din robinetul de gaz (vezi Fig. 55, 
Poz. 1).

• Montaţi duza într-un nou robinet de gaz.
• Montaţi noul robinet de gaz la ventilator.
• Montaţi capacul arzătorului cu ventilatorul şi 

robinetul de gaz.
• Închideţi ambele cleme de susţinere.
• Strângeţi piuliţa olandeză a conductei de gaz la 

robinetul de gaz. Aveţi grijă la garnitura montată!
• Conectaţi ambele fişe la ventilator.
• Conectaţi fişa în robinetul de gaz.
• Deschideţi robinetul de gaz (vezi Fig. 56, Poz. 2).
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

RECOMANDARE!
Efectuaţi toate lucrările de punere în 
funcţiune conform Instrucţiunilor de 
montare şi întreţinere, apoi completaţi 
protocolul de punere în funcţiune.

Suplimentar, în cadrul controlului etanşeităţii verificaţi 
în stare de funcţionare toate garniturile solicitate în 
lucrările de înlocuire!
• Montaţi căptuşeala. 

Fig.  54 Demontaţi robinetul de gaz

Fig.  55 Demontarea duzei de gaz

Fig.  56 Robinet de gaz închis (1), robinet de gaz 
deschis (2)

Măsură Măsură
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9.1.27	 Verificaţi	regulatorul;	conexiunile	 
	 la	cazanul	de	încălzire
În	cazul	în	care	cazanul	de	încălzire	nu	
reacţionează	la	apelarea	căldurii	din	partea	unui	
regulator	de	pornire/oprire:
• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
•	 Îndepărtaţi capacul cutiei de conexiuni (vezi Fig. 57).
• Cu ajutorul unui cablu, realizaţi o conexiune între 

ambele contacte ale „WA” (vezi Fig. 60, Poz. 3).
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• În cazul în care după o perioadă de timp cazanul 
intră în regim de încălzire (cod de utilizare 
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9.1.27 Regelgerät prüfen; Anschlüsse am Heizkessel

Falls der Heizkessel im Falle einer Ein-/Aus-Regelung 
nicht auf eine Wärmeanfrage reagiert:

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Deckel des Anschlusskastens entfernen (siehe Abb. 57).

Mit Hilfe eines Kabels eine Überbrückung zwischen den 
beiden Kontakten der „WA“ herstellen (siehe Abb. 60, 
Pos. 3).

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Falls der Heizkessel sich nach einiger Zeit in den Heizbe-
trieb (Betriebscode ) begibt, liegt die Störungsur-
sache außerhalb des Heizkessels.

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Überbrückung zwischen den beiden Kontakten der „WA“ 
entfernen (siehe Abb. 60, Pos. 3).

Ein-/Aus-Regelung mit einem kurzen Stück Kabel direkt 
am Heizkessel an beide Kontakte der „WA“ anschließen 
(siehe Abb. 60, Pos. 3).

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Ein-/Aus-Regelung in Bedarfsposition bringen.

Falls der Heizkessel sich nach einiger Zeit in den Heizbe-
trieb (Betriebscode  ) begibt, liegt die Störungsur-
sache in der Verkabelung zwischen der Ein-/Aus-Regelung 
und dem Heizkessel.

Falls der Heizkessel sich nach einiger Zeit nicht in den 
Heizbetrieb begibt, liegt die Störungsursache in der Ein-/
Aus-Regelung.

Störungsursache beheben.

Deckel des Anschlusskastens montieren (siehe Abb. 58).

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Abb. 57 Deckel des Anschlusskastens abnehmen

Abb. 58 Deckel des Anschlusskastens montieren

H

H

), 
cauza defecţiuni se află în afara cazanului.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi conexiunea între ambele contacte ale 
„WA” (vezi Fig. 60, Poz. 3).

• Conectaţi regulatorul de pornire/oprire cu o bucată 
scurtă de cablu direct la ambele contacte „WA” ale 
cazanului de încălzire (vezi Fig. 60, Poz. 3).

• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Aduceţi regulatorul de pornire/oprire în poziţia 
necesară.

•	 În cazul în care după o perioadă de timp cazanul 
intră în regim de încălzire (cod de utilizare 
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9.1.27 Regelgerät prüfen; Anschlüsse am Heizkessel

Falls der Heizkessel im Falle einer Ein-/Aus-Regelung 
nicht auf eine Wärmeanfrage reagiert:

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Deckel des Anschlusskastens entfernen (siehe Abb. 57).

Mit Hilfe eines Kabels eine Überbrückung zwischen den 
beiden Kontakten der „WA“ herstellen (siehe Abb. 60, 
Pos. 3).

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Falls der Heizkessel sich nach einiger Zeit in den Heizbe-
trieb (Betriebscode ) begibt, liegt die Störungsur-
sache außerhalb des Heizkessels.

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Überbrückung zwischen den beiden Kontakten der „WA“ 
entfernen (siehe Abb. 60, Pos. 3).

Ein-/Aus-Regelung mit einem kurzen Stück Kabel direkt 
am Heizkessel an beide Kontakte der „WA“ anschließen 
(siehe Abb. 60, Pos. 3).

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Ein-/Aus-Regelung in Bedarfsposition bringen.

Falls der Heizkessel sich nach einiger Zeit in den Heizbe-
trieb (Betriebscode  ) begibt, liegt die Störungsur-
sache in der Verkabelung zwischen der Ein-/Aus-Regelung 
und dem Heizkessel.

Falls der Heizkessel sich nach einiger Zeit nicht in den 
Heizbetrieb begibt, liegt die Störungsursache in der Ein-/
Aus-Regelung.

Störungsursache beheben.

Deckel des Anschlusskastens montieren (siehe Abb. 58).

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Abb. 57 Deckel des Anschlusskastens abnehmen

Abb. 58 Deckel des Anschlusskastens montieren

H

H

), 
cauza defecţiuni se află în cablajul dintre regulatorul 
de pornire/oprire şi cazanul de încălzire.

• Dacă după o perioadă de timp, cazanul de 
încălzire nu intră în regimul de încălzire, cauza 
defecţiunii se află în regulatorul de pornire/oprire.

• Îndepărtaţi cauza defecţiunii.
• Montaţi capacul cutiei de conexiuni (vezi Fig. 58).
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  57 Scoaterea capacului cutiei de conexiuni

Fig.  58 Montarea capacului cutiei de conexiuni
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9

10

H

În	cazul	în	care	cazanul	de	încălzire	nu	
reacţionează	la	apelarea	căldurii	din	partea	unui	
regulator	de	modulare:

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
•	 Îndepărtaţi capacul cutiei de conexiuni (vezi Fig. 59).
• Conectaţi regulatorul de modulare cu o bucată 

scurtă de cablu direct la ambele contacte „RCxx” 
ale cazanului de încălzire (vezi Fig. 60, Poz. 1).

• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Aduceţi regulatorul de modulare în poziţia 
necesară.

•	 În cazul în care după o perioadă de timp cazanul 
intră în regim de încălzire (cod de utilizare  

Maßnahme 9

117

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Serviceanleitung Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ausgabe 04/2005

9.1.27 Regelgerät prüfen; Anschlüsse am Heizkessel

Falls der Heizkessel im Falle einer Ein-/Aus-Regelung 
nicht auf eine Wärmeanfrage reagiert:

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Deckel des Anschlusskastens entfernen (siehe Abb. 57).

Mit Hilfe eines Kabels eine Überbrückung zwischen den 
beiden Kontakten der „WA“ herstellen (siehe Abb. 60, 
Pos. 3).

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Falls der Heizkessel sich nach einiger Zeit in den Heizbe-
trieb (Betriebscode ) begibt, liegt die Störungsur-
sache außerhalb des Heizkessels.

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Überbrückung zwischen den beiden Kontakten der „WA“ 
entfernen (siehe Abb. 60, Pos. 3).

Ein-/Aus-Regelung mit einem kurzen Stück Kabel direkt 
am Heizkessel an beide Kontakte der „WA“ anschließen 
(siehe Abb. 60, Pos. 3).

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Ein-/Aus-Regelung in Bedarfsposition bringen.

Falls der Heizkessel sich nach einiger Zeit in den Heizbe-
trieb (Betriebscode  ) begibt, liegt die Störungsur-
sache in der Verkabelung zwischen der Ein-/Aus-Regelung 
und dem Heizkessel.

Falls der Heizkessel sich nach einiger Zeit nicht in den 
Heizbetrieb begibt, liegt die Störungsursache in der Ein-/
Aus-Regelung.

Störungsursache beheben.

Deckel des Anschlusskastens montieren (siehe Abb. 58).

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Abb. 57 Deckel des Anschlusskastens abnehmen

Abb. 58 Deckel des Anschlusskastens montieren

H

H

), 
cauza defecţiuni se află în cablajul dintre regulatorul 
de modulare şi cazanul de încălzire.

• Dacă după o perioadă de timp, cazanul de încălzire 
nu intră în regimul de încălzire, cauza defecţiunii se 
află în regulatorul de modulare.

• Îndepărtaţi cauza defecţiunii.

Fig.  59 Scoaterea capacului cutiei de conexiuni

Fig.  60 Siguranţa benzii de terminale
Poz. 1: Regulator al temperaturii încăperii RC 

(culoare de conectare – portocaliu)
Poz. 2: Senzor de temperatură exterioară (culoare 

de conectare – albastru)
Poz. 3: Regulator de temperatură pornit/oprit, fără 

potenţial (culoare de conectare – verde)
Poz. 4: Senzor de temperatură a apei calde 

(culoare de conectare – gri)
Poz. 5: Contact de comutare extern, fără potenţial, 

de exemplu pentru încălzirea podelelor 
(culoare de conectare – roşu)

Poz. 6: Pompă externă de încălzire (230 V c. a., 
max. 250 VA) (culoare de conectare - verde)

Poz. 7: Pompă de alimentare a boilerului (230 V c. 
a., max. 250 VA) (culoare de conectare - gri)

Poz. 8: Pompă de circulaţie (230 V c. a., max. 250 VA) 
(culoare de conectare - lila)

Poz. 9: Conexiune la reţea (230 V c. a., 50 Hz) 
(culoare de conectare – alb)

Poz. 10: Suport al siguranţei

Măsură Măsură
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

• Montaţi capacul cutiei de conexiuni (vezi Fig. 61).
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.28	 Verificaţi	ventilul	cu	trei	căi;	 
	 mişcarea	motorului	de	acţionare

RECOMANDARE!
Prin intermediul testului releului cu RC30, 
este posibilă comanda ventilului cu trei 
căi. Pentru aceasta, vezi Instrucţiunile de 
montare şi service ale unităţii de comandă 
RC30.

RECOMANDARE!
Dacă este disponibil un ventil cu trei 
căi extern, trebuie verificată mişcarea 
acestuia.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Deschideţi un robinet de apă caldă.
•  Imediat după ce cazanul de încălzire a fost pus 

în funcţiune conform diagramei structurale de la 
paginile 18 şi 19, verificaţi dacă ventilul cu trei căi 
se roteşte în timpul codului de utilizare 
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Deckel des Anschlusskastens montieren (siehe Abb. 61).

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.28 Dreiwegeventil prüfen; Bewegung des Stell-
motors

Verkleidung abnehmen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Einen Warmwasserhahn öffnen.

Überprüfen, sobald der Heizkessel gemäß dem Strukto-
gramm Seite 18 und 19 in Betrieb gesetzt wurde, ob das 
Dreiwegeventil sich während des Betriebscodes  
von der Stellung Heizbetrieb in Stellung Warmwasserbe-
trieb dreht. Dies ist an der Bewegung des Verstellhebels 
erkennbar (siehe Abb. 62).

Warmwasserhahn schließen.

Heizungsanforderung einstellen.

Überprüfen, ob das Dreiwegeventil zurückdreht.

Verkleidung anbringen.

Abb. 61 Deckel des Anschlusskastens montieren

Abb. 62 Bewegung des Stellmotors des Dreiwegeventils prüfen

Pos. 1: Dreiwegeventil in Stellung Heizbetrieb

Pos. 2: Dreiwegeventil in Stellung Warmwasserbetrieb

HINWEIS!
Anhand des Relaistests mit dem RC30 ist es 
möglich, das Dreiwegeventil anzusteuern. 
Siehe hierzu die Montage- und Serviceanlei-
tung der Bedieneinheit des RC30.

HINWEIS!
Wenn ein externes Dreiwegeventils vorhande-
nen ist, muss die Bewegung des externen 
Dreiwegeventils geprüft werden.

C0  de 
la poziţia „Regim de încălzire” la poziţia „Regim 
de preparare a apei calde menajere”. Acest lucru 
poate fi recunoscut după mişcarea mânerului de 
reglare (vezi Fig. 62).

• Închideţi robinetul de apă caldă.
• Setaţi necesarul de căldură.
• Verificaţi dacă ventilul cu trei căi se roteşte înapoi.
• Montaţi căptuşeala. 

Fig.  61 Montarea capacului cutiei de conexiuni

Fig. 62 Verificarea mişcării motorului de acţionare a 
ventilului cu trei căi

Poz. 1: Ventil cu trei căi în poziţia „Regim de 
încălzire”

Poz. 2: Ventil cu trei căi în poziţia „Regim de 
preparare a apei calde menajere”
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

ATENŢIE!
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9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

9.1.29	 Verificaţi	ventilul	cu	trei	căi;	 
	 comanda	motorului	de	acţionare

RECOMANDARE!
Prin intermediul testului releului cu RC30, 
este posibilă comanda ventilului cu trei căi. 
Pentru aceasta, vezi Instrucţiunile de montare 
şi service ale unităţii de comandă RC30.

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Scoateţi fişa ventilului cu trei căi din motorul de 
acţionare.

• Măsuraţi tensiunea cu aparatul pentru multi-
măsurători, setaţi V c.a. Valoare minimă 40 V c.a.

• Verificaţi dacă, în timpul necesarului de încălzire 
sau când nu există necesar de căldură, este 
disponibilă o tensiune de 24 V c.a. la contactele 2 
şi 3 ale acestei fişe (vezi Fig. 63, Poz. 2 şi 3).

• Deschideţi un robinet de apă caldă.
•	 Imediat după ce cazanul de încălzire a fost pus 

în funcţiune conform diagramei structurale de la 
paginile 18 şi 19, verificaţi dacă în timpul codului de 
utilizare 
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Deckel des Anschlusskastens montieren (siehe Abb. 61).

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.28 Dreiwegeventil prüfen; Bewegung des Stell-
motors

Verkleidung abnehmen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Einen Warmwasserhahn öffnen.

Überprüfen, sobald der Heizkessel gemäß dem Strukto-
gramm Seite 18 und 19 in Betrieb gesetzt wurde, ob das 
Dreiwegeventil sich während des Betriebscodes  
von der Stellung Heizbetrieb in Stellung Warmwasserbe-
trieb dreht. Dies ist an der Bewegung des Verstellhebels 
erkennbar (siehe Abb. 62).

Warmwasserhahn schließen.

Heizungsanforderung einstellen.

Überprüfen, ob das Dreiwegeventil zurückdreht.

Verkleidung anbringen.

Abb. 61 Deckel des Anschlusskastens montieren

Abb. 62 Bewegung des Stellmotors des Dreiwegeventils prüfen

Pos. 1: Dreiwegeventil in Stellung Heizbetrieb

Pos. 2: Dreiwegeventil in Stellung Warmwasserbetrieb

HINWEIS!
Anhand des Relaistests mit dem RC30 ist es 
möglich, das Dreiwegeventil anzusteuern. 
Siehe hierzu die Montage- und Serviceanlei-
tung der Bedieneinheit des RC30.

HINWEIS!
Wenn ein externes Dreiwegeventils vorhande-
nen ist, muss die Bewegung des externen 
Dreiwegeventils geprüft werden.

C0 	 este disponibilă o tensiune de 24 V 
c.a. la contactele 2 şi 3, dar şi la contactele 2 şi 6 ale 
acestei fişe (vezi Fig. 63, Poz. 2, Poz. 3 şi poz. 6).

• Închideţi robinetul de apă caldă.
• Montaţi fişa la ventilul cu trei căi.
• Montaţi căptuşeala. 

9.1.30	 Ventilul	cu	trei	căi;	 
	 înlocuirea	motorului	de	acţionare

RECOMANDARE!
Dacă este disponibil un ventil cu trei căi 
extern, motorul de acţionare a acestuia 
trebuie înlocuit în caz de necesitate.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Scoateţi fişa cablului ventilului cu trei căi din 

motorul de acţionare (vezi Fig. 66).

Fig.  63 Fişa ventilului cu trei căi

Fig.  64 Verificarea mişcării motorului de acţionare a 
ventilului cu trei căi

Poz. 1: Ventil cu trei căi în poziţia „Regim de încălzire”
Poz. 2: Ventil cu trei căi în poziţia „Regim de 

preparare a apei calde menajere”
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9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

DETERIORĂRI	ALE	INSTALAŢIEI!
Înaintea demontării ventilului cu trei căi, 
asiguraţi-vă întotdeauna că acesta se 
află în poziţia „Regim de încălzire” (vezi 
Fig. 64, Poz. 1). Prin aceasta se evită 
apariţia unui şoc hidraulic în circuitul de 
încălzire în timpul demontării, ceea ce ar 
avea drept urmare o deschidere inutilă a 
ventilului pentru deversare. 

•	 Apăsaţi opritorul motorului de acţionare (vezi 	
Fig. 65, Poz. 1) şi desfaceţi încuietoarea tip baionetă 
prin rotire spre stânga (vezi Fig. 65, Poz. 2).

• Introduceţi noul motor de acţionare şi fixaţi-l cu 
încuietoarea tip baionetă.

• Introduceţi fişa cablului.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.31	 Ventilul	cu	trei	căi;	 
	 verificarea	cablului	de	alimentare

RECOMANDARE!
Dacă este disponibil un ventil cu trei căi 
extern, trebuie măsurat întregul cablu de 
alimentare.

ATENŢIE!
Pentru evitarea deteriorărilor, nu apăsaţi 
sondele aparatului pentru multi-măsurători 
în conexiunea cu fişă.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Scoateţi fişa cablului ventilului cu trei căi din 

motorul de acţionare (vezi Fig. 66).

Fig.  65 Demontarea motorului de acţionare

Fig.  66 Scoaterea fişei cablului de la motorul de 
acţionare 

ATENŢIE!
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Maßnahme9

9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.



Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!

122 Instrucţiuni de service Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ediţia 04/2005

9

2

1

P
in

1
28 55

P
in

81

P
in

16
P

in
1

• Desfaceţi şurubul de fixare a UBA3 (vezi Fig. 67, 
Poz. 1).

• Trageţi UBA3 în faţă, în direcţia indicată de 
săgeată (vezi Fig. 67, Poz. 2).

• Verificaţi cablul ventilului cu trei căi cu privire la 
scurtcircuit (vezi Fig. 68) şi puncte de rupere (vezi 
Fig. 70) (vezi schema de conexiuni electrice, 	
fig. 143 de la pagina 150 şi Fig. 69).

• Montaţi fişa cablului ventilului cu trei căi la motorul 
de acţionare.

• Montaţi din nou UBA3 în ordine inversă.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  67 Demontarea UBA3

Fig.  68 Verificarea cablului ventilului cu trei căi cu 
privire la scurtcircuit

Fig.  69 Picior de montare a UBA3
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

9.1.32	 Ventilul	cu	trei	căi;	 
	 verificarea	cablului	ventilului	de	reglare

RECOMANDARE!
Dacă este disponibil un ventil cu trei căi 
extern, trebuie verificat ventilul de reglare 
a acestuia.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Scoateţi fişa cablului ventilului cu trei căi din 

motorul de acţionare.

DETERIORĂRI	ALE	INSTALAŢIEI!
Înaintea demontării ventilului cu trei căi, 
asiguraţi-vă întotdeauna că acesta se 
află în poziţia „Regim de încălzire” (vezi 
Fig. 71, Poz. 1). Prin aceasta se evită 
apariţia unui şoc hidraulic în circuitul de 
încălzire în timpul demontării, ceea ce ar 
avea drept urmare o deschidere inutilă a 
ventilului pentru deversare. 

Fig.  70 Verificarea cablului ventilului cu trei căi cu 
privire la punctele de rupere

Fig.  71 Verificarea mişcării motorului de acţionare a 
ventilului cu trei căi

Poz. 1: Ventil cu trei căi în poziţia „”Regim de 
încălzire”

Poz. 2: Ventil cu trei căi în poziţia Regim de 
preparare a apei calde menajere”

ATENŢIE!
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Maßnahme9

9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

•	 Apăsaţi opritorul motorului de acţionare (vezi 	
Fig. 72, Poz. 1) şi desfaceţi încuietoarea tip baionetă 
prin rotire spre stânga (vezi Fig. 72, Poz. 2).

• Verificaţi dacă ventilul de reglare se deplasează 
flexibil, apăsându-l complet cu mâna şi lăsându-l 
să revină încet prin presiunea resortului în poziţia 
iniţială (vezi Fig. 73).

• Introduceţi motorul de acţionare şi fixaţi-l cu 
încuietoarea tip baionetă.

• Introduceţi fişa cablului.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.33	 Ventilul	cu	trei	căi;	 
	 înlocuiţi	ventilul	de	reglare

RECOMANDARE!
Dacă este disponibil un ventil cu trei căi 
extern, trebuie înlocuit ventilul de reglare 
a acestuia.

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetele de întreţinere şi goliţi cazanul 

Logamax plus GB142.
• Scoateţi fişa cablului de la motorul de acţionare. 
•	 Apăsaţi opritorul motorului de acţionare (vezi	

 Fig. 74, Poz. 1) şi desfaceţi încuietoarea tip baionetă 
prin rotire spre stânga (vezi Fig. 74, Poz. 2).

Fig.  72 Demontarea motorului de acţionare

Fig.  73 Verificarea ventilului de reglare

Fig.  74 Demontarea motorului de acţionare
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• Deşurubaţi ventilul de reglare cu cheia (piese 
livrate - ventil de reglare) (vezi Fig. 75) şi 
introduceţi noul ventil de reglare.

• Introduceţi motorul de acţionare şi fixaţi-l cu 
încuietoarea tip baionetă.

• Introduceţi fişa cablului.

RECOMANDARE! 
Deschideţi robinetele de întreţinere 
şi umpleţi şi aerisiţi cazanul Logamax 
plus GB142 în mod corespunzător. Vezi 
Instrucţiuni de montare şi de întreţinere 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.34	 Înlocuiţi	ventilul	cu	trei	căi

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetele de întreţinere şi goliţi cazanul 

Logamax plus GB142.
• Scoateţi fişa de la motorul de acţionare 
• Apăsaţi opritorul motorului de acţionare (vezi 	

Fig. 76, Poz. 1) şi desfaceţi încuietoarea tip baionetă 
prin rotire spre stânga (vezi Fig. 76, Poz. 2).

Fig.  75 Demontarea ventilului de reglare

Fig.  76 Înlocuirea ventilului cu trei căi

9

1

2
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Maßnahme9

9.1.29 Dreiwegeventil prüfen; Stellmotorsteuerung

Verkleidung abnehmen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Stecker des Dreiwegeventils vom Stellmotor abziehen. 

Mit dem Multimessgerät auf Spannung messen, VAC 
einstellen. Mindestwert 40 VAC.

Überprüfen, ob während des Heizbedarfs oder kein
Wärmebedarf 24 VAC auf den Kontakten 2 und 3 dieses 
Steckers vorhanden ist (siehe Abb. 63, Pos. 2 und 3).

Einen Warmwasserhahn öffnen.

Überprüfen, ob, sobald der Heizkessel gemäß dem Struk-
togramm Seite 18 und Seite 19 während des Betriebs-
codes  24 VAC auf den Kontakten 2 und 3, aber 
auch auf den Kontakten 2 und 6 dieses Steckers 
vorhanden sind (siehe Abb. 63, Pos. 2, Pos. 3 und Pos. 6).

Warmwasserhahn schließen. 

Stecker am Dreiwegeventil montieren. 

Verkleidung anbringen.

9.1.30 Dreiwegeventil; austauschen des Stellmotors

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Kabelstecker des Dreiwegeventils vom Stellmotor 
abziehen (siehe Abb. 66).

Abb. 63 Stecker Dreiwegeventil

HINWEIS!
Anhand des Relaistests mit dem RC30 ist es 
möglich, das Dreiwegeventil anzusteuern. 
Siehe hierzu die Montage- und Serviceanlei-
tung der Bedieneinheit RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

C0

Abb. 64 Bewegung des Stellmotors des Dreiwegeventils prüfen

Pos. 1: Dreiwegeventil in Stellung Heizbetrieb

Pos. 2: Dreiwegeventil in Stellung Warmwasserbetrieb

HINWEIS!
Wenn ein externes Dreiwegeventil vorhanden 
ist, muss ggf. der Stellmotor des externen Drei-
wegeventils ausgetauscht werden.

Măsură Măsură
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

9
• Desfaceţi şuruburile conductelor A, B şi AB (vezi 

Fig. 77).

RECOMANDARE!
La montarea noului ventil cu trei căi, 
acordaţi atenţie direcţiei corecte de curgere. 
Inscripţia direcţiei de curgere se regăseşte 
pe ventilul cu trei căi (vezi Fig. 77):
A = apă caldă
B = încălzire
AB = tur cazan

• Scoateţi ventilul cu trei căi şi montaţi unul nou. 
Înşurubaţi racordurile conductelor.

• Introduceţi motorul de acţionare şi fixaţi-l cu 
încuietoarea tip baionetă.

• Introduceţi fişa cablului.
• Deschideţi robinetele de întreţinere.

RECOMANDARE!
Umpleţi şi aerisiţi cazanul Logamax 
plus GB142 în mod corespunzător. Vezi 
Instrucţiunile de montare şi întreţinere 
ale cazanului Logamax plus GB142-
15/24/30/45/60.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.35	 Verificaţi	conducta	bypass	 
	 pentru	apa	de	condens

• Verificaţi dacă conducta bypass pentru apa de 
condens este racordată.

RECOMANDARE! 
În cazanul de încălzire se găseşte şi 
o altă conductă bypass pentru apa 
de condens, la ştuţul pentru gazele 
evacuate. Aceasta trebuie racordată 
numai la sistemul din plastic pentru gaze 
evacuate.

• Pulverizaţi apă (de exemplu, cu ajutorul unui flacon 
pentru pulverizare) în punctul de măsurare stâng 
(vezi Fig. 78) pentru gaze evacuate şi verificaţi 
conducta bypass pentru apa de condens cu privire 
la etanşeitate.

• Dacă este necesar, curăţaţi conducta bypass 
pentru apa de condens.

Fig.  77  Direcţia de curgere a ventilului cu trei căi
A apă caldă
B încălzire
AB tur cazan

Fig. 78 Verificaţi funcţionarea conductei bypass 
pentru apa de condens
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9.1.36	 Aerisiţi	conducta	de	admisie	a	gazului

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetul de blocare a alimentării cu gaz 

(vezi Fig. 80, Poz. 1).
• Desfaceţi cu două rotaţii şurubul de fixare de la 

niplul de verificare pentru presiunea de racordare a 
gazului şi aerisire (Fig. 79) şi introduceţi furtunul.

• Deschideţi încet robinetul de blocare a alimentării 
cu gaz.

• Extrageţi gazul care curge într-un recipient pentru 
apă.

• După ce  nu mai iese aer, închideţi robinetul de 
blocare a alimentării cu gaz.

•	 Scoateţi furtunul şi strângeţi la loc şurubul de fixare.
• Deschideţi încet robinetul de blocare a alimentării 

cu gaz (vezi Fig. 80, Poz. 2).
•	 Verificaţi niplul de măsurare cu privire la etanşeitate.
• Montaţi căptuşeala. 
•  Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.37	 Măsuraţi	presiunea	de	racordare 
	 a	gazului	(presiunea	de	curgere)

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Deschideţi minim un ventil termostatat al corpurilor 

de încălzire.
• Închideţi robinetul de blocare a alimentării cu gaz 

(vezi Fig. 80, Poz. 1).
• Desfaceţi cu două rotaţii şurubul de fixare de la 

niplul de verificare pentru presiunea de racordare a 
gazului (vezi Fig. 81, Poz. 1).

• Setaţi manometrul pe zero.
• Introduceţi furtunul de măsurare al manometrului în 

niplul de verificare (vezi Fig. 81, Poz. 2).
• Deschideţi încet robinetul de blocare a alimentării 

cu gaz (vezi Fig. 80, Poz. 2).

Fig.  79 Aerisiţi conducta de admisie a gazului

Fig.  80 Robinet de gaz închis (1), robinet de gaz 
deschis (2)
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

9• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

•	 Puneţi în funcţiune cazanul de încălzire conform 
meniului „Test al gazelor evacuate” de la pagina 11.

• După aprinderea ledului „Arzător” (pornit/oprit), 
măsuraţi presiunea de racordare a gazului la 
sistemul principal de control BC10.

•	 Presiunea de racordare a gazului trebuie: să fie de min. 
17 mbari, max. 25 mbari la gazul natural, presiunea 
nominală de racordare trebuie să fie de 20 mbari; 
min. 42,5 mbari, max. 57,5 mbari la GPL, presiunea 
nominală de racordare trebuie să fie de 50 mbari.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Închideţi robinetul de gaz (vezi Fig. 80, Poz. 1).
• Scoateţi din nou furtunul de măsurare şi strângeţi 

şurubul de fixare la niplul de verificare.
• Deschideţi din nou robinetul de blocare a 

alimentării cu gaz (vezi Fig. 80, Poz. 2).
•	 Verificaţi niplul de măsurare cu privire la etanşeitate.
• Montaţi căptuşeala. 
• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 

pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

RECOMANDARE!
Dacă presiunea de racordare necesară 
nu este disponibilă, trebuie să contactaţi 
firma furnizoare a gazului. În cazul 
presiunii de racordare prea mari, trebuie 
montat un regulator al presiunii gazului 
înaintea robinetului de gaz.

9.1.38	 Măsuraţi	şi	setaţi	raportul	gaz-aer
• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetul de blocare a alimentării cu gaz 

(vezi Fig. 80, Poz. 1).
• Deschideţi minim un ventil termostatat al corpurilor 

de încălzire.
• Desfaceţi cu două rotaţii niplul de măsurare pentru 

presiunea arzătorului (vezi Fig. 82, Poz. 1).
•  Setaţi manometrul pe zero.
• Conectaţi conexiunea + a manometrului prin 

intermediul unui furtun cu niplul de măsurare 
pentru presiunea arzătorului (Fig. 82, Poz. 2).

• Deschideţi robinetul de gaz (vezi Fig. 80, Poz. 2).
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig. 81   Măsurarea presiunii de racordare a gazelor

Fig.  82 Verificarea raportului gaz/aer
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

• Puneţi în funcţiune cazanul de încălzire conform 
meniului „Funcţionare de service” de la pagina 12.

• În cazul în care cazanul de încălzire funcţionează 
la sarcină parţială, citiţi raportul gaz-aer pe 
manometru. Cazanul de încălzire funcţionează la 
sarcina parţială imediat ce este setată în meniul 
„Funcţionare de service” 
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Heizkessel gemäß Menü „Servicebetrieb“ auf Seite 12 in 
Betrieb nehmen.

Wenn der Heizkessel auf Teillast brennt, Gas-/Luftver-
hältnis am Druckmessgerät ablesen.
Der Heizkessel brennt bei Teillast, sobald während des 
Menüs „Servicebetrieb“  eingestellt ist.

Der Differenzdruck (pGas - pLuft) muss –5 Pa (±5 Pa) 
betragen (Anzeige am Messgerät: –10 bis 0 Pa). Siehe 
Abb. 83.

Bei Abweichung das Gas-/Luftverhältnis an der Einstell-
schraube (Abb. 84, Pos. 1) nachregeln.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Gasabsperrhahn schließen.

Messschlauch wieder abziehen und Verschlussschraube 
am Prüfnippel festdrehen.

Gasabsperrhahn wieder öffnen.

Messnippel auf Dichtheit prüfen.

Verkleidung anbringen.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.39 Transformator; austauschen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Deckel der Klemmleiste demontieren (siehe Abb. 85).

Abb. 83 Differenzdruck Gas-/Luftverhältnis Teillast

falsch falschrichtig

links herumdrehen  rechts herumdrehen

-15 -10 -5 0 5 (Pa)

-0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 (mbar)

02L

Abb. 84 Gas-/Luftverhältnis einstellen

HINWEIS!
Die Einstellschraube befindet sich hinter der 
Abdeckschraube. Diese vorher entfernen.

Abb. 85 Deckel der Klemmleiste demontieren

.
• Presiunea diferenţială (pgaz – paer) trebuie să fie de 

–5 Pa (±5 Pa) (afişare pe aparatul de măsurare: 
–10 până la 0 Pa). Vezi Fig. 83.

• În cazul variaţiei raportului gaz-aer, reglaţi şurubul 
de setare (Fig. 84, Poz. 1).

RECOMANDARE!
Şurubul de setare se găseşte în spatele 
şurubului capacului. Îndepărtaţi-l în 
prealabil.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Închideţi robinetul de blocare a alimentării cu gaz.
• Scoateţi din nou furtunul de măsurare şi strângeţi 

şurubul de fixare la niplul de verificare.
• Deschideţi din nou robinetul de blocare a 

alimentării cu gaz.
• Verificaţi niplul de măsurare cu privire la 

etanşeitate.
• Montaţi căptuşeala. 
• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 

pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.39	 Transformatorul;	înlocuire

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Demontaţi capacul benzii de terminale 	

(vezi Fig. 85).

Fig.  83 Presiune diferenţială raport gaz-aer 
– sarcină parţială 

Fig.  84 Setarea raportului gaz/aer

Fig. 85 Demontarea capacului benzii de terminale
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• Scoateţi cele 4 fişe ale platinei (vezi Fig. 86, 	
Poz. 1, 2, 3, şi 4).

• Desfaceţi cele 2 şuruburi de fixare a platinei	
(vezi Fig. 87, Poz. 1).

• Scoateţi platina (vezi Fig. 88).

Fig.  86 Scoaterea fişei benzii de terminale

Fig.  87 Desfacerea şuruburilor de fixare

Fig.  88 Scoaterea platinei

Măsură Măsură
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• Îndepărtaţi panoul transformatorului (vezi Fig. 89).

• Scoateţi ambele fişe de pe partea posterioară a 
transformatorului (vezi Fig. 90).

• Scoateţi transformatorul în direcţia indicată de 
săgeată (vezi Fig. 91).

• Introduceţi noul transformator.
• Montaţi din nou toate componentele şi fişele în 

ordine inversă.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  89 Îndepărtarea panoului transformatorului

Fig.  90 Scoaterea fişei transformatorului

Fig.  91 Scoaterea transformatorului

Măsură Măsură



Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!

132 Instrucţiuni de service Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ediţia 04/2005

9 Măsură Măsură

Maßnahme 9

101

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Serviceanleitung Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ausgabe 04/2005

Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

9.1.40	 Manometru	analogic;	înlocuire

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

•  Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetele de întreţinere şi goliţi cazanul 

Logamax plus GB142 (vezi Fig. 92).

•	 Deşurubaţi manometrul analogic din ventilul pentru 
deversare cu ajutorul unei şurubelniţe (vezi Fig. 93).

• Montaţi noul manometru în ordine inversă.

RECOMANDARE!
Umpleţi şi aerisiţi cazanul Logamax 
plus GB142 în mod corespunzător. Vezi 
Instrucţiuni de montare şi de întreţinere 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.41	Dispozitiv	automat	de	aerisire;	înlocuire

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetele de întreţinere şi goliţi cazanul 

Logamax plus GB142 (vezi Fig. 94).

Fig.  92 Goliţi Logamax plus GB142

Fig.  93 Demontarea manometrului analogic

Fig. 94 Golirea Logamax plus GB142 
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

• Îndepărtaţi capacul de pe partea superioară a 
cazanului de încălzire (vezi Fig. 95).

• Deşurubaţi piuliţa olandeză (vezi Fig. 96).

• Demontaţi suportul ventilului, trăgându-l în sus prin 
deschiderea din carcasă (vezi Fig. 97).

• Montaţi noul suport al ventilului şi toate 
componentele în ordine inversă.

RECOMANDARE!
Umpleţi şi aerisiţi cazanul Logamax 
plus GB142 în mod corespunzător. Vezi 
Instrucţiuni de montare şi de întreţinere 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig. 95 Îndepărtaţi capacul dispozitivului automat de 
aerisire

Fig.  96 Deşurubarea piuliţei olandeze

Fig.  97 Demontarea suportului ventilului dispozitivului 
automat de aerisire
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9.1.42	 Arzătorul;	înlocuire

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetul de gaz (vezi Fig. 98, Poz. 1).

• Scoateţi fişa cablului din robinetul de gaz 	
(vezi Fig. 99, Poz. 1).

• Scoateţi ambele fişe ale cablului din ventilator 	
(vezi Fig. 100, Poz. 1).

Fig.  98 Robinet de gaz închis (1), robinet de gaz 
deschis (2)

Fig.  99 Înlocuirea robinetului de gaz (de exemplu, 
robinet HONEYWELL)

Fig.  100 Scoateţi fişa cablului din ventilator

Măsură Măsură
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• Desfaceţi piuliţa olandeză a robinetului de gaz 	
(Fig. 101, Poz.1). 

• Trageţi în exterior ambele cleme de susţinere 
 (vezi Fig. 102, Poz. 1) de pe capacul arzătorului şi 

scoateţi capacul cu ventilatorul şi robinetul de gaz.

• Îndepărtaţi garnitura arzătorului (vezi Fig. 103, 
Poz. 1).

• Îndepărtaţi placa de distribuţie a amestecului gaz-
aer (vezi Fig. 103, Poz. 2).

• Scoateţi placa perforată (valabil numai pentru 
GB142-15/24/30) (vezi Fig. 103, Poz. 3).

• Îndepărtaţi arzătorul (vezi Fig. 103, Poz. 4).

Fig.  101 Desfacerea robinetului de gaz

Fig.  102 Desfacerea clemelor de susţinere

Fig.  103 Îndepărtarea arzătorului

Măsură Măsură



Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de ordin tehnic!

136 Instrucţiuni de service Logamax plus GB142-15/24/30/45/60 • Ediţia 04/2005

9

1

9Măsură Măsură

• Montaţi noul arzător (vezi Fig. 104).

DETERIORĂRI	ALE	INSTALAŢIEI!
Montaţi arzătorul astfel încât cablurile de 
masă să se afle pe partea stângă 	
(vezi Fig. 104).

• Montaţi din nou toate componentele în ordine 
inversă.

• Deschideţi robinetul de gaz (vezi Fig. 105, Poz. 2).
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Suplimentar, în cadrul controlului etanşeităţii, 
verificaţi în stare de funcţionare toate garniturile 
solicitate în lucrările de înlocuire.

• Setaţi din nou raportul gaz/aer. 	
Vezi paragraful 9.1.38.

9.1.43	 Fereastra	de	vizitare;	înlocuire

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Desfaceţi ambele şuruburi de fixare ale ferestrei de 

vizitare (vezi Fig. 106, Poz. 1).
•  Scoateţi placa de fixare a ferestrei de vizitare.
• Demontaţi fereastra de vizitare şi ambele garnituri.
• Montaţi o nouă fereastră de vizitare şi toate 

celelalte componente în ordine inversă, 
introducând garnituri noi.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  104 Montarea arzătorului

Fig.  105 Robinet de gaz închis (1), robinet de gaz 
deschis (2) 

Fig.  106 Desfacerea şuruburilor de fixare ale 
ferestrei de vizitare

ATENŢIE!
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9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.
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9.1.44	 Ventilul	pentru	deversare;	înlocuire

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetele de întreţinere şi goliţi cazanul 

Logamax plus GB142 (vezi Fig. 107).

• Scoateţi în sus racordul de sifon dintre ventilul pentru 
deversare şi sifon (vezi Fig. 108).

• Rotiţi racordul de sifon din ventilul pentru deversare 
(vezi Fig. 109).

Fig.  107  Goliţi Logamax plus GB142

Fig.  108 Desfacerea racordului de sifon dintre ventilul 
pentru deversare şi sifon

Fig.  109 Rotirea racordului de sifon din ventilul pentru 
deversare

Măsură Măsură
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

• Demontaţi ventilul pentru deversare şi manometrul 
analogic, apăsând îmbinarea cu cleme (vezi 	
Fig. 110, Poz. 1) şi deplasând întregului dispozitiv 
în sus (vezi Fig. 110, Poz. 2).

• Demontaţi manometrul analog din ventilul pentru 
deversare. Vezi capitolul „9.1.40 Manometrul 
analogic; înlocuire” de la pagina 132.

• Montaţi manometrul analogic în noul ventil pentru 
deversare.

• Montaţi noul ventil pentru deversare şi toate 
componentele în ordine inversă.

RECOMANDARE!
Umpleţi şi aerisiţi cazanul Logamax 
plus GB142 în mod corespunzător. Vezi 
Instrucţiuni de montare şi de întreţinere 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

9.1.45	 Sifonul;	înlocuire

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Scoateţi în sus racordul de sifon dintre ventilul 

pentru deversare şi sifon (vezi Fig. 111).

Fig.  110 Demontarea ventilului pentru deversare şi a 
manometrului analogic

Fig.  111 Desfacerea racordului de sifon dintre 
ventilul pentru deversare şi sifon
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• Scoateţi racordul de sifon de la conducta de 
evacuare a apei de condens (vezi Fig. 112).

• Scoateţi racordul de sifon de la vana pentru apa de 
condens (vezi Fig. 113).

• Demontaţi racordul de sifon de la conducta internă 
de evacuare a apei de condens, apăsând sifonul în 
jos (vezi Fig. 114).

• Demontaţi sifonul.
• Umpleţi noul sifon cu apă.
• Montaţi noul sifon în ordine inversă.
• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  112 Scoaterea racordului de sifon de la 
conducta de evacuare a apei de condens

Fig.  113 Demontarea racordului de sifon de la vana 
pentru apă de condens

Fig.  114 Demontarea racordului de sifon de la 
conducta internă de evacuare a apei de 
condens

Măsură Măsură
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

9.1.46	 Senzorul	de	presiune;	înlocuire

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetele de întreţinere şi goliţi cazanul 

Logamax plus GB142 (vezi Fig. 115).

• Scoateţi fişa senzorului de presiune (vezi Fig. 116).

• Desfaceţi senzorul de presiune cu o rotire spre 
stânga (vezi Fig. 117).

• Montaţi noul senzor de presiune şi fişa în ordine 
inversă.

RECOMANDARE!
Umpleţi şi aerisiţi cazanul Logamax 
plus GB142 în mod corespunzător. Vezi 
Instrucţiuni de montare şi de întreţinere 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

• Montaţi căptuşeala. 
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  115 Goliţi Logamax plus GB142

Fig.  116 Scoaterea fişei

Fig.  117 Desfacerea senzorului de presiune
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9.1.47	 Schimbătorul	de	căldură;	înlocuire

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Închideţi robinetele de întreţinere şi goliţi cazanul 
Logamax plus GB142, vezi pagina 140, Fig. 115.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Închideţi robinetul de gaz (vezi Fig. 118, Poz. 1).

• Scoateţi fişa cablului din robinetul de gaz 	
(vezi 	
Fig. 119, Poz. 1).

• Scoateţi ambele fişe ale cablului din ventilator	
(vezi Fig. 120, Poz. 1).

Fig.  118 Robinet de gaz închis (1), robinet de gaz 
deschis (2)

Fig.  119 Înlocuirea robinetului de gaz (de exemplu, 
robinet HONEYWELL) 

Fig.  120 Scoateţi fişa cablului din ventilator

Măsură Măsură
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• Desfaceţi piuliţa olandeză a robinetului de gaz 
(vezi Fig. 121, Poz. 1).

• Trageţi în exterior ambele cleme de susţinere 
(vezi Fig. 122, Poz. 1) de pe capacul arzătorului şi 
scoateţi capacul cu ventilatorul şi robinetul de gaz.

• Îndepărtaţi garnitura arzătorului (vezi Fig. 123, 
Poz. 1).

• Îndepărtaţi placa de distribuţie a amestecului 	
gaz-aer (vezi Fig. 123, Poz. 2).

• Scoateţi placa perforată (valabil numai pentru 
GB142-15/24/30) (vezi Fig. 123, Poz. 3).

•  Îndepărtaţi arzătorul (vezi Fig. 123, Poz. 4).

Fig.  121 Desfacerea robinetului de gaz

Fig.  122 Desfacerea clemelor de susţinere

Fig.  123 Îndepărtarea arzătorului

Măsură Măsură
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• Desfaceţi conexiunile cu fişă ale senzorilor de tur, 
de retur şi de siguranţă (vezi Fig. 124, 125 şi 126).

Fig.  124 Desfaceţi conexiunile cu fişă ale senzorului 
de tur

Fig.  125 Desfaceţi conexiunea cu fişă a senzorului 
de retur

Fig.  126 Desfaceţi conexiunea cu fişă a senzorului 
de siguranţă

Măsură Măsură
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• Demontaţi senzorii de tur şi de retur (vezi Fig. 127, 
Poz. 1 şi 2).

DETERIORĂRI	ALE	INSTALAŢIEI!
Pentru a evita confuziile, senzorul de tur 
dispune de un manşon roşu pe partea 
ramificaţiei de cabluri, cu rol de marcaj.

• Demontaţi senzorul de siguranţă (vezi Fig. 128, 
Poz. 1).

• Desfaceţi fişa aprinzătorului electric şi a 
electrodului de ionizare.

•	 Desfaceţi şuruburile de fixare (vezi Fig. 129, Poz. 1).
• Îndepărtaţi cablul de împământare al aprinzătorului 

electric (vezi Fig. 129, Poz. 2).
•	 Demontaţi placa de montare (vezi Fig. 129, Poz. 3).

Fig.  127 Înlocuirea senzorului de tur/de retur

Fig.  128 Demontarea senzorului de siguranţă

Fig.  129 Înlocuirea aprinzătorului electric

ATENŢIE!
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9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.
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Abb. 132 Verschlüsse Kondenswanne öffnen

1

• Scoateţi aprinzătorul electric şi electrodul de 
ionizare (vezi Fig. 130, Poz. 1).

• Demontaţi racordul de sifon de la vana pentru apa 
de condens (vezi Fig. 131, Poz. 1).

• Deschideţi cele patru încuietori ale vanei pentru 
apa de condens (vezi Fig. 132, Poz. 1).

Fig.  130 Scoateţi aprinzătorul electric şi electrodul 
de ionizare

Fig.  131 Demontarea racordului de sifon de la vana 
pentru apă de condens

Fig.  132 Deschiderea încuietorilor vanei pentru apa 
de condens

Măsură Măsură
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• Îndepărtaţi vana pentru apa de condens	
(vezi Fig. 133, Poz. 1).

• Desfaceţi racordul de retur dintre pompa de 
recirculaţie şi schimbătorul de căldură 	
(vezi Fig. 134, Poz. 1).

• Demontaţi resortul dintre conducta de tur şi 
schimbătorul de căldură (vezi Fig. 134, Poz. 2).

• Desfaceţi cu o rotaţie piuliţa olandeză dintre 
racordul de tur şi al ventilului cu trei căi AB 	
(vezi Fig. 135, Poz. 2).

• Trageţi conducta de tur din schimbătorul de 
căldură (vezi Fig. 135, Poz. 1).

ATENŢIE!
Iese apă.

Fig.  133 Îndepărtarea vanei pentru apa de condens

Fig.  134 Demontarea racordului de retur şi a 
resortului

Fig.  135 Îndepărtarea conductei de tur

ATENŢIE!
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9.1.7 Umwälzpumpe prüfen; mechanisches Klemmen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Verschlussschraube an der Umwälzpumpe abschrauben 
(Abb. 15, Pos. 1). Wenn eine externe Heizungspumpe 
vorhanden ist, fehlt vielleicht diese Schraube.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Warten, bis der verriegelnde Kesselstörungscode

 auf dem Display angezeigt wird.

Prüfen, ob die Umwälzpumpe läuft. Durch längeren 
Stillstand der Heizungsanlage kann die Umwälzpumpe 
mechanisch blockiert sein.

Sollte die Umwälzpumpe nicht laufen:

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Umwälzpumpe mit Hilfe eines Schraubendrehers in 
Pumpenlaufrichtung drehen.

Ist die Umwälzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube 
wieder einschrauben.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung anbringen.

Abb. 15 Umwälzpumpe prüfen

1

VORSICHT!

VORSICHT!
Es tritt Wasser aus.
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• Scoateţi şurubul de fixare a ventilului intern pentru 
deversarea apei de condens (vezi Fig. 136, Poz. 1).

• Scoateţi în sus racordurile conductei de admisie a 
aerului necesar arderii şi ale conductei de evacuare 
a gazelor arse, din partea superioară a cazanului de 
încălzire (vezi Fig. 137, Poz. 1).

• Desfaceţi cele 6 şuruburi de fixare a plăcii de 
conectare a aparatului  (vezi Fig. 138, Poz. 1).

Fig.  136 Îndepărtarea şurubului de fixare a ventilului 
intern pentru deversarea apei de condens

Fig.  137 Scoaterea racordurilor conductei de admisie 
a aerului necesar arderii şi ale conductei de 
evacuare a gazelor arse

Fig.  138 Desfacerea şuruburilor de fixare

Măsură Măsură
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Abb. 140 Wärmetauscher demontieren

1

Măsură Măsură
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Verschraubungen an der Umwälzpumpe lösen und 
Umwälzpumpe herausnehmen (siehe Abb. 21, Pos. 1).

Neue Umwälzpumpe mit neuen Pumpendichtungen 
montieren und verschrauben. Strömungsrichtung der 
Umwälzpumpe beachten. Der Pfeil auf dem Schnecken-
haus der Umwälzpumpe muss nach oben zeigen. 
Darauf achten, dass die Ausgleichsscheibe in die 
Verschraubung des Wärmetauschers eingelegt wird.

Kabel in der richtigen Zuordnung im Anschlusskasten 
anklemmen, Anschlusskasten schließen und 
verschrauben.

Wartungshähne öffnen.

Verkleidung anbringen.

Heizungsanlage ans Stromnetz schalten, Hauptsicherung 
oder Stecker einstecken.

Betriebsschalter am BC10 auf „1“ (Ein) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

9.1.11 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor/Sicherheits-
sensor/ Warmwassertemperaturfühler prüfen

Heizungsanlage stromlos schalten, Hauptsicherung oder 
Stecker herausnehmen.

Betriebsschalter am BC10 auf „0“ (Aus) stellen. Siehe 
Seite 10 „Menüstruktur des Basiscontrollers BC10“.

Verkleidung abnehmen.

Abb. 21 Umwälzpumpe tauschen

1

HINWEIS!
Logamax plus GB142 entsprechend befüllen 
und entlüften. 
Siehe Montage- und Wartungsanleitung 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

Abb. 22 Vorlaufsensor/Rücklaufsensor prüfen

12

HINWEIS!
Die aktuelle Temperatur, die durch den Vor-
lauf-, Rücklauf- und Sicherheitssensor gemes-
sen wird, kann auf dem RC30 abgelesen 
werden, siehe hierzu die Montage- und Ser-
viceanleitung der Bedieneinheit des RC30.

VORSICHT!

VORSICHT!
Zur Vermeidung von Beschädigungen die 
Messstifte des Multimessgerätes nicht zu tief 
in die Steckverbindung eindrücken.

• Scoateţi placa de conectare a aparatului (vezi 	
Fig. 138, Poz. 1) din partea superioară a cazanului 
de încălzire.

• Demontaţi schimbătorul de căldură, trăgându-l în 
faţă prin partea inferioară şi apoi apăsându-l în sus 
(vezi Fig. 140, Poz. 1).

• Montaţi noul schimbător de căldură şi toate 
celelalte componente în ordine inversă.

RECOMANDARE!
Umpleţi şi aerisiţi cazanul Logamax 
plus GB142 în mod corespunzător. Vezi 
Instrucţiuni de montare şi de întreţinere 
Logamax plus GB142-15/24/30/45/60.

• Deschideţi robinetul de gaz (vezi Fig. 141, Poz. 2).
• Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Suplimentar, în cadrul controlului etanşeităţii, 
verificaţi în stare de funcţionare toate garniturile 
solicitate în lucrările de înlocuire.

• Setaţi din nou raportul gaz/aer. Vezi paragraful 
9.1.38, pagina 28.

Fig.  139 Scoateţi placa de conectare a aparatului

Fig.  140 Demontarea schimbătorului de căldură

Fig.  141  Robinet de gaz închis (1), robinet de gaz 
deschis (2)
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9.1.48	 UBA3;	înlocuire

• Deconectaţi instalaţia de încălzire de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică, scoateţi siguranţa 
principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „0” (Oprit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

• Îndepărtaţi căptuşeala.
• Desfaceţi şurubul de fixare a UBA3 (vezi Fig. 142, 

Poz. 1).
• Trageţi UBA3 în faţă, în direcţia indicată de 

săgeată (vezi Fig. 142, Poz. 2).
• Montaţi noul UBA3.
• Strângeţi din nou şurubul de fixare. 
• Montaţi căptuşeala. 
•  Conectaţi instalaţia de încălzire la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, introduceţi 
siguranţa principală sau ştecărul.

• Deplasaţi comutatorul de utilizare din cadrul BC10 
pe „1” (Pornit). Vezi pagina 10 „Structura meniului 
sistemului principal de control BC10”.

Fig.  142  Demontarea UBA3

Măsură Măsură
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Fig.  143 Schemă de conexiuni electrice
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Tip	de	gaz Setare	din	fabrică	a	arzătorului	
pe	combustibil	gazos

Gaz metan E	
(gaz metan 
îmbuteliat H)

La livrare este setat din fabrică 
la indicele Wobbe 14,1 kWh/m³ 
(referitor la 15°C, 1013 mbar), 
setabil pentru domeniul indicelui 
Wobbe 11,3 (Austria/Elveţia: 
12,7) până la 15,2 kWh/m³. 
Inscripţie pe plăcuţa de indicare 
a tipului de gaz: categoria setată: 
G20 –2E. 
Date anterioare: setat la indicele 
Wobbe 15,0 kWh/m³ (referitor la 
0°C, 1013 mbar), setabil pentru 
domeniul indicelui Wobbe 12,0 
(Austria/Elveţia: 13,4) până la 
15,7 kWh/m³.

Gaz metan LL	
(gaz metan 
îmbuteliat L)

La livrare este setat din fabrică 
la indicele Wobbe 11,5 kWh/m³ 
(referitor la 15°C, 1013 mbar), 
setabil pentru domeniul indicelui 
Wobbe 9,5 până la 12,4 kWh/m³. 
Inscripţie pe plăcuţa de indicare 
a tipului de gaz: categoria setată: 
G25 –2LL. 
Date anterioare: setat la indicele 
Wobbe 12,4 kWh/m³ (referitor la 
0°C, 1013 mbar), setabil pentru 
domeniul indicelui Wobbe 10,0 
până la 13 kWh/m³.

Gaz lichefiat P

După comutare (vezi „Comutarea 
la un alt tip de gaz” din 
Instrucţiunile de montare şi 
întreţinere GB142) adecvat 
pentru propan. 
Inscripţie pe plăcuţa de indicare 
a tipului de gaz: categoria 
selectată: G31 – 3P.

Tab.6 Setare din fabrică a arzătorului pe 
combustibil gazos

Cazan	cu	
condensaţie	
cu	Funcţionare	
pe	combustibil	
gazos

Tip	de	gaz

Duze	
de	
gaz 
Ø 

[mm]

Număr	
articol	 
Venturi

GB142-15

Gaz metan E* 3,05 423.088A 

Gaz metan LL 3,40 423.088A

GPL 2,35 423.088A

GB142-24

Gaz metan E* 4,45 423.072A 

Gaz metan LL 5,05 423.072A

GPL  3,35 423.072A

GB142-30

Gaz metan E* 4,45 423.072A

Gaz metan LL 5,05 423.072A

GPL 3,35 423.072A

GB142-45

Gaz metan E* 5,35 423.170A

Gaz metan LL 6,05 423.170A

GPL 4,05 423.170A

GB142-60
Gaz metan E* 7,25 423.173A

Gaz metan LL 8,45 423.173A

Tab. 5 Diametrul duzelor de gaz
* gaz metan îmbuteliat H

• Diametrul duzelor de gaz este înscris pe acestea.
• Numărul de articol Venturi se află pe ambele cleme 

ale articolului (vezi Fig. 144, Poz. 1 şi 2).

Fig.  144 Număr articol Venturi
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Unitatea specializată în tehnica încălzirii:

Germania
 BBT Thermotechnik GmbH

Buderus Deutschland, D-35573 Wetzlar
www.heiztechnik.buderus.de
info@heiztechnik.buderus.de

Austria
Buderus Austria Heiztechnik GmbH
Karl-Schönherr-Str. 2, A-4600 Wels

www.buderus.at
office@buderus.at

Elveţia
Buderus Heiztechnik AG

Netzibodenstr. 36, CH-4133 Pratteln
www.buderus.ch
info@buderus.ch
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