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1 Instructiuni de siguranţă

1.1 Explicarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de 
avertizare sunt caracteristice pentru tipul şi gravitatea 
consecinţelor care pot apărea dacă nu se respectă măsurile 
pentru evitarea pericolului.
• ATENŢIE înseamnă că pot rezulta daune materiale.
• PRECAUŢIE  înseamnă că pot rezulta daune corporale 

uşoare până la daune corporale grave.
• AVERTIZARE înseamnă că pot rezulta daune personale 

grave.
• PERICOL înseamnă că pot rezulta daune personale care 

pun în pericol viaţa.

Alte simboluri

1.2 Instructiuni de siguranţă

Instalare şi punere în funcţiune
▶ Respectaţi dispoziţiile şi standardele naţionale în ceea ce 

priveşte instalarea şi utilizarea!
▶ Pentru a garanta funcţionarea ireproşabilă trebuie să 

respectaţi instrucţiunile.
▶ Aceste produse pot fi instalate şi puse în funcţiune doar de 

către un specialist autorizat.
▶ Nu instalaţi aceste produse în spaţii umede.
▶ Montaţi şi puneţi în funcţiune generatorul termic şi alte 

accesorii conform instrucţiunilor aferente.

Pericol de moarte prin electrocutare
▶ Conexiunea electrică trebuie realizată doar de către un 

electrician specialist.
▶ Respectaţi schemele de conexiuni.
▶ Înainte de instalare şi service: întrerupeţi alimentarea cu 

tensiune la nivelul tuturor polilor şi asiguraţi împotriva 
conectării accidentale.

▶ Setările greşite ale echipamentului de măsură pot duce la 
defectarea acestuia.

Defecţiuni cauzate de utilizarea greşită
Erorile de utilizare pot determina vătămări corporale şi/sau 
prejudicii materiale:
▶ Informaţi clientul cu privire la modul de funcţionare şi de 

exploatare a acestor produse.
▶ Asiguraţi-vă că aceste produse nu sunt utilizate de copii 

fără a fi supravegheaţi şi că acestea nu vor constitui 
obiectul lor de joacă.

▶ Asiguraţi-vă că la aceste produse au acces doar persoanele 
care le utilizează în mod corespunzător.

▶ Pericol de ardere!
Se va supraveghea în mod obligatoriu funcţionarea de 
scurtă durată la temperaturi de peste 60 °C sau se va monta 
vana termostatică de mixaj pentru a.c.m.

Deteriorări cauzate de îngheţ
Dacă instalaţia nu este în funcţiune, poate îngheţa:
▶ Respectaţi indicaţiile privind protecţia împotriva 

îngheţului.
▶ Lăsaţi întotdeauna pornită instalaţia de încălzire din cauza 

regimului de producere a apei calde, din cauza funcţiilor 
precum lovitura pompei şi dezinfecţia termică şi dacă 
există, din cauza instalaţiei solare.

▶ Remediaţi imediat defecţiunile apărute.

Piese de schimb originale
În cazul daunelor apărute în urma utilizării unor piese de schimb 
nelivrate de producător, nu ne asumăm nicio responsabilitate.
▶ Utilizaţi numai piese de schimb originale şi accesorii 

originale.

Puteţi recunoaşte mesajele de avertizare prin 
fundalul de culoare gri, triunghiul de avertizare 
şi chenarul în care sunt încadrate.

Simbol Semnificaţie
▶ Etapă de operaţie
 Trimitere la alte texte din document sau la alte 

documente
• Enumerare/listă de intrări

– Enumerare/listă de intrări (al 2-lea nivel)
Tab. 1
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2 Privire de ansamblu asupra produsului
Manualul de service oferă informaţii importante despre cauzele 
deranjamentelor, o descriere, precum şi procese de verificare 
şi măsuri aferente.
Cuprinsul acestui manual se referă la toate generatoarele 
termice şi sistemele de reglare Logamatic EMS şi Logamatic 
EMS plus.
• Unităţi de comandă RC35, RC30, RC25, RC20 şi RC20RF 

(Logamatic EMS)
• Module MM10, WM10, MS10 (Logamatic EMS)
• Unităţi de comandă RC100, RC200, RC300 

(Logamatic EMS plus)
• Module MM50, MM100, MS50, MS100, MS200
• şi Module ASM10, BRM10, DM10, EM10, GM10, PM10, 

UM10, VM10 (Logamatic EMS şi EMS plus).
În tabelele 2 şi 3 ( pagina 4) sunt prezentate pe scurt 
unităţile de comandă şi modulele sistemului de reglare EMS 
plus.

Denumire/
Figură produs Informaţii suplimentare
Logamatic RC100 Unitate de comandă

Unitatea de comandă este 
utilizată pentru reglarea unui 
circuit de încălzire fără 
amestecare în funcţie de 
temperatura încăperii. Poate fi 
utilizată ca telecomandă a unei 
unităţi de comandă superioare 
(RC300) pentru maximum patru 
circuite de încălzire.

Logamatic RC200 Unitate de comandă
Unitatea de comandă este 
utilizată pentru reglarea în funcţie 
de temperatura încăperii sau de 
temperatura exterioară a unui 
circuit de încălzire mixt sau fără 
amestecare, a unui circuit de 
încărcare a boilerului pentru 
prepararea apei calde direct la 
generatorul termic şi pentru 
prepararea apei calde solare. 
Poate fi utilizată ca telecomandă 
a unei unităţi de comandă 
superioare (RC300) pentru 
maximum patru circuite de 
încălzire.

Tab. 2 Unităţi de comandă

Logamatic RC300 Unitate de comandă
Unitatea de comandă serveşte la 
reglarea unei instalaţii de 
încălzire cu maximum patru 
circuite de încălzire, două 
circuite de alimentare a boilerului 
pentru încălzirea apei potabile, 
încălzirea solară a apei potabile şi 
suportul de încălzire solară.

Denumire/
Figură produs Informaţii suplimentare
Logamatic ASM10 Modulul de conexiune

Modulul funcţionează ca interfaţă de 
cuplor bus pentru EMS-BUS.

Logamatic BRM10 Modulul arzătorului extern 
Modul este utilizat pentru comanda 
unui arzător cu suflantă care nu este 
EMS.

Logamatic DM10 Clape de îngustare
Modulul este utilizat pentru comanda 
unei clape de îngustare/unui dispozitiv 
de închidere a cazanului la acţionarea 
în două trepte a cazanului EMS. 

Logamatic EM10 Modulul de intrare
Modulul este utilizat pentru generarea 
unui semnal colectiv de avarie, precum 
şi pentru setarea valorilor de referinţă 
peste semnalul de 0 – 10 V DC.

Logamatic GM10 Modulul de gaz
Modul pentru comanda celui de al 
2-lea ventil magnetic pentru gaz cu 
gaze lichefiate pentru cazanul de gaz 
EMS atmosferic şi senzorul de 
presiune cu gaz. Utilizare posibilă doar 
cu modulul UM10.

Tab. 3 Modulele

Denumire/
Figură produs Informaţii suplimentare

Tab. 2 Unităţi de comandă
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Logamatic MM50 Modulul bateriei de amestec
Acest modul este utilizat pentru 
comanda unui circuit mixt de încălzire, 
a unui circuit de încălzire fără 
amestecare sau a unui circuit de 
încărcare a boilerului. Într-o instalaţie 
de încălzire sunt prevăzute maximum 
cinci module (patru pentru circuitul de 
încălzire şi unu pentru circuitul de 
încărcare a boilerului).

Logamatic MM100 Modulul bateriei de amestec
Acest modul este utilizat pentru 
comanda unui circuit mixt de încălzire, 
a unui circuit de încălzire fără 
amestecare sau a unui circuit de 
încărcare a boilerului. Modulul oferă 
posibilitatea de conectare a unui 
limitator de temperatură în circuitul de 
încălzire atribuit. Într-o instalaţie de 
încălzire sunt prevăzute maximum şase 
module (patru pentru circuitul de 
încălzire şi două pentru circuitul de 
încărcare a boilerului).

Logamatic PM10 Modulul de eficienţă a pompelor
Modulul este utilizat pentru reglarea 
turaţiilor unei pompe a circuitului de 
încălzire peste semnalul de 
0 – 10 V DC pentru cazanul de 
încălzire Logano plus GB312 şi 
GB402.

Logamatic MS50 Modulul solar
Modul este utilizat pentru comanda 
unui sistem solar de bază. Modulul este 
potrivit pentru pompe cu economie de 
energie. Modulul nu poate fi combinat 
cu modulele solare MS100 sau 
MS200. 

Logamatic MS100 Modulul solar
Modulul este utilizat pentru comanda 
unei instalaţii solare simple. Într-o 
instalaţie sunt permise maximum două 
module solare (MS100 şi MS200).

Denumire/
Figură produs Informaţii suplimentare

Tab. 3 Modulele

Logamatic MS200 Modulul solar
Modulul este utilizat pentru comanda 
unei instalaţii solare complexe. Într-o 
instalaţie sunt permise maximum două 
module solare (MS200 şi MS100).

Logamatic UM10 Modulul de comutare
Modul pentru comanda unei clapete de 
reglare a scurgerii de aer/clapete 
pentru gaze arse acţionate mecanic, 
precum şi pentru blocarea liberă de 
potenţial a unui cazan EMS.

Logamatic VM10 Modulul 2 Vană electromagnetică 
pentru gaze lichefiate
Modul pentru comanda celui de al 
2-lea ventil magnetic pentru gaz cu 
gaze lichefiate fără senzor de presiune 
cu gaz.

Logamatic web 
KM200

Modulul de comunicare
Acest modul este utilizat ca interfaţă 
între instalaţia de încălzire şi App 
EasyControl.

Denumire/
Figură produs Informaţii suplimentare

Tab. 3 Modulele
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3 Senzor de temperatură
În următorul capitol găsiţi tabele care vă ajută la remedierea 
deranjamentelor, dacă este necesar. Aici sunt prezentate 
asocierile între temperatura, valoarea de rezistenţă şi 
tensiunea tuturor senzorilor de temperatură ai sistemului de 
reglare EMS plus.
Valorile senzorului de temperatură Logamatic EMS plus şi 
Logamatic EMS sunt identice.
Realizaţi măsurătoarea numai cu un multimetru digital.
Senzorul de temperatură rămâne conectat în timpul măsurării 
tensiunii (tensiune continuă).
Pentru a putea realiza o măsurătoare a rezistenţei, trebuie să 
separaţi senzorul de temperatură de modul, de exemplu, prin 
scoaterea ştecărului din priză.

Indici senzor de temperatură

ATENŢIE: Setările greşite ale echipamentului 
de măsură pot duce la defectarea acestuia.

°C  V °C  V
– 20 96358 4,83 10 19872 4,28
– 15 72510 4,78 15 15699 4,13
– 10 55054 4,72 20 12488 3,95
– 5 42162 4,63 25 10001 3,75
 0 32556 4,54 30 8060 3,54
5 25339 4,42 – – – 

Tab. 4 Indici senzor de temperatură exterior

°C  V °C  V
– 30 364900 4,95 90 1816 1,77
– 20 198400 4,92 100 1344 1,44
– 10 112400 4,86 110 1009 1,17
0 66050 4,76 120 768 0,94
10 40030 4,62 130 592 0,76
20 25030 4,41 140 461 0,61
30 16090 4,14 150 364 0,49
40 10610 3,81 160 290 0,40
50 7166 3,42 170 233 0,33
60 4943 2,99 180 189 0,27
70 3478 2,56 190 155 0,22
80 2492 2,14 200 127 0,18

Tab. 5 Indici senzor de temperatură colector

°C  V °C  V
5 25313 4,33 29 8411 3,42
6 24100 4,30 30 8060 3,37
7 22952 4,27 31 7725 3,32
8 21865 4,24 32 7406 3,28
9 20835 4,21 33 7102 3,23
10 19860 4,18 34 6812 3,18
11 18936 4,15 35 6536 3,13
12 18060 4,11 36 6272 3,08
13 17229 4,08 37 6020 3,03
14 16441 4,04 38 5779 2,99
15 15693 4,00 39 5550 2,94
16 14984 3,97 40 5331 2,89
17 14310 3,93 41 5121 2,84
18 13671 3,89 42 4921 2,79
19 13063 3,85 43 4730 2,74
20 12488 3,81 44 4547 2,69
21 11938 3,77 45 4372 2,64
22 11416 3,73 46 4205 2,59
23 10920 3,68 47 4045 2,55
24 10449 3,64 48 3892 2,50
25 10001 3,60 49 3746 2,45
26 9573 3,55 50 3605 2,40
27 9167 3,51 51 3471 2,35
28 8780 3,46 52 3343 2,31

Tab. 6 Indici senzor de temperatură pe tur, apă caldă, cazan 
şi gaze arse (5 °C până la 52 °C)
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4 Denumiri la nivelul instalaţiei
Descrierea funcţiilor senzorului de temperatură în 
instrucţiunile de instalare corespunzătoare.

°C  V °C  V
53 3220 2,26 77 1385 1,31
54 3102 2,22 78 1341 1,28
55 2989 2,17 79 1297 1,25
56 2880 2,12 80 1256 1,22
57 2776 2,08 81 1216 1,19
58 2677 2,04 82 1177 1,16
59 2581 1,99 83 1140 1,13
60 2490 1,95 84 1104 1,10
61 2402 1,91 85 1070 1,08
62 2317 1,86 86 1037 1,05
63 2236 1,82 87 1005 1,02
64 2159 1,78 88 974 1,00
65 2084 1,74 89 944 0,97
66 2072 1,70 90 915 0,95
67 1943 1,66 91 887 0,93
68 1877 1,62 92 860 0,90
69 1814 1,59 93 835 0,88
70 1753 1,55 94 810 0,86
71 1694 1,51 95 786 0,84
72 1637 1,48 96 762 0,82
73 1583 1,44 97 740 0,80
74 1531 1,41 98 718 0,78
75 1480 1,38 99 697 0,76
76 1432 1,34 100 677 0,74

Tab. 7 Indici senzor de temperatură pe tur, apă caldă, cazan 
şi gaze arse (53 °C până la 100 °C)

Denumire Funcţie
BUS Sistem BUS EMS plus
ISx1)

1) x reprezintă o numărătoare continuă corespunzătoare 
schemei electrice sau sistemului hidraulic

Intrare de semnal instalaţie solară 
(Input Solar)

MCx1) Senzor de temperatură în circuit de încălzire 
(Monitor heating Circuit)

OCx1) Ieşire de semnal pentru pompă analogică 
0 – 10 V DC, PWM (Output heating Circuit)

OSx1) Ieşire pentru pompă solară analogică 
0 – 10 V DC, PWM (Temperature Solar)

PCx1) Pompă în circuitul de încălzire 
(Pump heating Circuit)

PSx1) Pompă în instalaţia solară (Pump Solar)
Tx1) Senzor de temperatură în instalaţia de 

încălzire, cu excepţia instalaţiei solare 
(Temperature sensor)2)

2) Instalaţi un singur senzor de temperatură T0 pentru fiecare 
instalaţie. Când există mai multe module, modulul pentru 
racordul senzorului de temperatură T0 poate fi ales fără 
restricţii.

TCx1) Senzor de temperatură în circuitul de 
încălzire (Temperature heating Circuit)

TSx1) Senzor de temperatură în instalaţia solară 
(Temperature sensor Solar)3)

3) Senzorul de temperatură TS9 nu este conectat la modulul 
solar.

VCx1) Supapă sau amestecător în circuitul de 
încălzire (Valve heating Circuit)

VSx1) Supapă sau amestecător în instalaţia solară 
(Valve Solar)

Tab. 8 Abrevieri
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5 Remedierea defecţiunilor
Următoarele pagini prezintă alcătuirea codurilor de 
funcţionare, întreţinere şi defecţiune ale sistemelor de reglare 
Logamatic EMS şi EMS plus într-un singur document. În funcţie 
de elementele de construcţie disponibile şi de starea software-
ului, sunt afişate mesajele aferente. Mesajele sunt subdivizate 
într-un cod de defecţiune alfanumeric, care este afişat mai 
întâi, de exemplu, „A01“ şi un cod suplimentar numeric. Codul 
de defecţiune poate avea mai multe semnificaţii. De aceea – 
după ce este afişat un asemenea cod – primiţi un cod 
suplimentar prin apăsarea tastei de service.

Explicarea tabelelor 10 până la 35 de la pagina 9:
• Cod de defecţiune: Indică deranjamentul întâmpinat.
• Cod suplimentar: Acest număr indică mesajul univoc. 

Codul suplimentar este afişat prin apăsarea unei taste 
suplimentare (în funcţie de regulator).

• Clasă de deranjament: Indică tipul de deranjament 
întâmpinat şi efectele acestuia.

Codul suplimentar 999 de pe afişajul 
cazanului (de exemplu BC10 etc.) reprezintă 
un mesaj de eroare general. Codul suplimentar 
exact pentru stabilirea deranjamentului este 
afişat pe unitatea de comandă EMS plus 
(de exemplu A01/999).

Clasă de deranjament Semnificaţie
0 Deranjament foarte grav –  cu efect de blocare

(defect intern)
• Produs afectat scos din funcţiune (deranjament blocant)
• Produsul trebuie înlocuit.
• Ex.: EEPROM sau ROM intern defect

2 Deranjament foarte grav –  cu efect de blocare
(Oprire de siguranţă, Reset prin intermediul 
instalatorului)

• Produs afectat scos din funcţiune (deranjament blocant)
• Reset-ul prin intermediul clientului nu este posibil
• Reset special necesar

4 Deranjament foarte grav –  blocant
(Oprire de siguranţă, Reset manual prin intermediul 
operatorului)

• Produs afectat scos din funcţiune (deranjament blocant)
• Reset manual necesar
• Ex.: Senzor de siguranţă defect

6 Deranjament foarte grav –  blocant
(Oprire de siguranţă, Reset manual sau repornire prin 
întreruperea tensiunii)

• Produs afectat scos din funcţiune (deranjament blocant)
• Reset manual sau repornire necesară

8 Deranjament foarte grav –  blocant
(Oprire de siguranţă cu repornire automată)

• Produs afectat scos momentan din funcţiune (deranjament 
blocant)

• Reset manual imposibil
• După un anumit timp, mesajul de eroare dispare, dar reapare 

frecvent.
• Ex.: Flacăra se stinge

10 Deranjament foarte grav –  blocant
(Oprire de siguranţă)

• Produs afectat scos din funcţiune (deranjament blocant)
• Reset manual imposibil
• Mesajul de eroare dispare după remedierea cauzei.
• Ex.: Supraîncălzire

12 Deranjament foarte grav –  Defectarea instalaţiei
(Oprire controlată)

• Produs afectat scos din funcţiune (deranjament blocant)
• Reset manual imposibil
• Mesajul de eroare dispare după remedierea cauzei.
• Ex.: pompă blocată, senzor primar de temperatură apă caldă 

defect etc.
Tab. 9 Clase de deranjamente
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5.1 Cod de defecţiune 0...

14 Deranjament –  Defecţiune instalaţie • Produsul afectat funcţionează în continuare, dar funcţia sa este 
limitată

• Reset manual imposibil
• Mesajul de eroare dispare după remedierea cauzei.
• Ex.: Senzor de temperatură pentru exterior defect

16 Deranjament minor –  Defecţiune instalaţie • Produsul afectat funcţionează în continuare, dar funcţia sa este 
limitată şi minoră

• Reset manual imposibil.
• Mesajul de eroare dispare după remedierea cauzei.
• Ex.: Senzor secundar de apă caldă defect

18 Afişaj de service – Întreţinere
(Reset posibil)

• Produs afectat, nelimitat ca funcţionare
• Service necesar pentru protecţia împotriva deranjamentului
• Reset manual necesar după service
• Ex.: Ore de funcţionare ale arzătorului până la următorul service 

depăşite
20 Afişaj de service – Întreţinere

(Reset imposibil)
• Produs afectat, nelimitat ca funcţionare
• Service necesar pentru protecţia împotriva deranjamentului
• Reset manual imposibil
• Mesajul de eroare dispare după remedierea cauzei.
• Ex.: Presiunea de lucru a instalaţiei de încălzire este prea mică

BC Mesaj de operare, Fără deranjament. • Mesaj de operare, fără deranjament
• Nu este afişat pe unitatea de comandă.
• Ex.: Doar generator termic EMS în funcţiune

A – • Eroare de sistem
B – • Blocant

Clasă de deranjament Semnificaţie

Tab. 9 Clase de deranjamente
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00 271
471

BC Pompă în faza de 
pregătire în unitatea 
internă

Mesaj de operare, fără deranjament – 

00 2516 BC Stare internă Stare internă – 
01 272

472
BC Fază de preîncălzire a 

pompei de căldură
Mesaj de operare, fără deranjament – 

01 470 10 Lipsă comunicare cu 
regulator sistem

Verificaţi contactul, cablul şi 
îmbinările între modulul hibrid şi 
regulatorul de sistem.

Înlocuiţi cablurile şi contactele deteriorate.

Verificaţi regulatorul de sistem. Dacă este necesar, înlocuiţi.
02 273

473
BC Pompă de căldură în 

funcţiune
Mesaj de operare, fără deranjament – 
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03 274
474

BC Manager hibrid 
pompă: Fază de 
funcţionare după 
oprire

Mesaj de operare, fără deranjament – 

04 275
475

BC Pompă de căldură în 
mod de dezgheţare/
Pompă de căldură în 
regim de topire

Mesaj de operare, fără deranjament – 

05 276
476

BC Stare internă/Pompă 
de căldură în mod de 
deranjament.

Mesaj de operare, fără deranjament – 

06 277
477

BC Doar generator 
termic EMS în 
funcţiune

Verificaţi dacă este dat debitul. 
Cauza: Filtrul din Logatherm WHM 
(unitate internă Logatherm WPL) este 
murdar sau robinetele de închidere 
sunt închise

Curăţaţi filtrul şi deschideţi robinetele de 
închidere

Verificaţi funcţia şi conectarea 
comutatorului de curent.

Conectaţi comutatorul de curent sau 
înlocuiţi-l, dacă este necesar.

Verificaţi unitatea externă cu 
instrumentul de service

Remediaţi deranjamentul unităţii externe

07 278
478

V Pompă de căldură 
blocată: mai mult de 
4 porniri pe oră

Pompa de căldură este blocată în 
timpul încercării de pornire.
Această stare apare când sistemul 
porneşte de mai mult de 4 ori în 60 de 
minute. Această contorizare este 
resetată după 60 de minute. Această 
stare apare pentru a vă asigura că 
pompa de căldură cu aer-apă este 
oprită pentru cel puţin 20 de minute.

– 

08 479 BC Deranjament 
comutator curent 
pompă de căldură în 
timpul testului auto

Verificaţi comutatorul de curent Înlocuiţi comutatorul de curent, dacă este 
necesar

09 280
480

BC Temperatură 
diferenţială în afara 
domeniul admis

Indicator de debit redus în sistem.
Verificaţi filtrul pentru identificarea 
colmatărilor.

Curăţaţi filtrul, dacă este necesar.

0A 202 BC Aparatul se află în 
programul de 
optimizare a cuplării

Verificaţi reglarea puterii la nivelul 
controlerului de bază.

Adaptaţi puterea cazanului în funcţie de 
necesarul de căldură al clădirii.

Verificaţi setările de reglare ale 
automatizării unităţii de comandă 

Adaptaţi setările de reglare în funcţie de 
condiţiile instalaţiei

0A 305 BC Cazanul nu poate 
porni temporar după 
prioritatea apei calde

Mesaj de operare, fără deranjament – 
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0A 333 10 Cazan oprit temporar 
din cauza presiunii 
reduse a apei

Cazanul a fost oprit pentru scurt timp 
din cauza presiunii reduse a apei.
Cazanul reporneşte automat după 
scurt timp

– 

0A 2505 BC Cerinţa de căldură se 
blochează din cauza 
anti-oscilatorului

Cerinţa de căldură se blochează din 
cauza timpului dedicat anti-
oscilatorului.

– 

0C 283 BC Arzătorul este pornit Mesaj de operare, fără deranjament – 
0C 2517 BC Aerisire preliminară Aerisire preliminară – 
0C 2518 BC Aşteptare 

temperatură cameră 
de amestecare

Aşteptaţi să fie atinsă temperatura 
camerei de amestecare.

– 

0C 2519 BC Formare flacără Formare flacără – 
0d 2524 BC Control ulterior 

flacără oprit în faza 
de pornire

Control ulterior flacără oprit în faza de 
pornire

– 

0d 2525 BC Control ulterior 
flacără oprit în 
regimul staţionar

Control ulterior flacără oprit în 
regimul staţionar

– 

0d 2526 BC Iluminare ulterioară 
oprită în faza de 
pornire

Iluminare ulterioară oprită în faza de 
pornire

– 

0d 2527 BC Iluminare ulterioară 
oprită în regimul de 
staţionare

Iluminare ulterioară oprită în regimul 
de staţionare

– 

0d 2528 BC Ventilator oprit Ventilator oprit – 
0d 2529 BC Releu de siguranţă 

oprit
Releu de siguranţă oprit – 

0E 265 BC Necesar de căldură 
mai mic decât 
energia furnizată 
Generatorul termic 
este pregătit de 
operare şi există un 
necesar de căldură, 
dar este furnizată 
prea multă energie

Mesaj de operare, fără deranjament – 

0E 2512 BC Cerinţa de căldură se 
blochează din cauza 
unei limitări de 
putere

Cerinţa de căldură se blochează din 
cauza unei limitări de putere.
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0F – BC Debit prea mic al 
generatorului termic

Controlaţi temperatura pe tur cu 
controlerul de bază

Adaptaţi reglajul pompei de recirculaţie 
pentru cazan.

Controlaţi senzorul de temperatură 
de retur cu unitatea de comandă sau 
cheia de service
Măsuraţi valoarea rezistenţei 
senzorului pentru temperatura 
cazanului (termostat de siguranţă) şi 
comparaţi cu curba caracteristică.

Verificaţi temperatura de suprafaţă a 
elementului turnat echipat cu termostat de 
siguranţă cu echipamentul de măsurare a 
temperaturii.

Verificaţi dacă un element turnat este 
colmatat cu impurităţi.

Curăţaţi elementul turnat 

0F 2513 BC Cerinţa de căldură se 
blochează din cauza 
diferenţelor de 
temperatură

Cerinţa de căldură se blochează din 
cauza diferenţelor de temperatură 
prea mari dintre tur şi retur.

– 

0H 203 BC Echipamentul 
pregătit de 
funcţionare, nu există 
necesar de căldură

Mesaj de operare, fără deranjament – 

0H 2500 BC nicio cerinţă de 
căldură

nicio cerinţă de căldură – 

0H 2530 BC Stare internă Stare internă – 
0L 284 BC Vana de gaz/Vana 

electromagnetică de 
ulei este deschisă
Primul timp de 
siguranţă

Mesaj de operare, fără deranjament – 

0L 2520 BC Stabilizaţi flacăra Stabilizaţi flacăra. – 
0L 2521 BC Stabilizare 

schimbător de 
căldură

Stabilizare schimbător de căldură – 

0L 2522 BC Aşteptare încălzire 
schimbător de 
căldură

Aşteptare încălzire schimbător de 
căldură

– 

0L 2523 BC Fază de comutare (de 
la pornire în regim de 
staţionare)

Fază de comutare (de la pornire în 
regim de staţionare)

– 

0P 205 BC Generatorul termic 
aşteaptă curentul de 
aer

Mesaj de operare, fără deranjament – 

0U 270 BC Generatorul termic 
este pornit

Mesaj de operare, fără deranjament – 
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0Y 204 BC Temperatura actuală 
a apei calde în 
generatorul termic 
este mai mare decât 
valoarea nominală

Mesaj de operare, fără deranjament – 

0Y 276 10 Temperatura 
senzorului de 
temperatură pe tur 
este prea ridicată

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere

Presiunea apei în instalaţie are cel 
puţin 1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă
 şi aerisiţi instalaţia.

Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi senzorul pentru 
temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul pentru 
temperatura turului

Verificaţi puterea pompei sau câmpul 
caracteristic al pompei

Reglaţi puterea pompei sau câmpul 
caracteristic al pompei în mod 
corespunzător şi adaptaţi-le la puterea 
maximă

0Y 277 10 Temperatura 
termostatului de 
siguranţă este prea 
ridicată

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere

Presiunea apei în instalaţie are cel 
puţin 1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi senzorul de siguranţă Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul de 
siguranţă

0Y 285 10 Temperatura 
senzorului de 
temperatură de retur 
este prea ridicată

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere

Presiunea apei în instalaţie are cel 
puţin 1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi senzorul de retur Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul de 
retur
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5.2 Cod de defecţiune 1...

0Y 359 10 Temperatura la 
senzorul pentru 
temperatura apei 
calde este prea 
ridicată

Verificaţi poziţia corectă de montare a 
senzorului de temperatură

Montaţi corect senzorul de temperatură

Verificaţi senzorul de temperatură şi 
cablul de conexiune în privinţa 
întreruperii sau scurtcircuitului

Dacă este necesar, înlocuiţi

Introduceţi corect modulul de 
identificare a cazanului

Dacă este necesar, înlocuiţi

0Y 2511 BC Cerinţa de căldură 
este blocată, 
deoarece GPA nu 
este calibrată

Cerinţa de căldură este blocată, 
deoarece servomotorul clapetei de 
aer (GPA) nu este calibrat.

– 

0Y 2515 BC Cerinţa de căldură 
este blocată, 
deoarece cazanul 
este suficient de cald

Cerinţa de căldură este blocată, 
deoarece cazanul este suficient de 
cald.

– 

0Y 2531 BC Cerinţa de căldură 
este blocată, 
deoarece camera de 
amestecare este prea 
rece.

Cerinţa de căldură este blocată, 
deoarece camera de amestecare este 
prea rece.

– 
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10 481 BC Pompa de căldură 
funcţionează cu 
cazanul de încălzire 
blocat

Mesaj de operare, fără deranjament – 

11 482 BC Pompa de căldură 
funcţionează în 
modul de service

Pompa de căldură funcţionează în 
modul de service (putere 100%)

După efectuare cu succes a lucrărilor de 
service, comutaţi la regimul normal de 
operare. Modul de service se încheie 
automat după 15 minute

1C 210 4 Termostatul pentru 
gaze arse s-a 
declanşat

Aşteptaţi ca senzorul de temperatură 
pentru gaze arse să scadă sub 105°C 
şi la final verificaţi trecerea.

Dacă nu există nicio trecere, verificaţi 
senzorul de temperatură pentru gaze arse

Verificaţi schimbătorul de căldură şi 
arzătorul cu privire la impurităţi.

Curăţaţi schimbătorul de căldură şi 
arzătorul conform "Instrucţiunilor de montaj 
şi întreţinere"

Tab. 11 Cod de defecţiune 1...
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1C 526 4 Diferenţa senzorului 
pentru temperatura 
gazelor arse este 
prea mare

Verificaţi cablul senzorului În caz de deteriorare, înlocuiţi
Verificaţi legătura cu fişă În caz de impurităţi, curăţaţi sau înlocuiţi, 

dacă este necesar
În caz de deteriorare, înlocuiţi
În cazul în care ştecărul este slăbit, 
conectaţi-l din nou

Verificaţi valorile senzorului conform 
tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi valorile de tensiune la 
nivelul senzorului conform tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului

1F 525 4 Temperatură gaze 
arse prea ridicată 

În meniul "Service" al unităţii de 
comandă, verificaţi valoarea 
temperaturii gazelor arse şi comparaţi 
cu temperatura reală a gazelor arse

– 

Dacă există abateri, senzorul pentru 
temperatura gazelor arse trebuie 
măsurat cu un ohmmetru şi trebuie 
verificat conform tabelului.

În cazul de abateri ale valorii măsurate, 
înlocuiţi senzorul

Verificaţi cazanul cu privire la 
impurităţi

Curăţaţi cazanul care prezintă impurităţi

Verificaţi poziţia senzorului de 
temperatură pentru gaze arse

Dacă senzorul de temperatură pentru gaze 
arse este poziţionat greşit, montaţi-l în locul 
corect

Verificaţi dacă plăcile de ghidare a 
gazului pentru încălzire sunt 
disponibile sau eventual deteriorate

Înlocuiţi, respectiv completaţi plăcile de 
ghidare a gazului pentru încălzire

1H 530 10 Temperatură gaze 
arse prea ridicată

Verificaţi cablul senzorului În caz de deteriorare, înlocuiţi
Verificaţi legătura cu fişă În caz de impurităţi, curăţaţi sau înlocuiţi, 

dacă este necesar
În caz de deteriorare, înlocuiţi
În cazul în care ştecărul este slăbit, 
conectaţi-l din nou

Verificaţi valorile senzorului conform 
tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi valorile de tensiune la 
nivelul senzorului conform tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului

1H 562 10 Temperatură prea 
mare siguranţă ieşire 
gaze arse

Verificaţi necesarul de sucţiune în 
tubulatura de evacuare a gazelor arse

Eliberaţi calea de evacuare a gazelor arse

Verificaţi dimensionarea coşului de 
fum

– 

Sistem de monitorizare a gazelor arse 
defect

Verificaţi, respectiv înlocuiţi sistemul de 
monitorizare a gazelor arse
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1H 563 4 Ieşire prea frecventă 
gaze arse

Verificaţi necesarul de sucţiune în 
tubulatura de evacuare a gazelor arse

Eliberaţi calea de evacuare a gazelor arse

Verificaţi dimensionarea coşului de 
fum

– 

Sistem de monitorizare a gazelor arse 
defect

Verificaţi, respectiv înlocuiţi sistemul de 
monitorizare a gazelor arse

1L 211 10 Instalarea sistemului 
electronic al 
aparatului este 
incorectă

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al echipamentului şi 
piciorul de montaj al sistemul 
electronic al aparatului

Ridicaţi şi trageţi sistemul electronic al 
aparatului conform specificaţiilor, scoateţi 
capacul din spatele sistemului electronic al 
aparatului şi introduceţi corect ştecărul în 
partea din spate a sistemului electronic al 
aparatului

1L 527 4 Scurtcircuit senzor 
de temperatură 
pentru gaze arse

Verificaţi cablul senzorului În caz de deteriorare, înlocuiţi
Verificaţi legătura cu fişă În caz de impurităţi, curăţaţi, eventual 

înlocuiţi
În caz de deteriorare, înlocuiţi
În cazul în care ştecărul este slăbit, 
conectaţi-l din nou

Verificaţi valorile senzorului conform 
tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi valorile de tensiune la 
nivelul senzorului conform tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului

1L 529 4 Scurtcircuit senzor 
de temperatură 
pentru gaze arse

Verificaţi cablul senzorului În caz de deteriorare, înlocuiţi
Verificaţi legătura cu fişă În caz de impurităţi, curăţaţi, eventual 

înlocuiţi
În caz de deteriorare, înlocuiţi
În cazul în care ştecărul este slăbit, 
conectaţi-l din nou

Verificaţi valorile senzorului conform 
tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi valorile de tensiune la 
nivelul senzorului conform tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului

1P 528 4 Întrerupere senzor de 
temperatură pentru 
gaze arse

Verificaţi cablul senzorului În caz de deteriorare, înlocuiţi
Verificaţi legătura cu fişă În caz de impurităţi, curăţaţi, eventual 

înlocuiţi
În caz de deteriorare, înlocuiţi
În cazul în care ştecărul este slăbit, 
conectaţi-l din nou

Verificaţi valorile senzorului conform 
tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi valorile de tensiune la 
nivelul senzorului conform tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului
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5.3 Cod de defecţiune 2...
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2A 531 4 Lipsă de apă în 
generatorul termic

Verificaţi dacă robinetele de umplere 
sunt deschise

Aerisiţi instalaţia
Deschideţi robinetele de umplere

Există aer în sistem? Aerisiţi instalaţia
Presiunea apei în instalaţie are cel puţin 
1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

2E 207 10 Presiune de lucru 
prea scăzută

Verificaţi dacă robinetele de umplere 
sunt deschise

Aerisiţi instalaţia

Presiunea apei în instalaţie are cel puţin 
1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Dacă presiunea instalaţiei este de 1 bar, 
verificaţi racordul prin cablu la senzorul 
de presiune

Eventual, înlocuiţi senzorul de temperatură

2E 357 BC Program de 
aerisire

Mesaj de operare, fără deranjament – 

2E 358 BC Program de 
aerisire

Mesaj de operare, fără deranjament – 

2F 260 12 Nicio creştere a 
temperaturii după 
pornirea 
arzătorului

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere

 Există aer în sistem? Aerisiţi instalaţia.
Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi termostatul de siguranţă şi 
senzorul pentru temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi termostatul de 
siguranţă sau senzorul pentru temperatura 
turului

2F 271 12 Diferenţa de 
temperatura 
dintre senzorul 
pentru 
temperatura pe 
tur a cazanului/
termostatul de 
siguranţă este 
prea mare

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere

 Există aer în sistem? Aerisiţi instalaţia
Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi termostatul de siguranţă şi 
senzorul pentru temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi termostatul de 
siguranţă sau senzorul pentru temperatura 
turului
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2F 338 4 Prea multe 
încercări eşuate 
de pornire a 
arzătorului 

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere

 Există aer în sistem? Aerisiţi instalaţia
Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi termostatul de siguranţă şi 
senzorul pentru temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi termostatul de 
siguranţă sau senzorul pentru temperatura 
turului

2H 357 BC Protecţie 
împotriva blocării 
activă

Mesaj de operare, fără deranjament – 

2H 358 BC Protecţie 
împotriva blocării 
activă

Mesaj de operare, fără deranjament – 

2L 266 4 Creştere presiune 
pompă prea mică 

Există aer în sistem? Aerisiţi instalaţia
Robinetele de umplere nu sunt complet 
deschise

Deschideţi complet robinetele de umplere

Debitul este greşit, nu este suficient Dacă este necesar, curăţaţi, respectiv 
înlocuiţi filtrul

Verificaţi clemele mecanice ale pompei 
de recirculaţie

Încercaţi să eliberaţi pompa de recirculaţie

Verificaţi comanda pompei de 
recirculaţie

Dacă nu are loc nicio alimentare cu tensiune 
a pompei de recirculaţie, măsuraţi cablul de 
alimentare şi în caz de deteriorare, înlocuiţi-
l

Verificaţi rotorul pompei de recirculaţie 
cu privire la impurităţi

 Curăţaţi rotorul pompei de recirculaţie

Verificaţi senzorul de presiune cu privire 
la impurităţi

Curăţaţi, respectiv înlocuiţi senzorul de 
presiune

Verificaţi, dacă la utilizarea unei butelii 
de egalizare hidraulice, turul şi returul 
sunt conectate corect la grupele 
circuitului de încălzire

Dacă este necesar, modificaţi sistemul 
hidraulic al instalaţiei

Verificaţi dacă vasul de expansiune este 
conectat la turul cazanului de încălzire

Modificaţi sistemul hidraulic, vasul de 
expansiune trebuie să se afle pe returul 
instalaţiei
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2L 329 10 Creştere presiune 
pompă prea mică 

Verificaţi clemele mecanice ale pompei 
de recirculaţie.

Încercaţi să eliberaţi sau să înlocuiţi pompa 
de recirculaţie

Verificaţi comanda pompei de 
recirculaţie

Dacă nu are loc nicio alimentare cu tensiune 
a pompei de recirculaţie, măsuraţi cablul de 
alimentare şi în caz de deteriorare, înlocuiţi-
l

Verificaţi rotorul pompei de recirculaţie 
cu privire la impurităţi

Curăţaţi rotorul pompei de recirculaţie

Verificaţi dacă vasul de expansiune este 
conectat la turul cazanului de încălzire

Modificaţi sistemul hidraulic, vasul de 
expansiune trebuie să se afle pe returul 
instalaţiei

Verificaţi, dacă la utilizarea unei butelii 
de egalizare hidraulice, turul şi returul 
sunt conectate corect la grupele 
circuitului de încălzire

Dacă este necesar, modificaţi sistemul 
hidraulic al instalaţiei

Verificaţi senzorul de presiune cu privire 
la impurităţi

Curăţaţi, respectiv înlocuiţi senzorul de 
presiune

2P 212 12 Temperatura la 
nivelul 
termostatului de 
siguranţă sau 
senzorului pentru 
temperatura pe 
tur a cazanului 
creşte prea 
repede

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere.

Presiunea apei în instalaţie are cel puţin 
1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat.

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi termostatul de siguranţă şi 
senzorul pentru temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi termostatul de 
siguranţă sau senzorul pentru temperatura 
turului

2P 341 10 Temperatura la 
nivelul 
generatorului 
termic creşte prea 
repede

Verificaţi dacă se trece prin cazan Asiguraţi consumul de căldură
Verificaţi ştecărul Dacă este necesar, introduceţi-l corect
Verificaţi presiunea apei în sistem, 
precum şi pompa

Reglaţi puterea pompei sau câmpul 
caracteristic al pompei în mod 
corespunzător şi adaptaţi-le la puterea 
maximă. Asiguraţi consumul de căldură

2P 342 12 Temperatura la 
nivelul regimului 
de producere a 
apei calde creşte 
prea repede

Presiunea apei în instalaţie are cel puţin 
1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Verificaţi pompa Dacă este necesar, înlocuiţi pompa
Verificaţi senzorul pentru temperatura 
turului

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul pentru 
temperatura turului
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2P 564 10 Temperatura la 
nivelul 
generatorului 
termic creşte prea 
repede

Verificaţi dacă se trece prin cazan În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Verificaţi pompa Asiguraţi consumul de căldură
Depuneri în schimbătorul de căldură al 
cazanului (calcar, impurităţi în instalaţia 
de încălzire)

Curăţaţi schimbătorul de căldură cu un 
agent pentru aluminiu adecvat şi aprobat

2U 213 12 Diferenţă 
temperatură tur şi 
retur prea mare

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere

Presiunea apei în instalaţie are cel puţin 
1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi senzorul de tur şi retur Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul de tur 
sau retur

2U 533 4 Reglarea 
generatorului 
termic a 
recunoscut un 
debit greşit pe 
partea de apă

Verificaţi dacă turul şi returul cazanului 
au fost conectate greşit

Conectaţi corect turul şi returul cazanului

Verificaţi direcţia corectă de curgere a 
pompelor de recirculaţie

Asiguraţi direcţia corectă de curgere a 
pompelor

2U 565 10 Diferenţă 
temperatură tur şi 
retur prea mare

Nu poate să apară prin configuraţia 
normală a instalaţiei

Verificaţi sistemul hidraulic al instalaţiei

2U 575 4 Temperatura pe 
tur a cazanului a 
depăşit valoarea 
maximă permisă

Verificaţi debitul de apă Asiguraţi un debit suficient
Înlocuiţi senzorul cazanului/termostatul de 
siguranţă
Înlocuiţi electrodul de aprindere/de 
monitorizare

2U 2050 10 Curent fals cazan Branşament hidraulic greşit al cazanului Verificaţi branşamentul hidraulic (tur/retur) 
la cazan şi dacă este necesar, corectaţi.

Montare greşită a pompei (pompelor) 
circuitului de încălzire (direcţie de 
curgere)

Verificaţi şi dacă este necesar, corectaţi 
poziţia de montaj a pompelor circuitului de 
încălzire.

Montaj greşit al setului de montaj rapid 
pentru circuitul de încălzire

Verificaţi şi dacă este necesar, corectaţi 
montajul setului de montaj rapid al 
circuitului de încălzire.

Senzorul de temperatură de retur este 
deteriorat.

Verificaţi şi dacă este necesar, înlocuiţi 
senzorul de temperatură de retur.
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5.4 Cod de defecţiune 3...

2Y 281 12 Creştere presiune 
pompă prea mică

Aer în pompa de recirculaţie Aerisiţi pompa
Controlaţi cablul tahometric pentru a 
găsi cablurile secţionate

Dacă este necesar, înlocuiţi cablul 
tahometric al pompei de recirculaţie

2Y 282 10 Lipsă răspuns 
turaţie pompă 
circulaţie cazan

Verificaţi dacă legăturile cu fişă ale 
cablului tahometrului şi cablul de 
alimentare al pompei de recirculaţie sunt 
montate corect

Restabiliţi legătura cu fişă a cablului 
tahometrului pompei de recirculaţie

Controlaţi cablul tahometric pentru a 
găsi cablurile secţionate

Dacă este necesar, înlocuiţi cablul 
tahometric al pompei de recirculaţie

2Y 307 12 Pompa de 
circulaţie a 
cazanului este 
blocată

Pompa din interiorul cazanului este 
defectă

Înlocuiţi pompa din interiorul cazanului

2Y 308 12 Pompa de 
circulaţie a 
cazanului se 
roteşte fără 
rezistenţă

Pompa din interiorul cazanului este 
defectă

Înlocuiţi pompa din interiorul cazanului
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3A 264 10 Anulare transport aer 
în timpul fazei de 
funcţionare

Verificaţi ambele legături cu fişă la 
nivelul ventilatorului.

Restabiliţi legăturile cu fişă la nivelul 
ventilatorului conform specificaţiilor

Verificaţi comanda 230 V AC a 
ventilatorului, verificaţi cablul de 
alimentare a ventilatorului

Dacă este necesar, înlocuiţi cablul de 
alimentare a ventilatorului

Verificaţi cablul tahometric al 
ventilatorului

Dacă este necesar, înlocuiţi cablul 
tahometric al ventilatorului
Dacă este necesar, înlocuiţi ventilatorul

3C 217 4 Lipsă transport aer 
după mai multe 
minute

Automat de ardere, sistem electronic 
al echipamentului sau ventilator 
defect

Înlocuiţi automatul de ardere, sistemul 
electronic al echipamentului sau 
ventilatorul

Verificaţi cablul pentru ventilator şi 
ventilatorul

Dacă este necesar, înlocuiţi
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3C 537 4 Lipsă răspuns turaţie 
de la ventilator 

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
ventilator şi automatul de ardere

Dacă este deteriorat, înlocuiţi-l

Verificaţi conectorul la nivelul 
automatului de ardere şi al 
ventilatorului

Dacă este deteriorat, înlocuiţi, respectiv 
introduceţi ştecărul.
Când există tensiune şi ventilatorul nu 
funcţionează, ventilatorul este defect şi 
trebuie înlocuit
Dacă nu există tensiune, sistemul electronic 
al aparatului este defect şi trebuie înlocuit

3C 538 4 Ventilatorul 
funcţionează prea 
încet

Verificaţi ventilatorul cu privire la 
impurităţi sau defecte

Curăţaţi ventilatorul.
Dacă este necesar, înlocuiţi ventilatorul

3C 539 4 Turaţie ventilator în 
afara domeniului 
admis

Verificarea cablului de legătură PWM Dacă este necesar, înlocuiţi cablul de 
legătură PWM

Verificaţi funcţionarea suflantei 
pentru arzător

Dacă este necesar, înlocuiţi suflanta pentru 
arzător

3C 540 4 Ventilatorul 
funcţionează prea 
repede

Verificaţi dacă semnalul PWM poate fi 
transmis.

Verificaţi şi dacă este necesar, înlocuiţi 
cablul de legătură PWM

3C 2036 4 Turaţia ventilatorului 
nu corespunde valorii 
nominale

Tronsonul de legătură (semnal PWM) 
dintre automatul de ardere şi suflanta 
pentru arzător este deteriorat sau nu 
este conectat.

Verificaţi, conectaţi şi dacă este necesar, 
înlocuiţi tronsonul de legătură (semnal 
PWM) dintre automatul de ardere şi 
suflanta pentru arzător.

Alimentarea cu tensiune a suflantei 
pentru arzător este greşită.

Verificaţi şi dacă este necesar, înlocuiţi 
alimentarea cu tensiune a suflantei pentru 
arzător.

Suflanta pentru arzător este 
deteriorată.

Verificaţi, curăţaţi rotorul de ventilator al 
suflantei pentru arzător sau înlocuiţi 
suflanta pentru arzător, dacă este necesar.

Automatul de ardere este deteriorat. Verificaţi şi dacă este necesar, înlocuiţi 
automatul de ardere.

3C 2037 4 Turaţie de pornire la 
ventilator neatinsă

Tronsonul de legătură (semnal PWM) 
dintre automatul de ardere şi suflanta 
pentru arzător este deteriorat.

Verificaţi şi dacă este necesar, înlocuiţi 
tronsonul de legătură (semnal PWM) dintre 
automatul de ardere şi suflanta pentru 
arzător.

Suflanta pentru arzător este murdară. Controlaţi, verificaţi şi dacă este necesar, 
curăţaţi de impurităţi suflanta pentru 
arzător.

Suflanta pentru arzător este 
deteriorată.

Verificaţi suflanta pentru arzător şi dacă 
este necesar, înlocuiţi-o.

Automatul de ardere este deteriorat. Verificaţi şi dacă este necesar, înlocuiţi 
automatul de ardere.
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3C 2046 4 Scădere sub turaţie 
minimă ventilator

Tronsonul de legătură (semnal PWM) 
dintre automatul de ardere şi suflanta 
pentru arzător este deteriorat sau nu 
este conectat.

Verificaţi, conectaţi şi dacă este necesar, 
înlocuiţi tronsonul de legătură (semnal 
PWM) dintre automatul de ardere şi 
suflanta pentru arzător.

Alimentarea cu tensiune a suflantei 
pentru arzător este greşită.

Verificaţi şi dacă este necesar, realizaţi 
alimentarea cu tensiune a suflantei pentru 
arzător.

Suflanta pentru arzător este 
deteriorată.

Verificaţi suflanta pentru arzător şi dacă 
este necesar, înlocuiţi-o.

Automatul de ardere este deteriorat. Verificaţi şi dacă este necesar, înlocuiţi 
automatul de ardere.

3C 2114 4 Ventilatorul merge 
greu
Semnalul de 
comandă (PWM) al 
ventilatorului nu este 
adaptat la turaţie

Ventilatorul merge greu Verificaţi şi dacă este necesar, curăţaţi 
ventilatorul.
Înlocuiţi ventilatorul.

3F 273 10 Întrerupere 
funcţionare - arzător 
şi ventilator

Eliminaţi complet cerinţa de căldură şi 
după un minut verificaţi dacă 
ventilatorul rămâne în funcţiune

Dacă este necesar, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului

3H 535 10 Temperatură aer prea 
ridicată

Verificaţi dacă senzorul de aer este 
poziţionat corect

Poziţionaţi corect senzorul

Verificaţi rezistenţa senzorului 
conform tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi cablul senzorului în privinţa 
deteriorărilor

Înlocuiţi senzorul, în caz de deteriorări

Verificaţi cazanul cu privire la 
impurităţi

Dacă este necesar, curăţaţi cazanul

3L 214 4 Ventilatorul este oprit 
pe parcursul timpului 
de siguranţă

Verificaţi ambele legături cu fişă la 
nivelul ventilatorului.

Restabiliţi legăturile cu fişă la nivelul 
ventilatorului conform specificaţiilor

Verificaţi comanda 230 V AC a 
ventilatorului, verificaţi cablul de 
alimentare a ventilatorului

Dacă este necesar, înlocuiţi cablul de 
alimentare a ventilatorului

Verificaţi cablul tahometric al 
ventilatorului în privinţa secţionărilor

Dacă este necesar, înlocuiţi cablul 
tahometric al ventilatorului

Verificaţi cablul pentru ventilator şi 
ventilatorul

Dacă este necesar, înlocuiţi ventilatorul

3P 216 4 Ventilatorul 
funcţionează prea 
încet

Verificaţi dacă ventilatorul este 
murdar sau umed.

Curăţaţi sau înlocuiţi ventilatorul

Verificaţi dacă tensiunea de 
alimentare a aparatului este între 
195 V AC şi 253 V AC

Verificaţi instalaţia electrică
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3P 2035 4 Poziţia clapetei de 
aer nu corespunde 
valorii nominale

Garnitura de etanşare a clapetei de 
aer este deteriorată.

Verificaţi garnitura de etanşare a clapetei de 
aer şi dacă este necesar, înlocuiţi-o.

Canalul de ventilaţie este murdar. Curăţaţi canalul de ventilaţie de impurităţi.
Clapeta de aer este deteriorată. Verificaţi clapeta de aer şi dacă este 

necesar, înlocuiţi-o.
Servomotorul este deteriorat. Verificaţi servomotorul şi dacă este 

necesar, înlocuiţi-l.
3P 2042 4 Temperatura 

cartuşului de 
încălzire nu 
corespunde 
prescripţiilor
Temperatura 
cartuşului de 
încălzire este prea 
ridicată

Nu se trece corect prin cartuşul de 
încălzire.

Verificaţi garnitura de etanşare a clapetei de 
aer şi dacă este necesar, înlocuiţi-o.

Clapeta de aer nu este etanşă
Clapeta de aer este într-o poziţie 
incorectă.
Canalul de ventilaţie de pornire este 
murdar.

Verificaţi canalul de ventilaţie de pornire în 
privinţa impurităţilor şi curăţaţi-l, dacă este 
necesar.

Servomotorul este montat greşit. Verificaţi servomotorul şi dacă este 
necesar, înlocuiţi-l.Servomotorul este deteriorat.

Ventilatorul este murdar. Verificaţi ventilatorul, dacă este necesar, 
curăţaţi rotorul ventilatorului sau înlocuiţi 
ventilatorul.

Ventilatorul este deteriorat.

3P 2083 4 Eşec calibrare poziţie 
clapetă de aer

Garnitura de etanşare a clapetei de 
aer este defectă.

Verificaţi garnitura de etanşare a clapetei de 
aer şi dacă este necesar, înlocuiţi-o.

Clapeta de aer este deteriorată. Verificaţi clapeta de aer în privinţa 
deteriorărilor şi dacă este necesar, înlocuiţi-
o.

Canalul de ventilaţie de pornire este 
murdar.

Verificaţi canalul de ventilaţie de pornire cu 
privire la impurităţi şi curăţaţi-l, dacă este 
necesar.

Servomotorul este montat greşit. Verificaţi servomotorul şi clapeta de aer în 
privinţa montării defectuoase şi corectaţi, 
dacă este necesar.

Servomotorul este deteriorat. Verificaţi servomotorul şi dacă este 
necesar, înlocuiţi-l.
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3P 2091 4 Clapeta de reglare se 
închide greu
Curentul 
servomotorului 
clapetei de aer (GPA) 
este prea mare la 
nivelul opritorului 
superior

Garnitura de etanşare a clapetei de 
aer este defectă.

Verificaţi garnitura de etanşare a clapetei de 
aer şi dacă este necesar, înlocuiţi-o.

Clapeta de aer este deteriorată. Verificaţi clapeta de aer în privinţa 
deteriorărilor şi dacă este necesar, înlocuiţi-
o.

Canalul de ventilaţie de pornire este 
murdar.

Verificaţi canalul de ventilaţie de pornire cu 
privire la impurităţi şi curăţaţi-l, dacă este 
necesar.

Servomotorul este montat greşit. Verificaţi servomotorul şi clapeta de aer în 
privinţa montării defectuoase şi corectaţi, 
dacă este necesar.

Servomotorul este deteriorat. Verificaţi servomotorul şi dacă este 
necesar, înlocuiţi-l.

3P 2112 4 Cartuşul de încălzire 
nu se răceşte după 
oprire

Defecţiune internă Deblocare

3U 536 4 Senzorul de 
temperatură a 
aerului/senzorul de 
temperatură pentru 
gaze arse este 
poziţionat incorect

Verificaţi poziţionarea senzorului de 
temperatură pentru gaze arse

În cazul poziţionării incorecte, corectaţi 
poziţia senzorului

Verificaţi poziţionarea senzorului de 
temperatură a aerului

În cazul poziţionării incorecte, corectaţi 
poziţia senzorului

3Y 215 4 Ventilatorul 
funcţionează prea 
repede

Verificaţi legătura cu fişă a cablului 
tahometrului la nivelul ventilatorului

Refaceţi legătura cu fişă conform 
specificaţiilor

Verificaţi cablul tahometric al 
ventilatorului în privinţa secţionărilor

Dacă este necesar, înlocuiţi cablul 
tahometric al ventilatorului

Verificaţi dacă tensiunea de 
alimentare a aparatului este între 
195 V AC şi 253 V AC

Verificaţi instalaţia electrică

Verificaţi dacă există o obturare la 
nivelul arzătorului, al schimbătorului 
de căldură sau a instalaţiei de 
evacuare a gazelor

Remediaţi obturarea/impurităţile

Verificaţi dacă rotorul de suflantă stă 
liber pe arborele motorului

Dacă este necesar, înlocuiţi ventilatorul
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5.5 Cod de defecţiune 4...
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4A 218
332

4 Temperatura 
senzorului de 
temperatură pe tur a 
cazanului este prea 
ridicată

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere.

Presiunea apei în instalaţie are cel 
puţin 1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi senzorul pentru 
temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul pentru 
temperatura turului

4A 505 4 Nu s-a înregistrat 
nicio creştere de 
temperatură la 
termostatul de 
siguranţă

Verificaţi dacă termostatul de 
siguranţă este conectat corect la 
teaca de imersie

Poziţionaţi corect termostatul de siguranţă

4A 506 4 Creşterea de 
temperatură de la 
nivelul termostatului 
de siguranţă este 
prea mare 

Verificaţi sistemul hidraulic, respectiv 
poziţia senzorului.

Asiguraţi un debit suficient la nivelul 
cazanului respectiv aduceţi senzorul în 
poziţia corectă

4A 507 10 Termostatul de 
siguranţă s-a 
declanşat în timpul 
testului termostatului 
de siguranţă

Tasta de service de la nivelul 
sistemului electronic al aparatului s-a 
blocat sau a fost apăsată prea mult 
timp

În cazul tastei blocate, eliberaţi-o sau 
înlocuiţi sistemul electronic al aparatului

4A 520 4 Temperatura pe tur a 
depăşit valoarea 
maximă permisă.

Având în vedere că, prin intermediul 
senzorului pentru cazan, este 
monitorizată creşterea temperaturii 
din cazan, astfel încât arzătorul este 
oprit la timp, în condiţii normale este 
posibil ca acest mesaj de 
deranjament să nu apară
Verificaţi sistemul hidraulic al 
instalaţiei şi înlocuiţi-l, dacă este 
necesar.

Deranjamentul poate să apară numai în 
cazul unui sistem hidraulic necorespunzător 
în instalaţiile cu două cazane când cazanele 
se influenţează reciproc, de exemplu prin 
intermediul returului sau al turului.
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4A 575 4 Temperatura pe tur a 
cazanului a depăşit 
valoarea maximă 
permisă

Verificaţi debitul de apă. 
Verificaţi dacă există surse de căldură 
externe (cazan utilizator de 
combustibil solid)

Asiguraţi un debit suficient

Verificaţi senzorul cazanului/
termostatul de siguranţă.

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul 
cazanului/termostatul de siguranţă

Verificaţi electrodul de aprindere/
monitorizare.

Dacă este necesar, înlocuiţi electrodul de 
aprindere/de monitorizare.

4A 700 4 Starea la livrarea din 
fabrică

– Deblocaţi cazanul prin Reset

4A 2038 4 Temperatura 
nominală în camera 
de amestecare nu 
este atinsă

Garnitura de etanşare a clapetei de 
aer este deteriorată.

Verificaţi vizual garnitura de etanşare a 
clapetei de aer şi dacă este necesar, 
înlocuiţi-o.

Cartuşul de încălzire este defect. Verificaţi cartuşul de încălzire şi înlocuiţi-l, 
dacă este necesar.

4A 2043 4 Temperatura camerei 
de amestecare nu 
corespunde 
prescripţiilor
Temperatura camerei 
de amestecare este 
prea scăzută sau prea 
ridicată

– Deblocare
Senzorul de temperatură al camerei 
de amestecare este deteriorat.

Verificaţi senzorul de temperatură al 
camerei de amestecare şi înlocuiţi-l, dacă 
este necesar.

Garnitura de etanşare a clapetei de 
aer nu este etanşă.

Verificaţi garnitura de etanşare a clapetei de 
aer şi dacă este necesar, înlocuiţi-o.

Schimbătorul de căldură al aerului de 
ardere este înfundat.

Verificaţi schimbătorul de căldură al aerului 
de ardere în privinţa impurităţilor şi 
curăţaţi-l, dacă este necesar

Procent prea ridicat de oxigen 
rezidual (Lambda) în gazele arse

Efectuaţi verificarea gazelor arse: Verificaţi 
valoarea de CO2.
Măsuraţi presiunea pompei de ulei şi 
înlocuiţi pompa de ulei, dacă este necesar.
 Verificaţi supapa de injecţie şi înlocuiţi-o, 
dacă este necesar.
Verificaţi suflanta pentru arzător şi dacă 
este necesar, înlocuiţi-o.
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4A 2090 4 Creşterea 
temperaturii 
cartuşului de 
încălzire este prea 
mică

Senzorul de temperatură al cartuşului 
de încălzire nu este conectat corect.

Verificaţi racordul senzorului de 
temperatură al cartuşului de încălzire şi 
corectaţi, dacă este necesar.

Cartuşul de încălzire este deteriorat. Verificaţi alimentarea cu tensiune a 
cartuşului de încălzire şi corectaţi, dacă 
este necesar.

Debitul aerului de ardere al cartuşului 
de încălzire este prea mare.

Verificaţi rezistenţa toronului cartuşului de 
încălzire (< 100 Ohm) şi înlocuiţi cartuşul 
de încălzire, dacă este necesar.

Automatul de ardere este defect. Verificaţi şi dacă este necesar, înlocuiţi 
automatul de ardere.

4C 224 4 Termostatul de 
siguranţă sau 
limitatorul de 
temperatură s-a 
declanşat

Verificaţi termostatul de siguranţă cu 
privire la întreruperi sau scurtcircuit

Dacă este necesar, înlocuiţi termostatul de 
siguranţă

Verificaţi temperatura gazelor arse în 
privinţa întreruperii sau 
scurtcircuitului

Dacă este necesar, înlocuiţi limitatorul de 
temperatură a gazelor arse

Presiunea apei în instalaţie are cel 
puţin 1 bar?

Umpleţi şi aerisiţi instalaţia de încălzire

Verificaţi pornirea pompei Dacă este necesar, înlocuiţi pompa

4E 225 4 Temperatură Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere.

Presiunea apei în instalaţie are cel 
puţin 1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi termostatul de siguranţă şi 
senzorul pentru temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul dublu

4E 278 10 Testul senzorului a 
eşuat

În timpul măsurării tensiunii verificaţi 
dacă între cablarea senzorului de tur 
şi cablarea senzorului de siguranţă se 
află un scurtcircuit

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri sau 
secţiunea din acesta care trebuie înlocuită
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4F 219 4 Temperatura 
termostatului de 
siguranţă este prea 
ridicată

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere.

Presiunea apei în instalaţie are cel 
puţin 1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat.

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi senzorul de siguranţă Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul de 
siguranţă

4L 220 4 Temperatura 
termostatului de 
siguranţă este prea 
ridicată

Sunt deschise toate robinetele de 
umplere?

Deschideţi robinetele de umplere.

Presiunea apei în instalaţie are cel 
puţin 1 bar?

În cazul unei presiuni prea reduse a apei, 
completaţi cu apă şi aerisiţi instalaţia.

Este deschis cel puţin un robinet 
termostatat?

Deschideţi un robinet termostatat.

Verificaţi pompa de recirculaţie Dacă este necesar, înlocuiţi pompa de 
recirculaţie

Verificaţi cablul din mănunchiul de 
cabluri al senzorului de siguranţă cu 
privire la un scurtcircuit

În caz de deteriorare, înlocuiţi mănunchiul 
de cabluri

4P 221 4 Nu există nicio 
conexiune cu 
senzorul de 
temperatură de 
siguranţă

Verificaţi legătura cu fişă a senzorului 
de siguranţă în privinţa contactului 
desprins

Montaţi legătura cu fişă conform 
specificaţiilor

Verificaţi cablul din mănunchiul de 
cabluri al senzorului de siguranţă cu 
privire la deteriorări

În caz de deteriorare, înlocuiţi mănunchiul 
de cabluri

Verificaţi rezistenţa senzorului de 
siguranţă

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul de 
siguranţă

4U 222 4 Scurtcircuit senzor 
pentru temperatura 
turului

Verificaţi cablul din mănunchiul de 
cabluri al senzorului pentru 
temperatura turului cu privire la un 
scurtcircuit

În caz de deteriorare, înlocuiţi mănunchiul 
de cabluri

Verificaţi senzorul pentru 
temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul pentru 
temperatura turului

4U 350 10 Scurtcircuit senzor 
pentru temperatura 
turului

Verificaţi cablul din mănunchiul de 
cabluri al senzorului pentru 
temperatura turului cu privire la un 
scurtcircuit

În caz de deteriorare, înlocuiţi mănunchiul 
de cabluri

Verificaţi senzorul pentru 
temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul pentru 
temperatura turului
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4U 521 4 Diferenţa senzorului 
dintre senzorul de 
temperatură pe tur al 
cazanului 1 şi 2 este 
prea mare.

Verificaţi dacă tasta Reset a 
sistemului electronic al aparatului 
luminează (la arzător)

Acţionaţi "Reset" la sistemul electronic al 
aparatului (la arzător)

Clapeta de sens la nivelul pompei de 
încărcare a boilerului trebuie să fie 
închisă

În cazul în care clapeta nu este închisă, 
închideţi-o

Verificaţi dacă turul şi returul 
cazanului de încălzire sunt conectate 
corect

Dacă există o inversare, conectaţi corect 
cazanul

Verificaţi legătura cu fişă a senzorului 
cazanului şi sistemului electronic al 
aparatului sau modului arzătorului 
extern cu privire la impurităţi, 
respectiv deteriorări

Eventual curăţaţi contactele, respectiv 
înlocuiţi tronsonul de legătură

Verificaţi valorile rezistenţei la nivelul 
senzorului cazanului conform 
tabelului, respectiv verificaţi vizual 
ştecărul la nivelul senzorului

Când există abateri de la valorile senzorului 
sau ştecărul este defect, înlocuiţi senzorul 
cazanului

Verificaţi valorile de tensiune la 
nivelul senzorului pentru cazan 
conform tabelului

Când există abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului sau modulul 
arzătorului extern

4U 522 4 Scurtcircuit între 
senzorul de 
temperatură pe tur al 
cazanului 1 şi 2 este

Verificaţi cablul senzorului În caz de deteriorare, înlocuiţi
Verificaţi legătura cu fişă În caz de impurităţi, curăţaţi, eventual 

înlocuiţi
În caz de deteriorare, înlocuiţi
În cazul în care ştecărul este slăbit, strângeţi 
ştecărul

Verificaţi valorile senzorului conform 
tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi valorile de tensiune la 
nivelul senzorului conform tabelului

În caz de abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului sau modulul 
arzătorului extern
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4U 524 4 Scurtcircuit la 
senzorul de 
temperatură pe tur al 
cazanului

Verificaţi cablul senzorului, În caz de deteriorare, înlocuiţi
Verificaţi legătura cu fişă În caz de impurităţi, curăţaţi, eventual 

înlocuiţi
În caz de deteriorare, înlocuiţi
În cazul în care ştecărul este slăbit, strângeţi 
ştecărul

Verificaţi valorile senzorului conform 
tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi valorile de tensiune la 
nivelul senzorului conform tabelului

În caz de abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului sau modulul 
arzătorului extern

4U 532 10 Tensiunea de reţea 
este prea mică 

Verificaţi cablarea sau tensiunea de 
alimentare

Corectaţi cablarea sau asiguraţi o tensiune 
suficientă de alimentare

Modulul arzătorului extern este defect Înlocuiţi modulul arzătorului extern
Problemă EMV Remediaţi problema EMV

4U 2006 4 Scurtcircuit al 
senzorului de 
temperatură pentru 
camera de 
amestecare

Măsuraţi temperatura prea mică de la 
nivelul senzorului de temperatură al 
camerei de amestecare.

Verificaţi senzorul de temperatură al 
camerei de amestecare şi înlocuiţi-l, dacă 
este necesar. Verificaţi valorile senzorului 
conform tabelului, verificaţi valoarea 
tensiunii la nivelul senzorului cazanului 
conform tabelului.
Verificaţi legătura cu fişă şi înlocuiţi 
mănunchiul de cabluri sau senzorul de 
temperatură, dacă este necesar.
Înlocuiţi automatul de ardere.

4U 2009 4 Diferenţa dintre 
senzorul de 
temperatură al 
camerei de 
amestecare 1 şi 2 
este prea mare.

Senzorul de temperatură al camerei 
de amestecare nu înregistrează 
valorile incorecte.

Verificaţi cablul senzorului şi înlocuiţi-l, 
dacă este necesar
Verificaţi senzorul de temperatură şi 
înlocuiţi-l, dacă este necesar.
Înlocuiţi automatul de ardere.
Contactaţi Serviciul de relaţii cu clienţii.

4U 2023 4 Scurtcircuit senzor 
cartuş de încălzire

Senzorul de temperatură al cartuşului 
de încălzire oferă valori incorecte.

Verificaţi cablul senzorului şi înlocuiţi-l, 
dacă este necesar.
Verificaţi alimentarea cu tensiune a 
automatizării cazanului şi corectaţi 
racordul, dacă este necesar
Verificaţi polaritatea cablului de conectare 
şi corectaţi racordul, dacă este necesar

Co
d d

e 
de

fe
cţ

iu
ne

Co
d 

su
pl

im
en

ta
r

Cl
as

ă d
e 

de
ra

nj
am

en
t

Cauză fără 
descriere a 
deranjamentului Procedură de verificare/cauză Măsură

Tab. 14 Cod de defecţiune 4...



Remedierea defecţiunilor

Manual de service Logamtic EMS plus şi Logamatic EMS – 6 720 811 602 (2014/02)32

5 

4U 2100 4 Scurtcircuit senzor 
de temperatură 
cameră de 
amestecare

Senzorul de temperatură al camerei 
de amestecare este defect.

Verificaţi senzorul de temperatură şi 
înlocuiţi-l, dacă este necesar.

Legătura cu fişă a senzorului de 
temperatură al camerei de 
amestecare este deteriorată sau nu 
este conectată.

Verificaţi legătura cu fişă a senzorului de 
temperatură al camerei de amestecare şi 
introduceţi-o, dacă este necesar.

Automatul de ardere este defect. Înlocuiţi automatul de ardere.
4Y 223 4 Contact senzor 

pentru temperatura 
turului desprins sau 
defect

Verificaţi legătura cu fişă a senzorul 
pentru temperatura turului în privinţa 
contactului desprins

Montaţi legătura cu fişă conform 
specificaţiilor

Verificaţi cablul din mănunchiul de 
cabluri al senzorului pentru 
temperatura turului cu privire la 
deteriorări

În caz de deteriorare, înlocuiţi mănunchiul 
de cabluri

Verificaţi valoarea de rezistenţă a 
senzorului pentru temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul pentru 
temperatura turului

4Y 351 10 Întrerupere senzor 
pentru temperatura 
turului

Verificaţi cablul din mănunchiul de 
cabluri al senzorului pentru 
temperatura turului

În caz de deteriorare, înlocuiţi mănunchiul 
de cabluri

Verificaţi senzorul pentru 
temperatura turului

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul pentru 
temperatura turului

4Y 523 4 Întrerupere senzor de 
temperatură pe tur al 
cazanului 

Verificaţi cablul senzorului, În caz de deteriorare, înlocuiţi
Verificaţi legătura cu fişă În caz de impurităţi, curăţaţi, eventual 

înlocuiţi
În caz de deteriorare, înlocuiţi
În cazul în care ştecărul este slăbit, strângeţi 
ştecărul

Verificaţi valorile senzorului conform 
tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi valorile de tensiune la 
nivelul senzorului conform tabelului

În caz de abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului sau modulul 
arzătorului extern

4Y 2005 4 Întrerupere senzor de 
temperatură pentru 
cameră de 
amestecare

Măsuraţi temperatura prea mare de la 
nivelul senzorului de temperatură al 
camerei de amestecare.

Verificaţi senzorul de temperatură al 
camerei de amestecare şi înlocuiţi-l, dacă 
este necesar. Verificaţi valorile senzorului 
conform tabelului, verificaţi valoarea 
tensiunii la nivelul senzorului cazanului 
conform tabelului.

Legătura cu fişă a senzorului de 
temperatură al camerei de 
amestecare este incorectă sau 
deteriorată.

Verificaţi legătura cu fişă şi înlocuiţi 
mănunchiul de cabluri sau senzorul de 
temperatură, dacă este necesar.

Automatul de ardere este defect. Înlocuiţi automatul de ardere.
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5.6 Cod de defecţiune 5...
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5A 275 20 Sistem electronic al 
aparatului în mod de 
testare

Mesaj de operare, fără deranjament – 

5A 507 BC Testul termostatului 
de siguranţă a fost 
executat cu succes

Mesaj de operare, fără deranjament – 

5C 226 BC Identificator pentru 
terminal manual

Mesaj de operare, fără deranjament – 

5E 586 4 Software în stadiu 
vechi al sistemului 
electronic al 
aparatului

– Introduceţi sistemul electronic al aparatului 
cu software în stadiu nou (de la versiunea 
4.X)

5H 268 BC Testul de relee este 
activat

Mesaj de operare, fără deranjament – 

5H 310 10 Nu este stabilită 
comunicarea cu 
generatorul termic 
EMS

Nu poate fi stabilită nicio comunicare 
între modulul hibrid (unitate internă) 
şi generatorul termic EMS.

Verificaţi conexiunea EMS dintre modulul 
hibrid (unitate internă) şi generatorul 
termic EMS.

Verificaţi contactul, cablul şi 
îmbinările între modulul hibrid şi 
generatorul termic EMS.

Înlocuiţi cablurile şi contactele deteriorate 
şi înlocuiţi sistemul electronic al aparatului, 
dacă este necesar.

5H 470 10 Lipsă comunicare cu 
regulator sistem

Verificaţi contactul, cablul şi 
îmbinările între modulul hibrid şi 
regulatorul de sistem.

Înlocuiţi cablurile şi contactele deteriorate.

Verificaţi regulatorul de sistem Dacă este necesar, înlocuiţi.
5H 2113 4 Eroare internă Defecţiune internă Deblocare
5H 2504 BC Cerinţă de căldură 

din cauza testului de 
relee

Cerinţă de căldură din cauza testului 
de relee

– 

5L 542 10 Comunicarea cu 
sistemul electronic al 
aparatului/aparatul 
de reglare/automatul 
de ardere sau 
modulul arzătorului 
extern este 
incompletă

Verificaţi cablurile de legătură dintre 
automatul de ardere sau modulul 
arzătorului extern şi aparatului de 
reglare

Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului 
sau modulul arzătorului extern

Tab. 15 Cod de defecţiune 5...
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5L 543 10 Lipsă de comunicare 
cu sistemul 
electronic al 
aparatului/modulul 
arzătorului extern

Verificaţi dacă ştecărele cablului 
(cablu Bus şi cablu de alimentare) 
dintre sistemul electronic al 
aparatului sau modul arzătorului 
extern şi aparatul de reglare sunt 
conectate corect

Conectaţi corect ştecărul

În automatizare, la nivelul bornelor de 
legătură "reţea sistem electronic 
aparat", verificaţi dacă se 
înregistrează 230 V AC

Dacă nu se înregistrează 230 V AC, 
automatizarea este defectă şi trebuie 
înlocuită

Eventual, verificaţi dacă tronsoanele 
de legătură (cablu Bus şi cablu de 
alimentare) dintre sistemul electronic 
al aparatului şi automatizare sunt 
deteriorate

Înlocuiţi tronsonul de legătură

Decuplaţi tronsonul de legătură Bus 
dintre sistemul electronic al 
aparatului, cazanul trebuie să 
funcţioneze în regim de urgenţă 
(funcţionează cu o temperatură a 
cazanului de 60°)

Dacă ledurile nu luminează, probabil 
sistemul electronic al aparatului este defect 
şi trebuie înlocuit.

Verificaţi dacă se aprinde ledul verde 
de semnalizare la nivelul sistemului 
electronic al aparatului

În cazul în care cazanul nu funcţionează, 
sistemul electronic al aparatului este defect 
şi trebuie înlocuit.

Dacă sistemul electronic al aparatului 
nu se aprinde, aşteptaţi puţin, 
deoarece este posibil ca aparatul să 
nu pornească dacă sistemul 
electronic al aparatului este rece

Aşteptaţi 30 de minute şi verificaţi apoi 
dacă sistemul electronic al aparatului se 
aprinde din nou.
În caz contrar, sistemul electronic al 
aparatului trebuie înlocuit

Prin efectuarea înlocuirii, verificaţi 
dacă sistemul electronic al 
automatizării sau modulul arzătorului 
extern este defect.

Înlocuiţi automatizarea

Prin efectuarea înlocuirii, verificaţi 
dacă sistemul electronic al aparatului 
sau modulul arzătorului extern este 
defect

Aşteptaţi maxim 30 de minute şi verificaţi 
dacă ledul verde din sistemul electronic al 
aparatului se aprinde din nou. În caz 
contrar, sistemul electronic al aparatului 
trebuie înlocuit

5L 2051 10 Eroare internă Controlerul de siguranţă este blocat. Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.
Contactaţi Serviciul de relaţii cu clienţii.
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5.7 Cod de defecţiune 6...

5P 552 4 Tastă Reset acţionată 
prea des 

Eventual, verificaţi dacă "tasta reset" 
este fixată la automatizare

Eliberaţi din nou butonul
Dacă "tasta reset" este în stare bună, opriţi 
aparatul şi elementul EMS-BUS timp de 30 
de secunde. Dacă după repornire, eroarea 
persistă, înlocuiţi controlerul de bază.

5U 582 10 Lipsă de comunicare 
cu modulul de 
comutare

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatul de ardere sau modulul 
arzătorului extern şi modulul de 
comutare

Înlocuiţi cablurile defecte şi conectaţi 
corect ştecărele desprinse.

Verificaţi siguranţa la nivelul 
modulului de comutare

Înlocuiţi siguranţa

5U 588 4 Mai multe module de 
comutare în sistem

– Îndepărtaţi toate modulele cu excepţia unui 
singur modul de comutare

5Y 585 4 Modul de comutare 
inexistent

Dacă aţi demontat modulul de 
comutare, trebuie să dezinstalaţi şi 
software-ul aferent (a se vedea 
Instrucţiunile de montare şi utilizare)

Efectuaţi o operaţiune de "Reset" la nivelul 
controlerului de încăpere conform 
instrucţiunilor de montare şi utilizare pentru 
a dezinstala modulul de comutare, 
respectiv pentru a înlocui modulul
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6A 227 4 Lipsă semnal flacără 
după aprindere

Măsuraţi presiunea de racord la gaze, 
verificaţi ajutajul de gaz

Dacă nu există presiunea necesară la 
racordul de gaz, contactaţi furnizorul de 
gaze responsabil. Setaţi raportul gaz/aer la - 
5 Pa. Montaţi ajutajul de gaz corect pentru 
tipul de gaz

Conducta de alimentare cu gaz este 
aerisită?

Aerisiţi conducta de alimentare cu gaz

Electrodul de aprindere este 
funcţional?

Rezistenţă 50-300 , electrod de 
aprindere funcţional, în caz contrar înlocuiţi

Tensiunea electrodului de aprindere 
trebuie să aibă 120 V AC

Dacă nu există tensiune, verificaţi legătura 
cu fişă sau înlocuiţi transformatorul defect

Vana de gaz se deschide la 0L? 
Verificaţi conexiunea electrică a vanei 
de gaz

Tensiunea trebuie să fie în timpul 0L între 
20 şi 24 V AC

Tab. 16 Cod de defecţiune 6...
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Verificaţi calea de aerisire, calea de 
evacuare a gazelor arse şi 
compartimentul de ardere cu privire 
la impurităţi

Îndepărtaţi impurităţile

Măsuraţi curentul de ionizare Sarcina parţială a curentului de ionizare 
trebuie să fie > 1,4 μA, în caz contrar 
înlocuiţi electrodul de monitorizare

Modulul de identificare a cazanului 
este conectat corect?

Conectaţi corect modulul de identificare a 
cazanului sau înlocuiţi-l, dacă este necesar.

Verificaţi circulaţia aerului între 
încăperi sau orificiile de aerisire în 
regimul dependent de aerul din 
incintă.

– 

Verificaţi calea de evacuare a gazelor 
arse şi sifonul pentru condensat.

Dacă este necesar, curăţaţi, respectiv 
reparaţi calea de evacuare a gazelor arse şi 
curăţaţi sifonul pentru condensat.

Verificaţi schimbătorul de căldură cu 
privire la impurităţi.

Dacă este necesar, curăţaţi schimbătorul de 
căldură

Dacă există o reţea electrică (IT), în 
Germania practic nu apare. (Aplicaţii 
izolate externe)

La conexiunea la reţea a plăcii electronice, 
trebuie să se monteze o rezistenţă de 2 
M .

6A 504 10 Deranjament arzător Arzătorul non-EMS existent prezintă o 
defecţiune

Deblocaţi arzătorul la automatul de ardere

6A 577 10 Fără flacără pe 
parcursul timpului de 
siguranţă

Verificaţi dacă robinetul de gaze este 
deschis

Deschideţi robinetul de gaz

Verificaţi presiunea de racord la gaze În cazul unei presiuni prea reduse de racord 
la gaze, informaţi furnizorul de gaz

Secţiunile transversale ale conductei 
de alimentare cu gaz nu sunt 
dimensionate corespunzător

Instalaţi conducta de alimentare cu gaz 
dimensionată corespunzător.

Contra-presiunea instalaţiei de 
evacuare a gazelor arse este prea 
ridicată ca urmare execuţiei 
necorespunzătoare (prea multe 
coturi, diametrele prea mici, lungime 
prea mare, secţiuni orizontale prea 
lungi)

Dimensionaţi corect instalaţia de evacuare 
a gazelor arse
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Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
sistemul electronic al aparatului şi 
electrodul de monitorizare pentru 
identificarea unui contact 
necorespunzător, a întreruperii şi a 
deteriorării acestuia.

Realizaţi conectarea corectă a contactelor. 
Dacă este necesar, înlocuiţi cablul.

Verificaţi distanţa dintre electrozi şi 
verificaţi electrodul de aprindere/
monitorizare în privinţa deteriorărilor

Aliniaţi bara de combustibil şi electrodul, 
înlocuiţi electrozii defecţi.

Aer în conductă de alimentare cu gaz Aerisiţi conducta de alimentare cu gaz

Duza pentru pornirea gazului prezintă 
impurităţi

Curăţaţi duza pentru pornirea gazului

Vana de gaz este defectă (se poate 
auzi prin zgomotul de clic al armăturii)

Înlocuiţi vana de gaz

Verificaţi împământarea electrodului 
de monitorizare

Realizaţi împământarea electrodului de 
monitorizare

Electrodul de monitorizare este 
murdar

Curăţaţi, respectiv înlocuiţi electrodul de 
monitorizare

Verificaţi aprinderea şi 
supravegherea flăcării

Înlocuire aprindere şi supraveghere flacără

Transformatorul de aprindere este 
defect (lipsa sau întârzierea scânteii 
de aprindere, "pornire dificilă")

Înlocuiţi transformatorul de aprindere.

Automat de ardere/sistem electronic 
al aparatului defect

Înlocuiţi automatul de ardere/sistemul 
electronic al aparatului

6C 228 4 Lipsă semnal 
persistentă flacără 
existentă

Verificaţi electrodul de monitorizare 
în privinţa deteriorărilor, respectiv 
impurităţilor

Înlocuiţi, respectiv curăţaţi electrodul de 
monitorizare

Verificaţi placa electronică în privinţa 
umidităţii

Uscaţi placa electronică

6C 306 4 Semnal flacără după 
încheiere alimentare 
cu combustibil

După oprire amestecul de gaz-aer se 
scurge în compartimentul de ardere, 
deşi vana de gaz nu prezintă 
tensiune?

Înlocuiţi vana de gaz

Verificaţi electrozii şi cablul de 
conexiune

Dacă este necesar, înlocuiţi

Verificaţi evacuarea condensului Curăţaţi evacuarea condensului
6C 508 4 Semnal flacără prea 

mare
Acţionaţi tasta "Reset" şi aşteptaţi 
pentru a verifica dacă defecţiunea a 
fost remediată

Dacă deranjamentul persistă după "Reset", 
sistemul electronic al aparatului este defect 
şi trebuie înlocuit

Co
d d

e 
de

fe
cţ

iu
ne

Co
d 

su
pl

im
en

ta
r

Cl
as

ă d
e 

de
ra

nj
am

en
t

Cauză fără 
descriere a 
deranjamentului Procedură de verificare/cauză Măsură

Tab. 16 Cod de defecţiune 6...



Remedierea defecţiunilor

Manual de service Logamtic EMS plus şi Logamatic EMS – 6 720 811 602 (2014/02)38

5 

6C 509 4 Intrare defectă 
senzor flacără

Puneţi instalaţia în stare de repaus, de exemplu, regim de coborâre, prin 
intermediul unităţii de comandă, astfel încât să fie oprit arzătorul
În starea de repaus a unităţii de 
comandă, verificaţi tensiunea 
senzorului din meniul "Monitor"

În cazul în care tensiunea senzorului este 
prea mare, verificaţi poziţia senzorului de 
flacără. Lumină străină ajunsă eventual pe 
senzorul de flacără
Dacă este afişată o tensiune a senzorului de 
aprox. 0 μA, sistemul electronic al 
aparatului este defect şi trebuie înlocuit

6C 519 4 Lipsă stingere 
flacără/Aerisire 
ulterioară

Îndepărtaţi vana electromagnetică a 
ştecărului treapta 1 şi verificaţi 
intensitatea flăcării în meniul 
"Monitor" al unităţii de comandă

Dacă este afişată o intensitate a flăcării mai 
mare de 0 μA, înlocuiţi vana 
electromagnetică treapta 1

Verificaţi din nou intensitatea flăcării 
în meniul "Monitor" al unităţii de 
comandă

Dacă este afişată în continuare o intensitate 
a flăcării mai mare de 0 μA, înlocuiţi 
senzorul de flacără

6C 576 4 Semnal flacără în 
timpul aerisirii 
preliminare

Verificaţi senzorul de flacără în 
privinţa defectelor

Înlocuiţi senzorul de flacără

Verificaţi funcţionarea vanei de gaz Înlocuiţi vana de gaz
Când vana de gaz este în stare bună Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului

6C 2041 4 A fost recunoscută o 
lumină externă în 
camera de ardere în 
timpul aerisirii 
ulterioare
Flacăra nu se stinge 
după ce vana 
electromagnetică a 
pompei de ulei este 
închisă

Vana electromagnetică a pompei de 
ulei este defectă.

Deblocare
Înlocuiţi inserţia vanei electromagnetice a 
pompei de ulei.

6E 556 10 Flacără principală 
formată prea 
devreme

Această funcţie nu este activă 
momentan

6F 2510 BC Cerinţa de căldură 
este blocată, 
deoarece au trecut 
24 h

Deconectare de siguranţă după 24 de 
ore.

Nicio măsură, sistemul electronic al 
aparatului încearcă o repornire.
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6L 229 10 Stingere flacără în 
timpul regimului 
arzătorului

Măsuraţi presiunea de racord la gaze, 
măsuraţi raportul gaz-aer, verificaţi 
ajutajul de gaz. La gaze lichefiate: 
Există suficient gaz în rezervor sau 
rezervorul este umplut din nou? 
Verificaţi sifonul pentru condensat.

Dacă nu există presiunea necesară la 
racordul de gaz, contactaţi furnizorul de 
gaze responsabil. Setaţi raportul gaz/aer la -
5 Pa. Montaţi ajutajul de gaz corect pentru 
tipul de gaz.

Verificaţi electrodul de monitorizare 
în privinţa deteriorărilor, respectiv 
impurităţilor.

Înlocuiţi, respectiv curăţaţi electrodul de 
monitorizare.

Verificaţi evacuarea condensului Curăţaţi evacuarea condensului
6L 512 10 Stingere flacără pe 

parcursul timpului de 
siguranţă

– Nicio măsură, sistemul electronic al 
aparatului încearcă o repornire

6L 513 10 Stingere flacără pe 
parcursul timpului de 
aprindere întârziată

– Nicio măsură, sistemul electronic al 
aparatului încearcă o repornire

6L 514 10 Stingere flacără pe 
parcursul timpului de 
stabilire

– Nicio măsură, sistemul electronic al 
aparatului încearcă o repornire

6L 515 10 Stingere flacără în 
timpul funcţionării 
treapta 1 + 2

– Nicio măsură, sistemul electronic al 
aparatului încearcă o repornire

6L 516 10 Stingere flacără la 
comutare treapta 1

– Nicio măsură, sistemul electronic al 
aparatului încearcă o repornire

6L 517 10 Stingere flacără în 
timpul funcţionării 
treapta 1

– Nicio măsură, sistemul electronic al 
aparatului încearcă o repornire

6L 518 10 Stingere flacără la 
comutare 
treapta 1 + 2

– Nicio măsură, sistemul electronic al 
aparatului încearcă o repornire

6L 548 4 Prea multe încercări 
de pornire arzător 

În nivelul de service al unităţii de comandă apelaţi punctul de meniu "Memorie 
deranjament boiler" şi apoi submeniul "Deranjament blocant". Dacă există exclusiv 
mesaje de deranjament 6U/511, selectaţi următoarea procedură
Verificaţi dacă este asigurată o 
alimentare corectă cu combustibil. 
Respectaţi capitolul "Alimentarea cu 
combustibil"!

Remediaţi deranjamentul alimentării cu 
combustibil dacă acesta există

În nivelul de service al unităţii de comandă, apelaţi elementul de meniu "Test relee", 
porniţi aici aprinderea şi verificaţi dacă aprinderea a funcţionat corect.
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Dacă nu există nicio aprindere, 
verificaţi următoarele puncte:

În caz de abateri, efectuaţi următoarele 
măsuri:

Distanţă electrozi de aprindere Asigurare distanţă corectă
Stare electrozi de aprindere Dacă electrozii sunt uzaţi sau deterioraţi, 

înlocuiţi-i
Starea cablurilor de aprindere dintre 
transformatorul de aprindere şi 
electrozi

Dacă este deteriorat, înlocuiţi-l

Ştecărul este conectat corect la 
electrozii de aprindere?

În cazul în care contactele nu sunt bine 
fixate, remediaţi deranjamentul

Verificaţi starea tronsonului de 
legătură dintre automatul de ardere şi 
transformatorul de aprindere

Dacă este deteriorat, înlocuiţi-l

Ştecărul transformatorului de 
aprindere este conectat corect la 
automatul de ardere?

Remediaţi eventualele probleme de contact 
(de exemplu, conectaţi corect ştecărul)

În nivelul de service al unităţii de comandă, apelaţi monitorul "Punct de meniu" şi 
verificaţi aici intensitatea flăcării. Dacă aceasta variază sau este în permanenţă mai 
mică decât indicaţiile nominale din instrucţiunile de service, selectaţi următoarea 
procedură:
Verificaţi supravegherea flăcării în 
privinţa impurităţilor

În cazul în care senzorul de flacără prezintă 
impurităţi, curăţaţi-l

Verificaţi poziţia de supraveghere a 
flăcării (verificaţi suportul unghiular al 
cazanului de ulei)

Poziţionaţi corect senzorul de flacără, 
respectiv înlocuiţi suportul unghiular

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatul de ardere şi senzorul de 
flacără

Înlocuiţi cablul dacă este defect

Verificaţi legătura cu fişă a 
supravegherii flăcării la nivelul 
automatului de ardere

Dacă ştecărul nu este conectat corect, 
ştecărul este reconectat corect.

Verificaţi duzele Eventual, înlocuiţi duzele.
Verificaţi vizual supapa de închidere 
pentru ulei la nivelul cazanului de ulei

Eventual înlocuiţi supapa de închidere 
pentru ulei de la nivelul încălzitorului

Verificaţi sistemul de amestecare la 
nivelul cazanului de ulei

Dacă este necesar, curăţaţi sistemul de 
amestecare
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Verificaţi reglajul arzătorului +W35j-
În nivelul de service al unităţii de 
comandă +W42, apelaţi punctul de 
meniu "Eroare boiler" şi apoi 
submeniul "Eroare blocantă". Dacă 
există mesaje de deranjament 6L/
516,verificaţi dacă vana 
electromagnetică 1 şi/sau 2 de la 
repartizare este conectată corect la 
automatul de ardere.

În caz de abateri, corectaţi
Dacă există inversări, remediaţi-le

Dacă există alte deranjamente blocante sau nu există deloc, selectaţi următoarea 
procedură:
În regimul dependent de aerul din 
incintă, măsuraţi conţinutul de CO din 
aer, când este măsurat CO, instalaţia 
de evacuare a gazelor nu este etanşă

Etanşaţi instalaţia de evacuare a gazelor şi 
remontaţi-o, dacă este necesar, după care 
efectuaţi verificarea etanşeităţii.

Verificaţi dacă este asigurată o 
alimentare corectă cu combustibil. 
Respectaţi capitolul "Alimentarea cu 
combustibil" din instrucţiunile de 
service!

În caz de deranjamente ale alimentării cu 
combustibil, remediaţi-le

Verificaţi funcţionarea vanei 
electromagnetice pentru a vedea 
eventual dacă este defectă

Dacă vana electromagnetică este defectă, 
înlocuiţi-o

6L 553 4 Prea multe stingeri 
ale flăcării

În nivelul de service al unităţii de comandă apelaţi punctul de meniu "Memorie 
deranjament boiler" şi apoi submeniul "Deranjamente blocante". Dacă există 
exclusiv mesaje de deranjament 6U/511, selectaţi următoarea procedură:
Verificaţi dacă este asigurată o 
alimentare corectă cu combustibil. 
Respectaţi capitolul "Alimentarea cu 
combustibil"!

Remediaţi deranjamentul alimentării cu 
combustibil dacă acesta există

În nivelul de service al unităţii de comandă, apelaţi elementul de meniu "Test relee", 
porniţi aici aprinderea şi verificaţi dacă aprinderea a funcţionat corect.
Dacă nu există nicio aprindere, 
verificaţi următoarele puncte:

În caz de abateri, efectuaţi următoarele 
măsuri:

Verificaţi distanţa dintre electrozii de 
aprindere

Asigurare distanţă corectă

Verificaţi starea electrozilor de 
aprindere

Dacă electrozii sunt uzaţi sau deterioraţi, 
înlocuiţi-i
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Starea cablurilor de aprindere dintre 
transformatorul de aprindere şi 
electrozi

Dacă este deteriorat, înlocuiţi-l

Ştecărul este conectat corect la 
electrozii de aprindere?

În cazul în care contactele nu sunt bine 
fixate, remediaţi deranjamentul

Verificaţi starea tronsonului de 
legătură dintre automatul de ardere şi 
transformatorul de aprindere

Dacă este deteriorat, înlocuiţi-l

Ştecărul transformatorului de 
aprindere este conectat corect la 
automatul de ardere?

Remediaţi eventualele probleme de contact 
(de exemplu, conectaţi corect ştecărul)

În nivelul de service al unităţii de comandă, apelaţi monitorul "Punct de meniu" şi 
verificaţi aici intensitatea flăcării. Dacă aceasta variază sau este în permanenţă mai 
mică decât indicaţiile nominale din instrucţiunile de service, selectaţi următoarea 
procedură:
Verificaţi supravegherea flăcării în 
privinţa impurităţilor

În cazul în care senzorul de flacără prezintă 
impurităţi, curăţaţi-l.

Verificaţi poziţia de supraveghere a 
flăcării (verificaţi suportul unghiular al 
cazanului de ulei)

Poziţionaţi corect senzorul de flacără, 
respectiv înlocuiţi suportul unghiular

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatul de ardere şi senzorul de 
flacără

Înlocuiţi cablurile dacă sunt defecte

Verificaţi legătura cu fişă a 
supravegherii flăcării la nivelul 
automatului de ardere

Dacă ştecărul nu este conectat corect, 
ştecărul este reconectat corect.

Verificaţi duzele Eventual, înlocuiţi duzele.
Verificaţi vizual supapa de închidere 
pentru ulei la nivelul cazanului de ulei

Eventual, înlocuiţi supapa de închidere 
pentru ulei de la nivelul încălzitorului.

În regimul dependent de aerul din 
incintă, măsuraţi conţinutul de CO din 
aer, când este măsurat CO, instalaţia 
de evacuare a gazelor nu este etanşă.

Etanşaţi instalaţia de evacuare a gazelor şi 
remontaţi-o, dacă este necesar, după care 
efectuaţi verificarea etanşeităţii.

Verificaţi sistemul de amestecare la 
nivelul cazanului de ulei

Dacă este necesar, curăţaţi sistemul de 
amestecare.

Verificaţi reglajul arzătorului În caz de abateri, corectaţi
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În nivelul de service al unităţii de 
comandă, apelaţi punctul de meniu 
"Eroare boiler" şi apoi submeniul 
"Eroare blocantă". Dacă există mesaje 
de deranjament 6L/516,verificaţi 
dacă vana electromagnetică 1 şi/sau 
2 de la repartizare este conectată 
corect la automatul de ardere.

Dacă există inversări, remediaţi-le

Dacă există alte deranjamente blocante sau nu există deloc, selectaţi următoarea 
procedură:
Verificaţi dacă este asigurată o 
alimentare corectă cu combustibil. 
Respectaţi capitolul corespunzător 
"Alimentarea cu combustibil"! din 
instrucţiunile de service!

În caz de deranjament al alimentării cu ulei, 
remediaţi problema

Verificaţi funcţionarea vanei 
electromagnetice pentru a vedea 
eventual dacă este defectă

În caz de defecţiune, înlocuiţi-o

6L 555 10 Stingerea flăcării pe 
parcursul stabilizării 
gazului de aprindere

Verificaţi racordul prin cablu la 
electrodul de monitorizare

Restabiliţi racordul prin cablu defect

Verificaţi electrodul de monitorizare 
în privinţa impurităţilor

Îndepărtaţi impurităţile, respectiv înlocuiţi 
electrodul

Verificaţi poziţia electrodului de 
monitorizare

Poziţionaţi corect electrodul de 
monitorizare

6L 557 10 Întrerupere flacără cu 
gaz principal activată

Deblocaţi automatul de ardere Deblocaţi automatul de ardere
Verificaţi presiunea de racord la gaze În caz de abateri, conectaţi alimentarea cu 

gaz, dacă este necesar
Verificaţi sistemul electronic al 
automatului de ardere

Înlocuiţi sistemul electronic al automatului 
de ardere

Verificaţi presiunea la rampă conform 
documentelor tehnice ale cazanului

Setaţi corect presiunea la rampă, dacă este 
necesar
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6L 561 4 Întrerupere tensiune 
pe parcursul pornirii 
arzătorului

Verificaţi alimentarea cu tensiune de 
230 V a automatizării, respectiv a 
automatului de ardere. Eventual 
există un contact defect, iar 
automatul de ardere înregistrează în 
permanenţă o întrerupere de tensiune

Deblocaţi automatul de ardere
Remediaţi problema la alimentarea cu 
tensiune

Eventual există deranjamente la 
nivelul EMV. În acest sens, verificaţi 
câmpul înconjurător al instalaţiei în 
privinţa posibilelor surse de 
deranjament.

Remediaţi cauzele pentru deranjamentele 
EMV

Dacă nu este înregistrată niciuna 
dintre problemele numite, probabil 
automatul de ardere este defect

Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului

6L 587 10 Stingere flacără 
stabilizare sarcină 
parţială

Măsuraţi presiunea de racordare a 
gazului

Asiguraţi presiunea corectă de racordare a 
gazului

Verificaţi funcţionarea vanei de gaz Înlocuiţi vana de gaz dacă este defectă
Verificaţi curentul de ionizare la 
nivelul de service al unităţii de 
comandă

În caz de abateri, înlocuiţi electrodul de 
aprindere/de monitorizare

6P 269 4 Supraveghere flacără BCM/Modul de identificare a 
cazanului defect

Prezentaţi BCM, respectiv modulul de 
identificare a cazanului la Service-ul 
Buderus pentru înlocuire

6U 511 10 Fără flacără pe 
parcursul timpului de 
siguranţă

Nicio măsură, sistemul electronic al 
aparatului încearcă o repornire
Dacă este necesar, deblocaţi/resetaţi
Indicaţie: A se vedea, de asemenea, 
deranjamentul 6L/548 şi 6L/553

6Y 510 4 Lumină străină 
aerisire preliminară

Verificaţi poziţia senzorului de flacără 
pentru a vedea dacă eventual lumina 
străină se stinge.

Dacă este necesar, poziţionaţi corect 
senzorul

Încercaţi pornirea cu senzorul de 
flacără scos şi camuflat manual şi 
verificaţi dacă este afişat mesajul de 
deranjament 6Y/510

Senzorul de flacără este defect dacă apare 
în permanenţă mesajul de deranjament 6Y 
510. Senzorul de flacără trebuie înlocuit

Vana electromagnetică nu este 
etanşă, în timp ce flacăra nu 
luminează (verificaţi vizual arzătorul 
prin vizor)

Înlocuiţi vana electromagnetică
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5.8 Cod de defecţiune 7...

Încercaţi pornirea cu senzorul de 
flacără scos şi camuflat manual şi 
verificaţi dacă este afişat mesajul de 
deranjament 6U/511. (Sistemul 
electronic al aparatului încearcă o 
repornire). În acest caz, senzorul de 
flacără recunoaşte lumina externă.

Eventual, elementul de aprindere nu este 
corect poziţionat şi trebuie montat corect.

Contact defect al senzorului de 
flacără sau al ştecărului sistemului 
electronic al aparatului

Înlocuiţi senzorul de flacără sau sistemul 
electronic al aparatului

6Y 2039 4 Recunoscut lumină 
externă în camera de 
ardere în timpul 
aerisirii preliminare
Flacăra este 
recunoscută la un 
moment nepermis

Vana electromagnetică nu este 
etanşă.

Verificaţi etanşeitatea vanei 
electromagnetice şi înlocuiţi-o, dacă este 
necesar.

Supapa de injecţie nu este etanşă. Verificaţi etanşeitatea supapei de injecţie şi 
înlocuiţi-o, dacă este necesar.

Senzorul cu curent de ionizare este 
deteriorat.

Verificaţi electrodul de monitorizare şi 
înlocuiţi-l, dacă este necesar.

Automatul de ardere este deteriorat. Verificaţi şi dacă este necesar, înlocuiţi 
automatul de ardere.

Co
d d

e 
de

fe
cţ

iu
ne

Co
d 

su
pl

im
en

ta
r

Cl
as

ă d
e 

de
ra

nj
am

en
t

Cauză fără 
descriere a 
deranjamentului Procedură de verificare/cauză Măsură

Tab. 16 Cod de defecţiune 6...

Co
d 

de
 

de
fe

cţ
iu

ne
Co

d 
su

pl
im

en
ta

r
Cl

as
ă d

e 
de

ra
nj

am
en

t

Cauză fără 
descriere a 
deranjamentului Procedură de verificare/cauză Măsură

7A 550 10 Tensiunea de reţea 
este prea mică 

Verificaţi tensiunea de alimentare. 
Tensiunea 187 V AC nu poate fi depăşită 
(GB402 195 V AC)

Asiguraţi o alimentare corectă cu 
tensiune

7A 551 10 Tensiune reţea 
întreruptă temporar

Verificaţi cablul de alimentare la reţea 
pentru identificarea eventualelor 
contacte instabile

Remediaţi eventualele probleme de 
contact

Verificaţi cablarea şi fixarea 
corespunzătoare a contactelor pentru 
ştecărul de alimentare la nivelul 
automatizării, respectiv al sistemului 
electronic al aparatului sau al modulului 
arzătorului extern

Remediaţi eventualele probleme de 
contact

7C 231 4 Întrerupere 
alimentare reţea 
după mesaj de eroare

Apăsaţi tasta "Reset"
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7H 328 4 Tensiune reţea 
întreruptă temporar

Verificaţi tensiunea de alimentare. Are 
loc o întrerupere de curent?

Eventual verificaţi, respectiv înlocuiţi 
transformatorul

7L 261 4 Eroare de timp la 
primul timp de 
siguranţă

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături 
cu fişă

Remediaţi problemele de contact, dacă 
este necesar înlocuiţi sistemul electronic 
al aparatului

7L 280 4 Eroare temporară la 
încercarea de 
repornire

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături 
cu fişă

Remediaţi problemele de contact, dacă 
este necesar înlocuiţi sistemul electronic 
al aparatului

7P 549 10 Lanţ de siguranţă 
deschis

Verificaţi presiunea apei instalaţiei. 
Presiunea apei nu trebuie să depăşească 
0,8 bar

Trebuie să se completeze cu apă cu o 
presiune de cel puţin 1 bar

Conectorul senzorului de presiune 
trebuie să fie conectat corect

– 

Verificaţi presiunea de intrare a 
senzorului de presiune

– 

Verificaţi tensiunea de ieşire a senzorului 
de presiune

– 

Verificaţi dacă senzorul de presiune a 
gazelor s-a conectat sau dacă există vreo 
eroare de cablare

Verificaţi senzorul de presiune a gazelor 
şi presiunea gazelor

Verificaţi echipamentele de siguranţă 
racordate în privinţa declanşării

Deblocaţi echipamentele de siguranţă 
(ex. termostat de siguranţă gaze arse), 
remediaţi cauza deranjamentului

Automatizare defectă Înlocuiţi automatizarea
7U 2052 10 Durată conectare 

maximă 
transformator de 
aprindere depăşită

Prea multe reporniri ale arzătorului au 
dus la depăşirea duratei de conectare a 
transformatorului de aprindere.

Verificaţi eroarea alimentării cu ulei şi 
remediaţi-o, dacă este necesar.

Alimentare defectuoasă cu ulei
Componente defectuoase ale arzătorului Verificaţi componentele arzătorului şi 

înlocuiţi-le, dacă este necesar.
Automatul de ardere este deteriorat. Verificaţi şi dacă este necesar, înlocuiţi 

automatul de ardere.
Indicaţie: A se vedea, de asemenea, descrierea codului de defecţiune 6L / 548.
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5.9 Cod de defecţiune 8...
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8L 534 10 Lipsă presiune gaze 
sau limitator de 
temperatură gaze 
arse suplimentar 
deconectat

Verificaţi dacă robinetul de gaze este 
deschis.

Eventual, înlocuiţi vana de gaz.

Verificaţi dacă este disponibilă 
presiunea gazelor.

Măsuraţi presiunea gazelor

Verificaţi dacă s-a activat limitatorul de 
presiune pentru gazele arse.

Deblocaţi limitatorul de presiune pentru 
gazele arse. Verificaţi calea de evacuare 
a gazelor arse pentru identificarea 
colmatărilor.

Verificaţi electrodul. Eventual înlocuiţi electrodul
Verificaţi transformatorul de aprindere. Eventual înlocuiţi transformatorul de 

aprindere
Verificaţi filtrul de gaz pentru 
identificarea impurităţilor

Eventual, înlocuiţi filtrul de gaz

8L 579 4 Presiune gaz lipsă Verificaţi dacă robinetul de gaz este 
deschis

Înlocuiţi ventilul magnetic pentru gaz 1

8U 364 L Vana 
electromagnetică 
EV2 nu este etanşă.

Verificaţi vana de gaz în privinţa 
murdăriei

Înlocuiţi vana de gaz

Există un filtru de gaz?
8U 365 L Vana 

electromagnetică 
EV1 nu este etanşă.

Verificaţi vana de gaz în privinţa 
murdăriei

Înlocuiţi vana de gaz

Există un filtru de gaz?
8U 581 4 Vana 

electromagnetică 2 
prezintă scurgeri

Verificaţi vana de gaz în privinţa 
murdăriei, există un filtru de gaz?

Înlocuiţi vana de gaz

8U 584 10 Lipsă răspuns modul 
comutare

Prin intermediul bornei de legătură 7, 
componentele externe vor da un răspuns 
(230 V AC). Acest răspuns lipseşte. 
Eventual un fir este desprins, un cablu 
este deteriorat sau componenta externă 
este defectă

Înlocuiţi cablul defect, respectiv realizaţi 
legătura cu fişă corectă sau înlocuiţi, de 
asemenea, componentele externe 
defecte

8U 592 4 Clapetă închidere 
gaze arse deschisă 
permanent

Verificaţi cablarea dintre modulul de 
comutare universală şi clapeta de 
închidere gaze arse

În cazul unei cablări defectuoase, 
corectaţi eroarea de cablare

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul de comutare universală şi 
clapeta de închidere gaze arse

În caz de defecţiune, înlocuiţi cablul

8U 593 4 Lipsă legătură intrare 
hotă (coş de 
evacuare)

Aplicaţi o punte

Tab. 18 Cod de defecţiune 8...
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8U 591 4 Clapetă de închidere 
gaze arse nu se 
deschide

Verificaţi cablarea dintre modulul de 
comutare universală şi clapeta de 
închidere gaze arse

În cazul unei cablări defectuoase, 
corectaţi eroarea de cablare
În caz de defecţiune, înlocuiţi cablul

Motorul clapetei de închidere gaze arse 
este defect

Înlocuiţi motorul clapetei de închidere 
gaze arse

Modulul de comutare universală este 
defect

Înlocuiţi modulul

8U 592 4 Clapetă închidere 
gaze arse deschisă 
permanent

Verificaţi cablarea dintre modulul de 
comutare universală şi clapeta de 
închidere gaze arse

În cazul unei cablări defectuoase, 
corectaţi eroarea de cablare

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul de comutare universală şi 
clapeta de închidere gaze arse

În caz de defecţiune, înlocuiţi cablul

Motorul clapetei de închidere gaze arse 
este defect

Motorul clapetei de închidere gaze arse 
este oprit – înlocuiţi

Modulul de comutare universală este 
defect

Înlocuiţi modulul

8Y 232 20 Generator termic 
blocat prin contact 
de comutare extern  

Verificaţi dacă s-a deschis un contact de 
comutare extern, de exemplu un 
termostat de podea sau un cazan pe 
combustibil solid 

Nu există nicio nevoie de acţionare dacă 
starea este corectă şi dorită.

Verificaţi mănunchiul de cabluri dintre 
sistemul electronic al aparatului şi 
regletă

Dacă este necesar, înlocuiţi mănunchiul 
de cabluri sau secţiunea din acesta care 
trebuie înlocuită

8Y 572 10 Blocare externă prin 
borna EV 

Verificaţi dacă eventual un cablu de la 
borna de legătura EV este defect. În caz 
contrar, nu este o defecţiune, deoarece 
blocarea este o funcţie dorită

În cazul unui cablu defect sau al sârmelor 
desprinse, remediaţi defectul

8Y 583 10 Blocare externă 
modul comutare

Verificaţi dacă eventual un cablu de la 
borna de legătura EV este defect. În caz 
contrar, nu este o defecţiune, deoarece 
blocarea este o funcţie dorită

În cazul unui cablu defect sau al sârmelor 
desprinse, remediaţi defectul

8Y 589 10 Generator termic 
blocat prin contact 
de comutare extern 

Verificaţi dacă eventual un cablu de la 
borna de legătura 15/16 este defect. În 
caz contrar, nu este o defecţiune, 
deoarece blocarea este o funcţie dorită

În cazul unui cablu defect sau al sârmelor 
desprinse, remediaţi defectul
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5.10 Cod de defecţiune 9...

8Y 590 4 Comutator de 
presiune deschis în 
timpul funcţionării

Întrerupere comutator de presiune a 
aerului proaspăt în funcţiune

Verificaţi continuitatea căii de aer 
proaspăt

Întrerupere comutator de presiune gaze 
arse în funcţiune

Verificaţi continuitatea căii de evacuare a 
gazelor arse

Întrerupere la nivelul comutatorul de 
presiune la intrarea gazelor

Verificaţi reglajul comutatorul de 
presiune (necesar de gaz metan = 
3 inch wc, necesar FG = 7 inch wc) 
Presiune de alimentare cu gaz 
> 3,5 inch wc şi la asigurarea modulaţiei 
100%

Întrerupere la nivelul comutatorului de 
presiune al sistemului electronic al 
aparatului

Înlocuiţi vana de gaz (regulator de 
presiune nulă defect)

Întrerupere la nivelul comutatorului de 
presiune de ieşire a gazelor

Înlocuiţi vana de gaz (regulator de 
presiune nulă defect)

8Y 2514 BC Cerinţa de căldură se 
blochează din cauza 
UM10

Cerinţa de căldură se blochează din 
cauza modulului de comutare.

– 
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92 84 B Senzor de temperatură 
pe retur defect

Verificaţi senzorul de temperatură pe 
retur

Racordaţi din nou corespunzător 
senzorul şi înlocuiţi-l, dacă este necesar

92 85 B Senzor de temperatură 
pe retur defect

Verificaţi senzorul de temperatură pe 
retur

Racordaţi din nou corespunzător 
senzorul şi înlocuiţi-l, dacă este necesar

93 86 B Senzorul pentru 
temperatura turului 
este defect

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
turului

Racordaţi din nou corespunzător 
senzorul şi înlocuiţi-l, dacă este necesar

93 87 B Senzorul pentru 
temperatura turului 
este defect

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
turului

Racordaţi din nou corespunzător 
senzorul şi înlocuiţi-l, dacă este necesar

94 88 B Temperatură pe retur 
mai mare decât 
temperatură pe tur 

Verificaţi dacă turul şi returul au fost 
conectate greşit

Conectaţi corect turul şi returul

Verificaţi poziţia întrerupătorului DIP de 
pe placa de bază a modului pompei de 
căldură (regim normal de operare)

Setaţi întrerupătorul DIP la regimul 
normal de operare

Verificaţi senzorul şi poziţia senzorului Poziţionaţi corect senzorul

Tab. 19 Cod de defecţiune 9...
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95 90 B Senzor de 
temperatură exterior 
defect

Controlaţi senzorul în funcţie de valorile 
tensiunii şi rezistenţei

În caz de defecţiune, înlocuiţi senzorul

Verificaţi racordul senzorului Racordaţi din nou corespunzător 
senzorul

96 89 10 Temperatură tur sau 
retur în afara 
domeniului permis

Temperatură tur sau retur la nivelul 
managerului hibrid în afara domeniului 
permis.
Generatorul termic încălzeşte mai întâi 
apa înainte de pornirea pompei de 
căldură aer-apă.

Temperatură tur sau retur în afara 
domeniului permis 

97 91 4 Deranjament unitate 
externă/debit apă

Deranjament pompă de căldură/Debit 
apă greşit.

 Verificaţi semnalul LED la nivelul 
modulului hibrid.

Verificaţi debitul pompei de căldură aer-
apă. Verificaţi filtrul.

Curăţaţi filtrul, respectiv înlocuiţi-l.

Verificaţi comutatorul de curent. Dacă este necesar, înlocuiţi-l.
Verificaţi sistemul. -
Verificaţi semnalul LED la nivelul 
modulului hibrid.

– 

9A 235 4 Conflict versiuni 
sistem electronic 
aparat/modul 
identificare cazan 

– Verificaţi modulul de identificare a 
cazanului. Dacă modulul de identificare a 
cazanului este corect: înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului 

9H 237 4 Deranjament sistem Modul de identificare cazan sau sistem 
electronic al aparatului defect sau 
scurtcircuit la cablul de conexiune al 
vanei de gaz

Înlocuiţi cablul de conexiune al vanei de 
gaz
Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului 
sau prezentaţi modulul de identificare a 
cazanului la Service-ul Buderus

9H 267 4 Deranjament sistem – Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului
9H 272 4 Deranjament sistem – Introduceţi sistemul electronic al 

aparatului (sistem electronic al 
aparatului cu software în stadiu actual)

9L 230 10 Deranjament ventil 
de reglare

Bobina ventilului de reglare este 
întreruptă, cablul ventilului de reglare 
este întrerupt, comanda ventilului de 
reglare este defectă

În cazul unui cablu defect sau al sârmelor 
desprinse, remediaţi defectul

9L 234 4 Defecţiune electrică 
vană de gaz

Verificaţi cablul de conexiune al vanei de 
gaz

Înlocuiţi cablul de conexiune şi "resetaţi" 
după înlocuire

Vana de gaz este defectă Înlocuiţi vana de gaz şi "resetaţi" după 
înlocuire

9L 238 4 Sistemul electronic al 
aparatului 3 este 
defect

– Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului
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9P 239 4 Deranjament sistem Sistem electronic al aparatului defect 
sau scurtcircuit la cablul de conexiune al 
vanei de gaz

Înlocuiţi cablul de conexiune al vanei de 
gaz, eventual, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului

Modulul de identificare a cazanului nu 
este conectat corect sau este defect

Conectaţi corect modulul de identificare 
a cazanului sau prezentaţi-l la Service-ul 
Buderus pentru înlocuire

9U 230 4 Deranjament intern 
sistem electronic al 
aparatului, 
deranjament bobină 
de modulaţie

Bobină de modulaţie defectă sau fir 
desprins la nivelul bobinei

Ionizare în afara valorii limită

9U 233 4 Deranjament modul 
identificare cazan sau 
sistem electronic al 
aparatului

Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei şi elementului EMS-
BUS timp de 30 de secunde.

Dacă deranjamentul persistă după 
oprire/pornire, verificaţi mănunchiul de 
cabluri. Înlocuiţi sistemul electronic al 
aparatului 
 sau prezentaţi modulul ID al cazanului la 
Service-ul Buderus pentru înlocuire. 
Restabiliţi legăturile cu fişă la nivelul 
modulului ID al cazanului. 
Dacă este necesar, înlocuiţi modulul de 
identificare a cazanului sau ca ultimă 
măsură, înlocuiţi mănunchiul de cabluri 
sau sistemul electronic al aparatului.

9Y 500 4 Deranjament intern 
sistem electronic 
aparat/modul arzător 
extern, lipsă tensiune 
releu de siguranţă

Acţionaţi tasta "Reset" şi aşteptaţi pentru 
a verifica dacă defecţiunea a fost 
remediată

Dacă deranjamentul persistă după 
Reset, automatul de ardere sau modulul 
arzătorul extern este defect şi trebuie 
înlocuit

9Y 501 4 Deranjament intern 
sistem electronic 
aparat/modul arzător 
extern, releu de 
siguranţă suspendat

Acţionaţi tasta "Reset" şi aşteptaţi pentru 
a verifica dacă defecţiunea a fost 
remediată

Dacă deranjamentul persistă după 
Reset, automatul de ardere sau modulul 
arzătorul extern este defect şi trebuie 
înlocuit

9Y 502 4 Defecţiune internă 
sistem electronic 
aparat/lipsă tensiune 
releu combustibil 1

Acţionaţi tasta "Reset" şi aşteptaţi pentru 
a verifica dacă defecţiunea a fost 
remediată

Dacă deranjamentul persistă după 
Reset, automatul de ardere sau modulul 
arzătorul extern este defect şi trebuie 
înlocuit

9Y 503 4 Defecţiune internă 
sistem electronic 
aparat/lipsă tensiune 
releu combustibil 1

Acţionaţi tasta "Reset" şi aşteptaţi pentru 
a verifica dacă defecţiunea a fost 
remediată

Dacă deranjamentul persistă după 
Reset, automatul de ardere sau modulul 
arzătorul extern este defect şi trebuie 
înlocuit
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5.11 Cod de defecţiune A şi A0...

9Y 2000 4 Defecţiune internă 
automat de ardere, 
lipsă tensiune releu 
de aprindere.

Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

9Y 2001 4 Defecţiune internă 
automat de ardere, 
lipsă tensiune releu 
de aprindere.

Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

9Y 2002 4 Defecţiune internă 
automat de ardere, 
lipsă tensiune releu 
cartuş încălzire
În spatele releului 
cartuşului de 
încălzire nu este 
măsurată nicio 
tensiune, deşi releul a 
fost pornit şi a fostă 
măsurată o tensiune 
în spatele releului de 
siguranţă.

Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

9Y 2003 4 Defecţiune internă 
automat de ardere, 
lipsă tensiune releu 
cartuş încălzire.

Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.
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-A 2503 BC Cerinţă de 
căldură din cauza 
testului pentru 
gaze arse

Cerinţă de căldură din cauza testului pentru 
gaze arse

– 

A01 594 20 Senzor de 
temperatură în loc 
de legătură de 
codare

– Remediaţi eroare de cablare din zona 
legăturii de codare

Tab. 20 Cod de defecţiune A0...
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A01 800 14 Senzor de 
temperatură 
exterior defect

Verificaţi configuraţia. 
Datorită setării selectate, este necesar un 
senzor pentru temperatura exterioară.

Nu se doreşte un senzor de temperatură 
pentru exterior. Selectaţi în 
automatizare configuraţia în funcţie de 
temperatura încăperii.

Verificaţi trecerea tronsonului de legătură 
dintre automatizare şi senzorul pentru 
temperatura exterioară

Dacă nu există nicio trecere, remediaţi 
deranjamentul

Verificaţi conexiunea electrică a tronsonului 
de legătură din senzorul pentru temperatura 
exterioară, respectiv la ştecăr, la nivelul 
automatizării

Curăţaţi bornele de legătură corodate 
din carcasa senzorului exterior .

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
exterioară conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de legătură 
ale senzorului pentru temperatura 
exterioară la nivelul automatizării conform 
tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, 
dar valorile tensiunii nu corespund, 
înlocuiţi automatizarea

A01 808 14 Încălzirea apei 
potabile: senzorul 
de temperatură 
pentru apa caldă 
1 este defect

Dacă nu se 
doreşte funcţia de 
încălzire a apei 
potabile, 
dezactivaţi-o în 
unitatea de 
comandă

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatizare şi senzorul de temperatură 
pentru apă caldă

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul

Verificaţi conexiunea electrică a tronsonului 
de legătură la nivelul automatizării

În cazul în care sunt desprinse şuruburile 
sau un ştecăr, remediaţi problema de 
contact

Verificaţi senzorul de temperatură pentru 
apă caldă conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de legătură 
ale senzorului de apă caldă a automatizării 
conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, 
dar valorile tensiunii nu corespund, 
înlocuiţi automatizarea

La GB 142, trebuie să efectuaţi Reset Dacă deranjamentul persistă după 
Reset, trebuie să înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului de la nivelul 
generatorului termic
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A01 809 14 Încălzirea apei 
potabile: senzorul 
de temperatură 
pentru apă caldă 
2 este defect

Dacă nu se 
doreşte funcţia de 
încălzire a apei 
potabile, 
dezactivaţi-o în 
unitatea de 
comandă

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatizare şi senzorul de temperatură 
pentru apă caldă

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul

Verificaţi conexiunea electrică a tronsonului 
de legătură la nivelul automatizării

În cazul în care sunt desprinse şuruburile 
sau un ştecăr, remediaţi problema de 
contact

Verificaţi senzorul de temperatură pentru 
apă caldă conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de legătură 
ale senzorului de apă caldă a automatizării 
conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, 
dar valorile tensiunii nu corespund, 
înlocuiţi automatizarea

La GB 142, trebuie să efectuaţi Reset Dacă deranjamentul persistă după 
Reset, trebuie să înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului de la nivelul 
generatorului termic

A01 810 14 Apa caldă rămâne 
rece

Pompa sau ventilul de comutare cu 3 căi 
este defect.

Efectuaţi testul funcţional.

Verificaţi dacă se prelevă în permanenţă apă 
din boiler

Eventual blocaţi prelevarea permanentă 
de apă caldă

Verificaţi poziţia senzorului de apă caldă; 
eventual este montat greşit

Aduceţi senzorul de apă caldă în poziţia 
corectă

Dacă trebuie deselectată prioritatea apei 
calde, iar încălzirea şi apa caldă 
funcţionează în regim paralel, este posibil 
eventual ca puterea cazanului să nu fie 
suficientă

Setaţi încălzirea apei potabile la 
"Prioritate"

Verificaţi dacă serpentina de încălzire este 
aerisită complet în boiler

Aerisiţi, dacă este cazul

Controlaţi ţevile de legătură dintre cazan şi 
rezervor şi verificaţi conform instrucţiunilor 
de montare pentru a vedea dacă sunt 
racordate corect

În caz de defecţiuni ale tubulaturii, 
remediaţi-le

Dacă trebuie deselectată prioritatea apei 
calde, iar încălzirea şi apa caldă 
funcţionează în regim paralel, este posibil 
eventual ca puterea cazanului să nu fie 
suficientă

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa

Pierderi prea mari în conducta de circulare Verificaţi conducta de circulare
Verificaţi senzorul de temperatură pentru 
apă caldă conform tabelului

În cazul de abateri ale valorilor din tabel, 
înlocuiţi senzorul
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A01 811 16 Încălzirea apei 
potabile: 
dezinfecţia 
termică a eşuat

Verificaţi dacă se prelevă în permanenţă apă 
din boiler

Eventual blocaţi prelevarea permanentă 
de apă caldă

Verificaţi poziţia senzorului de apă caldă; 
eventual este montat greşit

Aduceţi senzorul de apă caldă în poziţia 
corectă

Controlaţi ţevile de legătură dintre cazan şi 
rezervor şi verificaţi conform instrucţiunilor 
de montare pentru a vedea dacă sunt 
racordate corect

În caz de defecţiuni ale tubulaturii, 
remediaţi-le

Verificaţi dacă serpentina de încălzire este 
aerisită complet în boiler

Aerisiţi, dacă este cazul

Verificaţi în conformitate cu documentaţia 
tehnică dacă pompa de încărcare a 
boilerului montată dispune de puterea 
necesară

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa

Dacă trebuie deselectată prioritatea apei 
calde, iar încălzirea şi apa caldă 
funcţionează în regim paralel, este posibil 
eventual ca puterea cazanului să nu fie 
suficientă

Setaţi încălzirea apei potabile la 
"Prioritate"

Pierderi prea mari în conducta de circulare Verificaţi conducta de circulare
Verificaţi senzorul de temperatură pentru 
apă caldă conform tabelului

În cazul de abateri ale valorilor din tabel, 
înlocuiţi senzorul

A01 815 14 Butelia de 
egalizare 
hidraulică a 
senzorului de 
temperatură este 
defectă
(modul de 
eficienţă pompă)

Senzorul FK al modulului de eficienţă al 
pompei este defect sau nu este conectat 
corect

Verificaţi racordul senzorului.
Verificaţi senzorul pentru butelia de 
egalizare cu privire la poziţia de montaj 
necorespunzătoare sau la locul de rupere

A01 816 A Lipsă de 
comunicare cu 
sistemul 
electronic al 
aparatului/
modulul în 
cascadă/
automatul de 
ardere/modulul în 
cascadă/HM10 

Cablul BUS trebuie să fie conectat corect Remediaţi eroare de cablare şi opriţi şi 
reporniţi automatizarea

Cablul BUS nu trebuie să fie defect. 
Îndepărtaţi modulele de extindere de la 
EMS-BUS şi opriţi şi reporniţi 
automatizarea. Verificaţi cauza 
deranjamentului modulului sau cablării 
modulului.

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul BUS
Înlocuiţi elementul EMS-BUS defect 
(modul EMS, respectiv automat de 
ardere, respectiv sistem electronic al 
aparatului, respectiv automatizare, 
respectiv HM10)

A01 817 14 Senzorul de 
temperatură a 
aerului este 
defect

Verificaţi senzorul de temperatură a aerului, 
inclusiv legătura cu fişă a sistemului 
electronic al aparatului 

Conectaţi corect legătura cu fişă sau 
înlocuiţi senzorul, dacă este necesar
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A01 818 14 Generatorul 
termic rămâne 
rece

Verificaţi versiunea sistemului electronic al 
aparatului

Dacă versiunea automatului de ardere nu 
este cel puţin 2.14, sistemul electronic 
al aparatului trebuie înlocuit

Eventual există probleme în zona senzorului 
de cazan, respectiv probleme cu ventilaţia 
de la nivelul cazanului

Aerisiţi instalaţia, respectiv verificaţi 
racordurile şi cablul de conexiune al 
senzorului de cazan sau înlocuiţi 
senzorul

Este instalat un modul al buteliei de 
egalizare, deşi nu este permisă instalarea 
acestuia, motiv pentru care sistemul logistic 
al pompei iese din funcţiune

Dezactivaţi modulul buteliei de egalizare

Verificaţi dispunerea puterii cazanului în 
raport cu cazanul

Eventual, selectaţi un cazan mai mare

În anumite condiţii, puterea cazanului nu 
este adecvată pentru un regim paralel de 
apă caldă şi încălzire şi este parametrizat în 
ciuda regimului paralel de apă caldă şi 
încălzire

Setaţi instalaţia de încălzire la "Prioritate 
apă caldă"

A01 819 14 Semnal de durată 
de la 
preîncălzitorul de 
ulei

Verificaţi vizual tronsonul de legătură dintre 
sistemul electronic al aparatului şi 
preîncălzitorul de ulei în privinţa 
deteriorărilor

Înlocuiţi cablul dacă este deteriorat

Scoateţi tronsonul de legătură dintre 
sistemul electronic al aparatului şi 
preîncălzitorul de ulei şi verificaţi în privinţa 
scurtcircuitului

Dacă există un scurtcircuit, înlocuiţi 
cablul

Verificaţi preîncălzitorul de ulei în stare rece Dacă există o conexiune, înlocuiţi 
preîncălzitorul de ulei

A01 820 14 Temperatura de 
funcţionare cu 
ulei nu este atinsă

Verificaţi vizual tronsonul de legătură dintre 
sistemul electronic al aparatului şi 
preîncălzitorul de ulei în privinţa 
deteriorărilor

În cazul în care cablul este deteriorat, 
înlocuiţi-l

Asiguraţi-vă că ştecărul este conectat corect 
la sistemul electronic al aparatului şi 
preîncălzitorul de ulei

Conectaţi corect ştecărul

Verificaţi trecerea tronsonului de legătură 
dintre sistemul electronic al aparatului şi 
preîncălzitorul de ulei

Dacă preîncălzitorul de ulei se încălzeşte 
şi mesajul de deranjament persistă, 
contactul de comutare al 
preîncălzitorului de ulei este defect. 
Preîncălzitorul de ulei trebuie înlocuit
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Din meniul "Service" al unităţii de comandă, 
apelaţi punctul de meniu "Test de relee" şi 
porniţi aici preîncălzitorul de ulei. Verificaţi 
manual dacă preîncălzitorul de ulei s-a 
încălzit

Dacă preîncălzitorul de ulei se încălzeşte 
şi mesajul de deranjament persistă, 
contactul de comutare al 
preîncălzitorului de ulei este defect. 
Preîncălzitorul de ulei trebuie înlocuit
Dacă preîncălzitorul de ulei nu se 
încălzeşte, elementul de încălzire al 
preîncălzitorului de ulei este defect. 
Preîncălzitorul de ulei trebuie înlocuit.

A01 828 14 Senzorul pentru 
presiunea apei 
este defect

– Înlocuiţi senzorul pentru presiunea apei

A01 845 14 Configuraţia 
hidraulică nu este 
compatibilă

Generatorul termic nu este compatibil cu 
configuraţia hidraulică specificată (de 
exemplu, deoarece sunt necesare mai multe 
ieşiri ale pompei decât cele existente).

 Configuraţi sau dezinstalaţi apa caldă la 
nivelul modulului
Configuraţi sau dezinstalaţi circuitul de 
încălzire 1 la nivelul modulului
 Setaţi pompa sistemului la "Lipsă"

A01 3818 4 Lipsă comunicare 
BUS între modulul 
de comutare 
universal şi 
sistemul 
electronic al 
aparatului

Verificaţi cablarea dintre modulul de 
comutare universală şi sistemul electronic al 
aparatului

În cazul unei cablări defectuoase, 
corectaţi eroarea de cablare

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul de comutare universală şi sistemul 
electronic al aparatului

În caz de defecţiune, înlocuiţi cablul de 
date

Modulul de comutare universală este defect Înlocuiţi modulul
A02 816 A Lipsă de 

comunicare cu 
sistemul 
electronic al 
aparatului
(Niciun efect 
asupra modului 
de reglare, dar 
nicio posibilitate 
de comandă.)

Verificaţi dacă sistemul electronic al 
aparatului este montat corect, respectiv 
dacă este poziţionat corect

Montaţi corect modulul în cascadă

Verificaţi dacă toate cablurile BUS dintre 
sistemele electronice ale aparatului sunt 
montate corect

Montaţi corect cablul BUS al sistemului 
electronic al aparatului

Sistemul electronic al aparatului este defect Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului

A03 816 4 Lipsă comunicare 
BUS între modulul 
de comutare 
universal şi 
sistemul 
electronic al 
aparatului

Verificaţi cablarea dintre modulul de 
comutare universală şi sistemul electronic al 
aparatului

În cazul unei cablări defectuoase, 
corectaţi eroarea de cablare

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul de comutare universală şi sistemul 
electronic al aparatului

În caz de defecţiune, înlocuiţi cablul de 
date

Modulul de comutare universală este defect Înlocuiţi modulul
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5.12 Cod de defecţiune A1...
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A1 33 B Încălzirea este oprită din 
cauza mersului în gol al 
pompei circuitului de 
încălzire

Lagărul pompei merge în gol Înlocuiţi pompa de recirculaţie

A11 801 14 Deranjament sistem 
unitate de comandă

În memoria de deranjament a boilerului 
la nivelul unităţii de comandă, verificaţi 
dacă acest deranjament a intervenit o 
dată sau frecvent

Dacă acest deranjament a apărut mai 
mult de o dată, trebuie să înlocuiţi 
unitatea de comandă

A11 802 A Ora nu este încă 
programată

– Reglaţi ora la nivelul unităţii de 
comandă

A11 803 A Data nu este încă 
programată

– Reglaţi data la nivelul unităţii de 
comandă

A11 804 A Deranjament sistem 
unitate de comandă

În memoria de deranjament a boilerului 
la nivelul unităţii de comandă, verificaţi 
dacă acest deranjament a intervenit o 
dată sau frecvent

Reglaţi data la nivelul unităţii de 
comandă

A11 805
806

A – Afişare numai până la unitatea de 
comandă versiunea 1.03

Înlocuiţi unitatea de comandă cu o 
versiune actualizată

A11 821
822

A Lipsă circuit de încălzire 
telecomandă
(821 = circuit de 
încălzire 1;
822 = circuit de 
încălzire 2)

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Fie selectaţi un alt tip de circuit de 
încălzire ca "Tur încăpere" sau "Putere 
încăpere", fie atribuiţi o telecomandă 
circuitului de încălzire.

A11 823
824

A Lipsă circuit de încălzire 
telecomandă
(823 = circuit de 
încălzire 1;
824 = circuit de 
încălzire 2)

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Fie selectaţi un alt mod de protecţie 
împotriva îngheţului, fie atribuiţi o 
telecomandă circuitului de încălzire.

A11 825 14 Două unităţi de 
comandă master în 
sistem.

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Conectaţi unitatea de comandă pentru 
circuitul de încălzire 1 ca master

A11 826
827

A Circuit de încălzire 2 
telecomandă
(826 = circuit de 
încălzire 1;
827 = circuit de 
încălzire 2)

La conectarea unui senzor de 
temperatură extern pentru încăpere, 
verificaţi tronsonul de legătură al acestui 
senzor în privinţa scurtcircuitului

Remediaţi scurtcircuitul

La utilizarea senzorului pentru 
temperatura încăperii în unitatea de 
comandă, interogaţi temperatura 
încăperii din meniul Monitor. 

Dacă nu este afişată nicio valoare, 
unitatea de comandă este defectă şi 
trebuie înlocuită
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A11 1000
1004

12 Configurarea sistemului 
neconfirmată

Configurarea sistemului nu este 
efectuată complet

Configuraţi complet sistemul şi 
confirmaţi

A11 1010 14 Lipsă comunicare prin 
conexiune BUS EMS 
plus

Cablul BUS trebuie să fie conectat 
corect 

Remediaţi eroarea de cablare şi opriţi 
şi reporniţi automatizarea

Cablul BUS nu trebuie să fie defect. 
Îndepărtaţi modulele de extindere de la 
EMS-BUS şi opriţi şi reporniţi 
automatizarea. Verificaţi cauza 
deranjamentului modulului sau cablării 
modulului

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul 
BUS
Înlocuiţi elementele EMS-BUS defecte

A11 1030
1033
1034
1035
1036

0 Eroare internă, înlocuiţi 
aparatul 

– Înlocuiţi automatizarea 

A11 1037 14 Senzor de temperatură 
pentru exterior defect - 
Regim de rezervă 
încălzire activ

Verificaţi configuraţia. 
Datorită setării selectate, este necesar 
un senzor pentru temperatura 
exterioară.

Nu se doreşte un senzor de 
temperatură pentru exterior. Selectaţi 
în automatizare configuraţia în funcţie 
de temperatura încăperii.

Verificaţi trecerea tronsonului de 
legătură dintre automatizare şi senzorul 
pentru temperatura exterioară

Dacă nu există nicio trecere, remediaţi 
deranjamentul

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură din senzorul 
pentru temperatura exterioară, 
respectiv la ştecăr, la nivelul 
automatizării

Curăţaţi bornele de legătură corodate 
din carcasa senzorului exterior.

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
exterioară conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului pentru 
temperatura exterioară la nivelul 
automatizării conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost 
reglate, dar valorile tensiunii nu 
corespund, înlocuiţi automatizarea

A11 1038 16 Valoare nevalidă oră/
dată

Data/ora nu este încă setată Setarea datei/orei
Alimentarea cu tensiune a fost oprită 
timp îndelungat

Evitaţi căderile de tensiune

A11 1039 16 Generatorul termic nu 
este adecvat pentru 
uscarea şapei cu 
circuitul de încălzire fără 
amestecare

Generatorul termic nu este adecvat 
pentru uscarea şapei cu circuitul de 
încălzire fără amestecare

Modificaţi circuitul de încălzire fără 
amestecare în circuitul mixt de 
încălzire
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A11 1040 16 Uscare şapă cu circuit 
de încălzire fără 
amestecare posibil doar 
cu instalaţia totală

Verificaţi configurarea de uscare a 
şapei. Setarea selectată poate duce la 
supraîncălzire. De aceea, nu este 
executată uscarea şapei

Modificaţi configuraţia

A11 1041 16 Cădere tensiune în 
timpul uscării şapei 

În timpul uscării şapei are loc o cădere 
de tensiune mai îndelungată. Se 
continuă uscarea şapei

Evitaţi căderile de tensiune

A11 1042 14 Eroare internă Eroare internă: acces blocat la modulul 
ceasului

A11 1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058

14 Lipsă de comunicare 
modul cu senzorul 
extern pentru 
temperatura încăperii
(1051 = circuit de 
încălzire 1;
1052 = circuit de 
încălzire 2;
1053 = circuit de 
încălzire 3;
1054 = circuit de 
încălzire 4;
1055 = circuit de 
încălzire 5;
1056 = circuit de 
încălzire 6;
1057 = circuit de 
încălzire 7;
1058 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul). 
Datorită setării selectate, este necesar 
un modul al senzorului extern pentru 
temperatura încăperii

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură EMS la 
modulul senzorului extern pentru 
temperatura încăperii în privinţa 
deteriorărilor. Tensiunea BUS la 
modulul senzorului extern pentru 
temperatura încăperii trebuie să fie între 
12 şi 15 V DC. 

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Modulul senzorului extern pentru 
temperatura încăperii este defect

Înlocuiţi modulul senzorului extern 
pentru temperatura încăperii
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A11 3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008

14 Eroare configurare: 
modulul senzorului 
extern pentru 
temperatura încăperii 
nu este utilizat
(3001 = circuit de 
încălzire 1;
3002 = circuit de 
încălzire 2;
3003 = circuit de 
încălzire 3;
3004 = circuit de 
încălzire 4;
3005 = circuit de 
încălzire 5;
3006 = circuit de 
încălzire 6;
3007 = circuit de 
încălzire 7;
3008 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul). 
În sistem există un modul al senzorului 
extern pentru temperatura încăperii 
care nu trebuie utilizat cu setarea 
selectată.

Modificaţi configuraţia

A11 3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018

14 Eroare de configurare: 
modulul bateriei de 
amestec neutilizat
(3011 = circuit de 
încălzire 1;
3012 = circuit de 
încălzire 2;
3013 = circuit de 
încălzire 3;
3014 = circuit de 
încălzire 4;
3015 = circuit de 
încălzire 5;
3016 = circuit de 
încălzire 6;
3017 = circuit de 
încălzire 7;
3018 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul şi la telecomandă). 
În sistem există un modul al bateriei de 
amestec care nu trebuie utilizat cu 
setarea selectată.

Modificaţi configuraţia
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A11 3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068

14 Nicio comunicare cu 
modulul bateriei de 
amestec 
(3061 = circuit de 
încălzire 1;
3062 = circuit de 
încălzire 2;
3063 = circuit de 
încălzire 3;
3064 = circuit de 
încălzire 4;
3065 = circuit de 
încălzire 5;
3066 = circuit de 
încălzire 6;
3067 = circuit de 
încălzire 7;
3068 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configurarea (setarea 
adreselor). 
Datorită setării selectate, este necesar 
un modul al bateriei de amestec

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură EMS al 
modulului bateriei de amestec pentru a 
nu prezenta deteriorări 
Tensiunea BUS la nivelul modulului 
bateriei de amestec trebuie să fie între 
12 şi 15 V DC

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Modul baterie de amestec defect Înlocuiţi modulul bateriei de amestec

A11 3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078

14 Comunicare întreruptă 
cu telecomanda  
(3071 = circuit de 
încălzire 1;
3072 = circuit de 
încălzire 2;
3073 = circuit de 
încălzire 3;
3074 = circuit de 
încălzire 4;
3075 = circuit de 
încălzire 5;
3076 = circuit de 
încălzire 6;
3077 = circuit de 
încălzire 7;
3078 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul). 
Datorită setării selectate, este necesară 
o telecomandă

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură EMS al 
telecomenzii pentru a nu prezenta 
deteriorări
Tensiunea BUS la nivelul telecomenzii 
trebuie să fie între 12 şi 15 V DC 

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Telecomandă defectă Înlocuiţi telecomanda
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A11 3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088

16 Eroare de configurare: 
telecomandă neutilizată
(3081 = circuit de 
încălzire 1;
3082 = circuit de 
încălzire 2;
3083 = circuit de 
încălzire 3;
3084 = circuit de 
încălzire 4;
3085 = circuit de 
încălzire 5;
3086 = circuit de 
încălzire 6;
3087 = circuit de 
încălzire 7;
3088 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configuraţia. 
În sistem există o telecomandă care nu 
trebuie utilizată cu setarea selectată.

Modificaţi configuraţia

A11 3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098

14 Senzor pentru 
temperatura încăperii 
defect 
(3091 = circuit de 
încălzire 1;
3092 = circuit de 
încălzire 2;
3093 = circuit de 
încălzire 3;
3094 = circuit de 
încălzire 4;
3095 = circuit de 
încălzire 5;
3096 = circuit de 
încălzire 6;
3097 = circuit de 
încălzire 7;
3098 = circuit de 
încălzire 8)

Instalaţi unitatea RC300 în spaţiul 
locuibil (nu la cazan)
sau

Modificaţi configuraţia

Comutaţi tipul de reglare a circuitului de 
încălzire de la controlat în funcţie de 
temperatura încăperii la controlat în 
funcţie de temperatura exterioară

Înlocuiţi regulatorul de sistem sau 
telecomanda

Comutaţi protecţia împotriva îngheţului 
din încăpere în exterior
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A11 3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118

14 Eroare de configurare: 
telecomandă greşită 
(3111 = circuit de 
încălzire 1;
3112 = circuit de 
încălzire 2;
3113 = circuit de 
încălzire 3;
3114 = circuit de 
încălzire 4;
3115 = circuit de 
încălzire 5;
3116 = circuit de 
încălzire 6;
3117 = circuit de 
încălzire 7;
3118 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configuraţia
Sunt înregistrate configuraţii 
contradictorii ale telecomenzii.  De 
exemplu, setat RC100, real RC200 

Modificaţi configuraţia, respectiv 
înlocuiţi telecomanda

A11 4001 12 Eroare de configurare: 
apă caldă
Aparatul şi regulatorul 
nu coincid.

Verificaţi configuraţia. 
Sunt înregistrate configuraţii 
contradictorii la sistemul electronic al 
aparatului şi regulatorul sistemului.

Modificaţi configuraţia

A11 4011
4012

14 Lipsă comunicare cu 
modul apă caldă 
(4011 = sistem de apă 
caldă 1;
4012 = sistem de apă 
caldă 2)

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul). 
Datorită setării selectate, este necesar 
un modul de apă caldă

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură EMS al 
modulului de apă caldă pentru a nu 
prezenta deteriorări. Tensiunea BUS la 
modulul de apă caldă trebuie să fie între 
12 şi 15 V DC. 

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Modulul de apă caldă este defect Înlocuiţi modulul de apă caldă
A11 4021

4022
16 Eroare de configurare: 

modul de apă caldă 
neutilizat
(4021 = sistem de apă 
caldă 1;
4022 = sistem de apă 
caldă 2)

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul). 
În sistem există un modul de apă caldă 
care nu trebuie utilizat cu setarea 
selectată.

Modificaţi configuraţia

A11 6001 16 Eroare de configurare: 
modul solar neutilizat

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul). 
În sistem există un modul solar care nu 
trebuie utilizat cu setarea selectată.

Modificaţi configuraţia
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A11 6004 14 Lipsă comunicare modul 
solar

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul). 
Datorită setării selectate, este necesar 
un modul solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură EMS al 
modulului solar pentru a nu prezenta 
deteriorări 
Tensiunea BUS la nivelul modulului solar 
trebuie să fie între 12 şi 15 V DC

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Modul solar defect Înlocuiţi modulul
A12 815 16 Butelia de egalizare 

hidraulică a senzorului 
de temperatură este 
defectă

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul buteliei de egalizare şi senzorul 
buteliei de egalizare

Dacă apare un defect, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la modulul 
buteliei de egalizare

În cazul în care sunt desprinse 
şuruburile sau un ştecăr, remediaţi 
problema de contact

Verificaţi senzorul buteliei de egalizare 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului pentru 
temperatura panoului la nivelul 
modulului buteliei de egalizare

Dacă valorile senzorului au fost 
reglate, dar valorile tensiunii nu 
corespund, înlocuiţi modulul buteliei 
de egalizare

A12 816 4 Comunicare întreruptă 
cu modulul buteliei de 
egalizare

Asiguraţi-vă că tronsonul de legătură 
EMS este conectat/introdus la modulul 
buteliei de egalizare şi la sistem

Remediaţi deranjamentul legăturii cu 
fişă (Modulul trebuie să aibă 
întotdeauna o legătură cu sistemul. 
Dacă este necesar, se pot utiliza, de 
asemenea, bornele de legătură ale 
unităţii de comandă în automatizare)

Verificaţi tronsonul de legătură EMS în 
privinţa deteriorărilor

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Verificaţi polaritatea tronsonului de 
legătură dintre modulul buteliei de 
egalizare şi EMS

Remediaţi deranjamentul de la nivelul 
polarităţii

Modul butelie de egalizare defect Înlocuiţi modulul buteliei de egalizare
A16 815 14 Butelia de egalizare 

hidraulică a senzorului 
de temperatură este 
defectă (modul de 
eficienţă pompă)

Senzorul de temperatură FK al 
modulului de eficienţă al pompei este 
defect sau nu este conectat corect

Verificaţi racordul senzorului.
Verificaţi senzorul pentru butelia de 
egalizare cu privire la poziţia de 
montaj necorespunzătoare sau la locul 
de rupere
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5.13 Cod de defecţiune A2...

A16 816 14 Lipsă comunicare cu 
modul de eficienţă al 
pompelor

EMS-BUS defect sau racordat incorect. Corectaţi racordul BUS
Verificaţi siguranţa modulului de 
eficienţă al pompelor (când LED la 
modulul de eficienţă al pompelor este 
oprit)

Înlocuiţi siguranţa

A18 825 14 Două unităţi de 
comandă master în 
sistem.

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Conectaţi unitatea de comandă pentru 
circuitul de încălzire 1 ca master
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A2 27 Ieşire gaze arse din 
compartimentul de 
ardere

Ţeavă de distribuţie conectată greşit Reglaţi valoarea de setare a arzătorului la 
sarcină nominală

Cantitate de gaze prea mare Curăţaţi blocul de căldură pe partea de 
gaze arse

 Blocul de căldură este obturat pe partea 
de gaze arse

Înlocuiţi senzorul (supravegherea 
gazelor arse) la compartimentul de 
ardere

Semnalul senzorului dispozitivului de 
control al gazelor arse se află în afara 
curbei caracteristice

Înlocuiţi placa electronică

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi ţeava de distribuţie

A21
A22
A23
A24
A25

806 A Senzor pentru 
temperatura 
încăperii pentru 
circuitul de încălzire 
defect 
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5)

– Înlocuiţi telecomanda 

Tab. 22 Cod de defecţiune A2...



Manual de service Logamtic EMS plus şi Logamatic EMS – 6 720 811 602 (2014/02) 67

Remedierea defecţiunilor 5 

A21
A22
A23
A24
A25

816 A Comunicare 
întreruptă cu unitatea 
de comandă a 
circuitului de 
încălzire.
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5)

Din nivelul de service al unităţii de 
comandă la punctul de meniu "P1", 
verificaţi dacă unităţile de comandă de la 
setările adreselor au atribuit circuitul de 
încălzire corect. Cauză: adresă greşită 
setată, unitatea de comandă cablată 
greşit.

Modificaţi fie cablarea, fie repartizarea 
de pe partea software-ului

La RC20RF: Verificaţi bateria (indicator 
"bAt" la RC20RF sau pe afişaj oprit)

Înlocuiţi bateria

La RC20RF: Instalaţia de încălzire este 
oprită

Pornirea instalaţiei de încălzire

La RC20RF: după înlocuirea modulului 
RFM, RC20RF nu apare pe noul RFM.

Deprindeţi încă o dată RC20RF

Unitate de comandă defectă Înlocuiţi unitatea de comandă
Sistemul electronic al aparatului este 
defect

Înlocuiţi automatizarea/sistemul 
electronic al aparatului

A21
A22
A23
A24
A25

829 A RC2x fără circuit de 
încălzire
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5)

Verificaţi repartizarea telecomenzii la 
unitatea de comandă şi circuitul de 
încălzire

Corectaţi eroarea de setare

A21
A22
A23
A24
A25

830 A Baterie slabă funcţie 
unitate de comand 
circuit de încălzire.
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5)

Verificaţi tensiunea bateriei Înlocuiţi bateria
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A21
A22
A23
A24
A25

839 A Lipsă de 
comunicarea cu 
unitatea de comandă 
a circuitului de 
încălzire
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5)

RC20RF se află în afara zonei de recepţie Poziţionaţi din nou unitatea de comandă 
sau RFM20

Instalaţia de încălzire sau automatizarea 
este oprită

Porniţi instalaţia de încălzire sau 
automatizarea

După înlocuirea RFM20 sau RC20RF, 
noul aparat nu mai este deprins

Deprindeţi încă o dată unitatea de 
comandă, respectiv RFM20

Unitate de comandă sau RFM20 defectă Înlocuiţi consecutiv aparatele şi Verificaţi 
funcţionarea acestora

A21
A22
A23
A24
A25

842 A Protecţie îngheţ 
selectată, dar fără 
telecomandă circuit 
de încălzire.
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5)

Verificaţi repartizarea telecomenzii la 
unitatea de comandă şi circuitul de 
încălzire şi parametrizarea

Corectaţi setarea

A21
A22
A23
A24
A25

843 A Reglare încăpere 
selectată, dar fără 
telecomandă pentru 
circuitul de încălzire.
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5)

Verificaţi repartizarea telecomenzii la 
unitatea de comandă şi circuitul de 
încălzire şi parametrizarea

Corectaţi setarea
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A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28

1001 12 Lipsă comunicare 
între regulatorul de 
sistem şi 
telecomandă
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5;
A26 = circuit de 
încălzire 6;
A27 = circuit de 
încălzire 7;
A28 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configurarea (setarea adresei). 
Datorită setării selectate, este necesar 
un regulator de sistem.

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură EMS al 
regulatorului sistemului pentru a nu 
prezenta deteriorări. Tensiunea BUS la 
regulatorul sistemului trebuie să fie între 
12 şi 15 V DC. 

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Regulator de sistem sau telecomandă 
defectă

Înlocuiţi telecomanda sau regulatorul de 
sistem

A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28

1010 14 Lipsă comunicare 
prin conexiune BUS 
EMS plus
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5;
A26 = circuit de 
încălzire 6;
A27 = circuit de 
încălzire 7;
A28 = circuit de 
încălzire 8)

Cablul BUS trebuie să fie conectat corect Remediaţi eroarea de cablare şi opriţi şi 
reporniţi automatizarea

Cablul BUS nu trebuie să fie defect. 
Îndepărtaţi modulele de extindere de la 
EMS-BUS şi opriţi şi reporniţi 
automatizarea. Verificaţi cauza 
deranjamentului modulului sau cablării 
modulului

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul BUS
Înlocuiţi elementele EMS-BUS defecte
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A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28

1030
1033
1034
1035
1036

0 Eroare de date 
internă, înlocuiţi 
automatizarea 
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5;
A26 = circuit de 
încălzire 6;
A27 = circuit de 
încălzire 7;
A28 = circuit de 
încălzire 8)

– Înlocuiţi automatizarea 

A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28

1038 16 Valoare nevalidă oră/
dată
(A21 = circuit de 
încălzire 1;
A22 = circuit de 
încălzire 2;
A23 = circuit de 
încălzire 3;
A24 = circuit de 
încălzire 4;
A25 = circuit de 
încălzire 5;
A26 = circuit de 
încălzire 6;
A27 = circuit de 
încălzire 7;
A28 = circuit de 
încălzire 8)

Data/ora nu este încă setată Setarea datei/orei
Alimentarea cu tensiune a fost oprită 
timp îndelungat

Evitaţi căderile de tensiune

A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28

1042 14 Eroare internă: acces 
blocat la modulul 
ceasului

Eroare internă – 
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5.14 Cod de defecţiune A3...

A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28

3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148

14 Senzor de umiditate 
defect

Senzor de umiditate defect – 
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A3 17 Senzorul de temperatură 
pentru gaze arse de la 
nivelul antifluctuatorului 
este defect

Niciun semnal de la dispozitivul de 
control al gazelor arse la antifluctuator

Înlocuiţi senzorul (supravegherea 
gazelor arse)

Semnalul senzorului pentru 
supravegherea gazelor arse se află în 
afara curbei caracteristice

Verificaţi mănunchiul de cabluri în 
privinţa deteriorărilor

Întreruperea semnalului în cablul de 
conexiune

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică
Conectaţi ştecărul la instalaţia de 
supraveghere a gazelor arse 
(antifluctuator)

A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38

1010 14 Lipsă comunicare prin 
conexiune BUS EMS plus
(A31 = circuit de încălzire 
1;
A32 = circuit de încălzire 
2;
A33 = circuit de încălzire 
3;
A34 = circuit de încălzire 
4;
A35 = circuit de încălzire 
5;
A36 = circuit de încălzire 
6;
A37 = circuit de încălzire 
7;
A38 = circuit de încălzire 
8)

Cablul BUS trebuie să fie conectat 
corect 

Remediaţi eroarea de cablare şi opriţi 
şi reporniţi automatizarea

Cablul BUS nu trebuie să fie defect. 
Îndepărtaţi modulele de extindere de la 
EMS-BUS şi opriţi şi reporniţi 
automatizarea. Verificaţi cauza 
deranjamentului modulului sau cablării 
modulului

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul 
BUS
Înlocuiţi elementele EMS-BUS defecte
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A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38

1030
1035
1036
1038

0 Eroare de date internă, 
înlocuiţi automatizarea 
(A31 = circuit de încălzire 
1;
A32 = circuit de încălzire 
2;
A33 = circuit de încălzire 
3;
A34 = circuit de încălzire 
4;
A35 = circuit de încălzire 
5;
A36 = circuit de încălzire 
6;
A37 = circuit de încălzire 
7;
A38 = circuit de încălzire 
8)

– Înlocuiţi automatizarea 

A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38

3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028

14 Circuitul de încălzire al 
senzorului pentru 
temperatura turului este 
defect
(A31/3021 = circuit de 
încălzire 1;
A32/3022 = circuit de 
încălzire 2;
A33/3023 = circuit de 
încălzire 3;
A34/3024 = circuit de 
încălzire 4;
A35/3025 = circuit de 
încălzire 5;
A36/3026 = circuit de 
încălzire 6;
A37/3027 = circuit de 
încălzire 7;
A38/3028= circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configuraţia 
Datorită setării selectate, este necesar 
un senzor pentru temperatura turului

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul bateriei de amestec şi senzorul 
pentru temperatura turului

Realizaţi conexiunea conform 
specificaţiilor

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
turului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de tur la modulul 
amestecătorului conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost 
reglate, însă valorile tensiunii nu 
corespund, înlocuiţi modulul bateriei 
de amestec
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A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38

3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058

16 Eroare configurare: 
senzorul pentru 
temperatura turului nu 
este utilizat
(A31/3051 = circuit de 
încălzire 1;
A32/3052 = circuit de 
încălzire 2;
A33/3053 = circuit de 
încălzire 3;
A34/3054 = circuit de 
încălzire 4;
A35/3055 = circuit de 
încălzire 5;
A36/3056 = circuit de 
încălzire 6;
A37/3057 = circuit de 
încălzire 7;
A38/3058= circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configuraţia. 
În sistem există un senzor de 
temperatură pe tur care nu trebuie 
utilizat cu setarea selectată.

Modificaţi configuraţia

A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38

3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108

16 Lipsă comunicare între 
unitatea de comandă şi 
modul bateriei de 
amestec
(A31/3101 = circuit de 
încălzire 1;
A32/3102 = circuit de 
încălzire 2;
A33/3103 = circuit de 
încălzire 3;
A34/3104 = circuit de 
încălzire 4;
A35/3105 = circuit de 
încălzire 5;
A36/3106 = circuit de 
încălzire 6;
A37/3107 = circuit de 
încălzire 7;
A38/3108= circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi dacă setarea adreselor la 
modulul bateriei de amestec şi unitatea 
de comandă a fost selectată 
corespunzător

Pentru circuitul de încălzire 2, de 
exemplu, setaţi la 2

Verificaţi tronsonul de legătură EMS în 
privinţa deteriorărilor

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Unitate de comandă defectă Înlocuiţi unitatea de comandă
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A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38

3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128

10 Limitare temperatură 
declanşată
(A31/3121 = circuit de 
încălzire 1;
A32/3122 = circuit de 
încălzire 2;
A33/3123 = circuit de 
încălzire 3;
A34/3124 = circuit de 
încălzire 4;
A35/3125 = circuit de 
încălzire 5;
A36/3126 = circuit de 
încălzire 6;
A37/3127 = circuit de 
încălzire 7;
A38/3128= circuit de 
încălzire 8)

Bornele de legătură MC15 şi MC16 nu 
sunt echipate cu puntea sau limitatorul 
de temperatura

Conectaţi puntea sau limitatorul de 
temperatură la bornele de legătură 
MC15 şi MC16

Verificaţi setarea limitatorului de 
temperatură

Corectaţi setarea limitatorului de 
temperatură

Amestecătorul nu este conectat corect Racordaţi corect amestecătorul

Amestecător defect Înlocuiţi amestecătorul defect

A32
A33
A34
A35

807 A Circuitul de încălzire al 
senzorului de 
temperatură pe tur este 
defect
(A32 = circuit de încălzire 
1;
A33 = circuit de încălzire 
2;
A34 = circuit de încălzire 
3;
A35 = circuit de încălzire 
4)

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatizare şi senzorul pentru 
temperatura turului

Dacă apare un defect, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
automatizării

În cazul în care sunt desprinse 
şuruburile sau un ştecăr, remediaţi 
problema de contact

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
turului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de tur la 
automatizare conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost 
reglate, dar valorile tensiunii nu 
corespund, înlocuiţi automatizarea 
(modul în cascadă)

A32
A33
A34
A35

816 A Nicio comunicare cu 
modulul bateriei de 
amestec al circuitului de 
încălzire
(A32 = circuit de încălzire 
1;
A33 = circuit de încălzire 
2;
A34 = circuit de încălzire 
3;
A35 = circuit de încălzire 
4)

Verificaţi dacă setarea adreselor la 
modulul bateriei de amestec a fost 
selectată corespunzător

Pentru circuitul de încălzire 2, de 
exemplu, setaţi la 2

Verificaţi tronsonul de legătură EMS în 
privinţa deteriorărilor

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Verificaţi polaritatea tronsonului de 
legătură dintre modulul bateriei de 
amestec şi EMS 

Remediaţi deranjamentul de la nivelul 
polarităţii

Modul baterie de amestec defect Înlocuiţi modulul bateriei de amestec
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5.15 Cod de defecţiune A4...
Co
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A4 24
57

Ieşirea gazelor arse la 
antifluctuator

Este depăşită limita inferioară a tirajului 
coşului de fum,
cantitatea de aer de ardere este prea 
mică,
Aspirarea gazelor arse prin intermediul 
dispozitivelor mecanice de aerisire (de 
exemplu hotă, ventilator pentru 
evacuare)

Curăţaţi sau înlocuiţi clapeta termică 
pentru gaze arse

Înlocuiţi clapeta termică pentru gaze 
arse

A41
A42

1010 14 Lipsă comunicare 
prin conexiune BUS 
EMS plus
(A41 = sistem de apă 
caldă 1;
A42 = sistem de apă 
caldă 2)

Cablul BUS trebuie să fie conectat corect Remediaţi eroarea de cablare şi opriţi şi 
reporniţi automatizarea

Cablul BUS nu trebuie să fie defect. 
Îndepărtaţi modulele de extindere de la 
EMS-BUS şi opriţi şi reporniţi 
automatizarea. Verificaţi cauza 
deranjamentului modulului sau cablării 
modulului

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul BUS
Înlocuiţi elementele EMS-BUS defecte

A41
A42

1030
1036

0 Eroare de date 
internă, înlocuiţi 
automatizarea 
(A41 = sistem de apă 
caldă 1;
A42 = sistem de apă 
caldă 2)

– Înlocuiţi automatizarea 

A41
A42

1038 16 Valoare nevalidă oră/
dată
(A41 = sistem de apă 
caldă 1;
A42 = sistem de apă 
caldă 2)

Data/ora nu este încă setată Setarea datei/orei
Alimentarea cu tensiune a fost oprită 
timp îndelungat

Evitaţi căderile de tensiune

Tab. 24 Cod de defecţiune A4...
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A41
A42

4031
4032

14 Senzor de 
temperatură apă 
caldă defect
(A41 = sistem de apă 
caldă 1;
A42 = sistem de apă 
caldă 2)

Verificaţi configuraţia. 
Datorită setării selectate, este necesar 
un senzor de temperatură pentru apa 
caldă.

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatizare şi senzorul de temperatură 
pentru apă caldă

Realizaţi conexiunea conform 
specificaţiilor

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
automatizării

În cazul în care sunt desprinse şuruburile 
sau un ştecăr, remediaţi problema de 
contact

Verificaţi senzorul de temperatură 
pentru apă caldă conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de apă caldă a 
automatizării conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, 
dar valorile tensiunii nu corespund, 
înlocuiţi automatizarea (modul în 
cascadă)

La GB 142, trebuie să efectuaţi Reset Dacă deranjamentul persistă după 
Reset, trebuie să înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului de la nivelul 
generatorului termic

A41
A42

4051
4052

14 Dezinfecţie termică 
eşuată
(A41/4051 = sistem 
de apă caldă 1;
A42/4052 = sistem 
de apă caldă 2)

Verificaţi dacă se prelevă în permanenţă 
apă din boiler

Eventual blocaţi prelevarea permanentă 
de apă caldă

Verificaţi poziţia senzorului de apă caldă; 
eventual este montat greşit

Aduceţi senzorul de apă caldă în poziţia 
corectă

Controlaţi ţevile de legătură dintre cazan 
şi rezervor şi verificaţi conform 
instrucţiunilor de montare pentru a 
vedea dacă sunt racordate corect

În caz de defecţiuni ale tubulaturii, 
remediaţi-le

Verificaţi dacă serpentina de încălzire 
este aerisită complet în boiler

Aerisiţi, dacă este cazul

Verificaţi în conformitate cu 
documentaţia tehnică dacă pompa de 
încărcare a boilerului montată dispune 
de puterea necesară

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa

Dacă trebuie deselectată prioritatea apei 
calde, iar încălzirea şi apa caldă 
funcţionează în regim paralel, este 
posibil eventual ca puterea cazanului să 
nu fie suficientă

Setaţi încălzirea apei potabile la 
"Prioritate"

Pierderi prea mari în conducta de 
circulare

Verificaţi conducta de circulare

Verificaţi senzorul de temperatură 
pentru apă caldă conform tabelului

În cazul de abateri ale valorilor din tabel, 
înlocuiţi senzorul
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A41
A42

4061
4062

16 Apă caldă: 
temperatura de 
referinţă nu a fost 
atinsă 
(A41/4061 = sistem 
de apă caldă 1;
A42/4062 = sistem 
de apă caldă 2)

Verificaţi dacă se prelevă în permanenţă 
apă din boiler

Eventual blocaţi prelevarea permanentă 
de apă caldă

Verificaţi poziţia senzorului de apă caldă; 
eventual este montat greşit

Aduceţi senzorul de apă caldă în poziţia 
corectă
Alimentare insuficientă cu căldură 
(putere cazan, temperatură)

Prin intermediul testului funcţional, 
conectaţi pompa de încărcare a 
boilerului şi verificaţi dacă bornele de 
legătură au tensiunea 230 V AC (a se 
vedea schema electrică a modulului 
circuitului de încălzire)

Dacă nu există tensiune la ieşirea pompei 
de încărcare a boilerului, modulul de apă 
caldă este defect şi trebuie înlocuit

Verificaţi funcţia pompei Dacă pompa de încărcare a boilerului 
este alimentată cu tensiune, dar tot nu 
funcţionează, pompa de încărcare a 
boilerului este defectă şi trebuie 
înlocuită
Dacă pompa de încărcare a boilerului nu 
este alimentată cu tensiune, există o 
problemă la nivelul tronsonului de 
legătură dintre automatizare şi pompă. 
Aici verificaţi clemele de înşurubare şi 
cablul

Controlaţi ţevile de legătură dintre cazan 
şi rezervor şi verificaţi conform 
instrucţiunilor de instalare pentru a 
vedea dacă sunt racordate corect

În caz de deranjamente ale tubulaturii, 
remediaţi-le

Verificaţi dacă serpentina de încălzire 
este aerisită complet în boiler

Aerisiţi, dacă este cazul

Verificaţi în conformitate cu 
documentele tehnice dacă pompa de 
încărcare a boilerului montată dispune 
de puterea necesară

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa

Dacă trebuie deselectată prioritatea apei 
calde, iar încălzirea şi apa caldă 
funcţionează în regim paralel, este 
posibil eventual ca puterea cazanului să 
nu fie suficientă

Setaţi încălzirea apei potabile la 
"Prioritate"

Pierderi prea mari în conducta de 
circulare

Verificaţi conducta de circulare

Verificaţi senzorul de temperatură 
pentru apă caldă conform tabelului

În cazul de abateri ale valorilor din tabel, 
înlocuiţi senzorul
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5.16 Cod de defecţiune A5...

A41
A41

4081
4082

16 Modul: încălzire 
zilnică întreruptă

Pompa încălzirii zilnice este blocată Remediaţi blocarea pompei încălzirii 
zilnice

Debit masic al încălzirii zilnice prea mic 
sau lipsă debit masic  

Asiguraţi un debit masic suficient pentru 
încălzirea zilnică

Puterea încălzirii ulterioare este prea 
mică

Verificaţi puterea încălzirii ulterioare sau 
stabiliţi încălzirea zilnică la anumite 
intervale de timp, astfel încât puterea să 
fie suficientă

A41 6002 16 Modul solar: încălzire 
zilnică întreruptă

Pompa încălzirii zilnice este blocată  Remediaţi blocarea pompei încălzirii 
zilnice

Debit masic al încălzirii zilnice prea mic 
sau lipsă debit masic  

Asiguraţi un debit masic suficient pentru 
încălzirea zilnică

Puterea încălzirii ulterioare este prea 
mică

Verificaţi puterea încălzirii ulterioare sau 
stabiliţi încălzirea zilnică la anumite 
intervale de timp, astfel încât puterea să 
fie suficientă

A41
A42

6008 16 Modul solar: încălzire 
zilnică întreruptă
(A41 = sistem de apă 
caldă 1;
A42 = sistem de apă 
caldă 2)

Pompa încălzirii zilnice este blocată Remediaţi blocarea pompei încălzirii 
zilnice

Debit masic al încălzirii zilnice prea mic 
sau lipsă debit masic  

Asiguraţi un debit masic suficient pentru 
încălzirea zilnică

Puterea încălzirii ulterioare este prea 
mică

Verificaţi puterea încălzirii ulterioare sau 
stabiliţi încălzirea zilnică la anumite 
intervale de timp, astfel încât puterea să 
fie suficientă
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A5 9 14 Senzor de 
temperatură 
boiler 2 (senzor 
de temperatură 
superior SLS) 
defect

Ştecărul nu este conectat la senzorul 
pentru temperatura boilerului 2

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Cablul de conexiune al senzorului pentru 
temperatura boilerului 2 nu este 
deteriorat

Înlocuiţi senzorul boilerului 2

Senzor boiler 2 (NTC2) defect Înlocuiţi placa electronică
Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Conectaţi ştecărul la senzorul pentru 
temperatura boilerului 2
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A51 812 14 Eroare de setare 
modul solar

Verificaţi dacă în parametrizarea 
modulului solar, valoarea de „boiler 
maxim“ este setată la o valoare mai mică 
decât valoarea de „boiler minimă“

Remediaţi eroarea de parametrizare

A51 813 14 Senzorul pentru 
temperatura 
panoului 1 este 
defect

Verificaţi cablul de legătură dintre 
modulul solar şi senzorul pentru 
temperatura panoului

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
panoului conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului pentru 
temperatura panoului la nivelul 
modulului solar conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 814 14 Senzor de 
temperatură 
boiler inferior 
defect

Verificaţi configuraţia
Datorită setării selectate, este necesar 
un senzor de boiler în partea inferioară

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul solar şi senzorul boilerului în 
partea inferioară

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
modulului solar

În cazul în care sunt desprinse şuruburile sau 
un ştecăr, remediaţi problema de contact

Verificaţi senzorul boilerului în partea 
inferioară conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului boilerului în 
partea inferioară la modulul solar 
conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 816 14 Lipsă comunicare 
cu modulul solar

Verificaţi tronsonul de legătură EMS în 
privinţa deteriorărilor

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Verificaţi polaritatea tronsonului de 
legătură dintre modulul solar şi EMS

Remediaţi deranjamentul de la nivelul 
polarităţii

Modul solar defect Înlocuiţi modulul solar
A51 1010 14 Lipsă comunicare 

prin conexiune 
BUS EMS plus

Cablul BUS trebuie să fie conectat corect 
la modulul solar 

Remediaţi eroarea de cablare şi opriţi şi 
reporniţi automatizarea

Cablul BUS al modulului solar nu trebuie 
să fie defect. Îndepărtaţi modulele de 
extindere de la EMS-BUS şi opriţi şi 
reporniţi automatizarea. Verificaţi cauza 
deranjamentului modulului sau cablării 
modulului

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul BUS
Înlocuiţi elementele EMS-BUS defecte
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A51 1030
1035
1036

0 Eroare de date 
internă, înlocuiţi 
automatizarea 

– Înlocuiţi automatizarea 

A51 1038 16 Valoare nevalidă 
oră/dată

Data/ora nu este încă setată Setarea datei/orei
Alimentarea cu tensiune a fost oprită 
timp îndelungat

Evitaţi căderile de tensiune

A51 6005 12 Eroare de 
configurare: 
modul solar 

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul). 
În sistem există un modul de extindere 
solar care nu trebuie utilizat cu setarea 
selectată. Verificaţi combinaţia permisă 
de module cu ajutorul documentaţiei 
tehnice.

Modificaţi configuraţia

A51 6006 12 Lipsă de 
comunicare cu 
modulul de 
extindere solar

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul). 
Prin intermediul setărilor selectate este 
necesar un modul de extindere solar sau 
setarea nu este recunoscută.

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură EMS al 
modulului de extindere solar pentru a nu 
prezenta deteriorări. Tensiunea BUS la 
modulul de extindere solar trebuie să fie 
între 12 şi 15 V DC. 

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Modul de extindere solar defect Înlocuiţi modulul de extindere solar
A51 6007 12 Eroare de 

configurare: 
Modul de 
extindere solar

Verificaţi configuraţia. 
Sunt înregistrate configuraţii 
contradictorii la modulul solar şi modulul 
de extindere solar

Modificaţi configuraţia

A51 6011 14 Modul solar: 
Senzor de 
temperatură 
boiler central 
defect

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesar un senzor al 
boilerului central la nivelul modulului 
solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul solar şi senzorul de boiler central

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul boilerului central 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului boilerului central 
la nivelul modulului solar conform 
tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul
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A51 6012 14 Modul solar: 
conexiune 
derivaţie rezervor 
tampon - senzor 
de temperatură 
rezervor tampon 
superior defect

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesară o conexiune 
senzor a derivaţiei la rezervorul tampon a 
rezervorului tampon la nivelul modulului 
solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul solar şi conexiunea senzor la 
derivaţia rezervorului tampon a 
rezervorului tampon

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi conexiunea senzor la derivaţia 
rezervorului tampon a rezervorului 
tampon conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale conexiunii senzor la derivaţia 
rezervorului tampon a rezervorului 
tampon la nivelul modulului solar 
conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 6013 14 Modul solar: 
conexiune 
derivaţie rezervor 
tampon - senzor 
de temperatură 
pe tur defect

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesară o conexiune 
senzor a derivaţiei la rezervorul tampon a 
rezervorului tampon la nivelul modulului 
solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul solar şi conexiunea senzor la 
derivaţia rezervorului tampon a 
rezervorului tampon

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi conexiunea senzor la derivaţia 
rezervorului tampon a rezervorului 
tampon conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale conexiunii senzor la derivaţia 
rezervorului tampon a rezervorului 
tampon la nivelul modulului solar 
conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul
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A51 6014 14 Modul solar: 
Senzor de 
temperatură 
colector 2 defect

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesar un senzor de 
colector 2 la nivelul modulului solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul solar al senzorului colectorului 2

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul colectorului 2 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului pentru colectorul 
2 la nivelul modulului solar conform 
tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 6015 14 Modul solar: 
Senzor de 
temperatură 
boiler inferior 
defect - regim de 
rezervă activ 

Senzor legare în 
serie boiler 3 
(apă potabilă), 
doar 
monitorizare.

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesar un senzor al 
boilerului 3 inferior la nivelul modulului 
solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul solar şi senzorul de boiler 3 
inferior

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul boilerului 3 inferior 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului pentru boilerul 3 
inferior la nivelul modulului solar 
conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 6016 14 Modul solar: 
senzor de 
temperatură 
boiler 3 central - 
regim de rezervă 
activ 

Încărcare senzor 
de referinţă la 
legarea în serie a 
boilerului 3 (apă 
potabilă).

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesar un senzor al 
boilerului central 3 la nivelul modulului 
solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul solar şi senzorul de boiler 3 
central

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul boilerului 3 central 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului boilerului 3 
central la nivelul modulului solar conform 
tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul
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A51 6017 14 Modul solar: 
senzor de 
temperatură 
boiler 2 inferior - 
regim de rezervă 
activ 

Senzor de 
referinţă boiler 2

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesar un senzor al 
boilerului 2 inferior la nivelul modulului 
solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul solar şi senzorul de boiler 2 
inferior

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul boilerului 2 inferior 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului boilerului 2 
inferior la nivelul modulului solar 
conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 6018 14 Modul solar: 
senzor de 
temperatură 
boiler 2 central - 
regim de rezervă 
activ 

Senzor de 
referinţă boiler 2

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesar un senzor al 
boilerului central 2 la nivelul modulului 
solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul solar şi senzorul de boiler 2 
central

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul boilerului 2 central 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului boilerului 2 
central la nivelul modulului solar conform 
tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 6019 14 Modul solar: 
senzorul de 
temperatură 
extern al 
schimbătorului 
de căldură este 
defect - regim de 
rezervă activ 

Senzor de 
referinţă boiler 1

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesar un senzor al 
boilerului central la nivelul modulului 
solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul solar şi senzorul de boiler central

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul boilerului central 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului boilerului central 
la nivelul modulului solar conform 
tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul
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A51 6020 14 Modul solar: 
senzorul de 
temperatură a 
dezinfecţiei 
termice/încălzirii 
zilnice este 
defect

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesar un senzor de 
temperatură pentru dezinfecţia termică/
încălzirea zilnică la nivelul modulului 
solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul solar şi temperatura dezinfecţiei 
termice/încălzirii zilnice

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul de temperatură a 
dezinfecţiei termice/încălzirii zilnice 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea bornelor de legătură 
ale senzorului de temperatură a 
dezinfecţiei termice/încălzirii zilnice de 
la nivelul modulului solar conform 
tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 6021 14 Senzorul pentru 
temperatura 
panoului 1 este 
defect

Verificaţi configuraţia. 
Datorită setării selectate, este necesar 
un senzor pentru temperatura panoului

Modificaţi configuraţia

Verificaţi cablul de legătură dintre 
modulul solar şi senzorul pentru 
temperatura panoului

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
panoului conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului pentru 
temperatura panoului la nivelul 
modulului solar conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 6022 14 Senzor de 
temperatură 
boiler 1 inferior 
defect
Regim de rezervă 
activ

Verificaţi configuraţia
Datorită setării selectate, este necesar 
un senzor de boiler în partea inferioară

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul solar şi senzorul boilerului în 
partea inferioară

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
modulului solar

În cazul în care sunt desprinse şuruburile sau 
un ştecăr, remediaţi problema de contact

Verificaţi senzorul boilerului în partea 
inferioară conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului boilerului în 
partea inferioară la modulul solar 
conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul
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A51 6023 14 Modul solar: 
pompă solară 
blocată sau aer în 
sistem 

Verificaţi dacă robinetele de umplere 
sunt închise

Deschideţi robinetele

Verificaţi poziţia senzorului boilerului 2 
inferior pentru a vedea, eventual, dacă 
acesta este conectat greşit

Poziţionaţi corect boilerul 2 inferior

Verificaţi poziţia senzorului colectorului 
2 pentru a vedea, eventual, dacă acesta 
este conectat greşit

Poziţionaţi corect senzorul colectorului 2

Prin intermediul testului funcţional, 
conectaţi pompa colectorului 2 şi 
verificaţi dacă bornele de legătură au 
tensiunea 230 V AC (a se vedea schema 
electrică a modulului solar) 

Dacă nu există tensiune la ieşirea pompei 
colectorului 2, modulul este defect şi trebuie 
înlocuit

În cazul pompelor de modulaţie verificaţi 
dacă tensiunea de comandă este 
polarizată corect între 0 şi 10 V DC

Dacă polaritatea este greşită, corectaţi-o. 
Dacă nu există nicio tensiune, modulul 
trebuie înlocuit

În cazul pompelor de modulaţie verificaţi 
dacă alimentarea separată cu tensiunea 
este fixată la 230 V AC

Asiguraţi alimentarea cu tensiune

Când există 1 consumator: Verificaţi 
funcţia pompei. Când există 2 
consumatori: În circuitul consumatorului, 
sunt atribuite 2 proceduri ca şi cazul unui 
singur consumator.

Când pompa colectorului 2 este alimentată 
cu tensiune, dar tot nu funcţionează, pompa 
colectorului 2 este defectă şi trebuie 
înlocuită

Când trebuie alimentaţi 2 consumatori 
de la un singur colector prin intermediul 
unei vane cu 3 căi: 

Dacă pompa colectorului 2 nu este 
alimentată cu tensiune, există o problemă la 
nivelul tronsonului de legătură dintre modul 
şi pompa colectorului 2. Aici verificaţi 
clemele de înşurubare şi cablul

În cadrul testului funcţional, cuplaţi vana 
cu 3 căi la rezervorul de încărcare 1. 
Verificaţi dacă are 230 V AC 

Dacă nu există tensiune la ieşirea rezervorului 
1 pentru vana cu 3 căi, modulul este defect şi 
trebuie înlocuit 

Verificaţi dacă rezervorul 1 a fost 
încărcat

Când în loc de rezervorul 1 este încărcat 
rezervorul 2, trebuie să verificaţi polaritatea, 
tronsonul de legătură şi vana cu 3 căi

În cadrul testului funcţional, cuplaţi vana 
cu 3 căi la rezervorul de încărcare 2. 
Verificaţi dacă are 230 V AC

Dacă nu există tensiune la ieşirea rezervorului 
2 pentru vana cu 3 căi, modulul este defect şi 
trebuie înlocuit 
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Verificaţi dacă rezervorul 2 a fost 
încărcat

Când în loc de rezervorul 2 este încărcat 
rezervorul 1, trebuie să verificaţi polaritatea, 
tronsonul de legătură şi vana cu 3 căi

Controlaţi ţevile de legătură dintre 
colector şi consumatorul solar şi verificaţi 
conform instrucţiunilor de montare pentru 
a vedea dacă sunt racordate corect

În caz de defecţiuni ale tubulaturii, remediaţi-
le

Verificaţi dacă circuitul solar este aerisit 
complet, verificaţi presiunea

Aerisiţi instalaţia solară şi umpleţi-o, dacă 
este necesar

Verificaţi dacă pompa colectorului 2 este 
corect dimensionată

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa 
colectorului 2

Verificaţi senzorul conform tabelelor În cazul de abateri ale valorilor din tabel, 
înlocuiţi senzorul

A51 6024 14 Modul solar: 
încărcare pompă 
blocată sau aer în 
sistem 

Prin intermediul testului funcţional, 
conectaţi pompa de încărcare cu apă 
potabilă şi verificaţi dacă bornele de 
legătură au tensiunea 230 V AC (a se 
vedea schema electrică a modulului 
solar) 

Dacă nu există tensiune la ieşirea pompei de 
încărcare cu apă potabilă, modulul este 
defect şi trebuie înlocuit

Verificaţi funcţia pompei Dacă pompa de încărcare cu apă potabilă 
este alimentată cu tensiune, dar tot nu 
funcţionează, pompa de încărcare cu apă 
potabilă este defectă şi trebuie înlocuită
Dacă pompa de încărcare cu apă potabilă nu 
este alimentată cu tensiune, există o 
problemă la nivelul tronsonului de legătură 
dintre modul şi pompa de încărcare cu apă 
potabilă. Aici verificaţi clemele de înşurubare 
şi cablul

Controlaţi ţevile de legătură dintre 
ambele rezervoare şi verificaţi conform 
instrucţiunilor de instalare

În caz de deranjamente ale tubulaturii, 
remediaţi-le

Verificaţi dacă circuitul de încărcare cu 
apă potabilă este aerisit complet

Aerisiţi instalaţia solară

Verificaţi dacă pompa de încărcare cu 
apă potabilă este corect dimensionată

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa de 
încărcare cu apă potabilă

Verificaţi senzorul conform tabelelor În cazul de abateri ale valorilor din tabel, 
înlocuiţi senzorul
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A51 6025 14 Modul solar: 
pompă solară 2 
blocată sau aer în 
sistem

Verificaţi dacă circuitul solar este aerisit 
complet

Aerisiţi instalaţia solară

În cazul pompelor de modulaţie verificaţi 
dacă tensiunea de comandă este 
polarizată corect între 0 şi 10 V DC

Dacă polaritatea este greşită, corectaţi-o. 
Dacă nu există nicio tensiune, modulul 
trebuie înlocuit

Prin intermediul testului funcţional, 
conectaţi pompa boilerului suplimentar 
şi verificaţi dacă bornele de legătură au 
tensiunea 230 V AC (a se vedea schema 
electrică a modulului solar) 

Dacă nu există tensiune la ieşirea pompei 
boilerului suplimentar, modulul este defect şi 
trebuie înlocuit

Verificaţi funcţia pompei Când pompa boilerului suplimentar este 
alimentată cu tensiune, dar tot nu 
funcţionează, pompa boilerului suplimentar 
este defectă şi trebuie înlocuită
Dacă pompa boilerului suplimentar nu este 
alimentată cu tensiune, există o problemă la 
nivelul tronsonului de legătură dintre modul 
şi pompa boilerului suplimentar. Aici 
verificaţi clemele de înşurubare şi cablul

Controlaţi ţevile de legătură dintre 
colectorul 1 şi consumatorul solar 2 şi 
verificaţi conform instrucţiunilor de 
instalare pentru a vedea dacă sunt 
racordate corect

În caz de deranjamente ale tubulaturii, 
remediaţi-le

Verificaţi poziţia senzorului boilerului 2 
inferior pentru a vedea, eventual, dacă 
acesta este conectat greşit

Poziţionaţi corect boilerul 2 inferior

Verificaţi poziţia senzorului colectorului 
1 pentru a vedea, eventual, dacă acesta 
este conectat greşit

Poziţionaţi corect senzorul colectorului 1

În cazul pompelor de modulaţie verificaţi 
dacă alimentarea separată cu tensiunea 
este fixată la 230 V AC

Asiguraţi alimentarea cu tensiune

În cazul pompelor de modulaţie verificaţi 
dacă alimentarea separată cu tensiunea 
este fixată la 230 V AC

Asiguraţi alimentarea cu tensiune

Verificaţi dacă pompa boilerului 
suplimentar este corect dimensionată

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa 
boilerului suplimentar

Verificaţi senzorul conform tabelelor În cazul de abateri ale valorilor din tabel, 
înlocuiţi senzorul
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A51 6026 14 Modul solar: 
schimbător de 
căldură extern 
blocat sau aer în 
sistem

Prin intermediul testului funcţional, 
conectaţi schimbătorul de căldură extern 
şi verificaţi dacă bornele de legătură au 
tensiunea 230 V AC/0-10 V DC (a se 
vedea schema electrică a modulului 
solar) 

Dacă nu există tensiune la ieşirea pompei 
schimbătorului de căldură extern, modulul 
este defect şi trebuie înlocuit

Verificaţi funcţia pompei Când pompa schimbătorului de căldură 
extern este alimentată cu tensiune, dar tot nu 
funcţionează, pompa boilerului suplimentar 
este defectă şi trebuie înlocuită.
Dacă pompa schimbătorului de căldură 
extern nu este alimentată cu tensiune, există 
o problemă la nivelul tronsonului de legătură 
dintre modul şi pompa schimbătorului de 
căldură extern. Aici verificaţi clemele de 
înşurubare şi cablul

Controlaţi ţevile de legătură dintre 
schimbătorul de căldură şi consumatorul 
solar şi verificaţi conform instrucţiunilor 
de instalare pentru a vedea dacă sunt 
racordate corect

În caz de deranjamente ale tubulaturii, 
remediaţi-le

Verificaţi dacă circuitul schimbătorului 
de căldură este aerisit complet

Aerisiţi instalaţia

Verificaţi dacă pompa schimbătorului de 
căldură extern este corect dimensionată

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa 
schimbătorului de căldură extern

Verificaţi senzorul conform tabelelor În cazul de abateri ale valorilor din tabel, 
înlocuiţi senzorul

A51 6027 14 Modul solar: 
Pompă 
dezinfecţie 
termică blocată

Verificaţi poziţia senzorului boilerului 1/
2 inferior pentru a vedea, eventual, dacă 
acesta este conectat greşit

Poziţionaţi corect rezervorul 1/2 inferior

Verificaţi poziţia senzorului de 
temperatură al schimbătorului de 
căldură extern pentru a vedea, eventual, 
dacă acesta este conectat greşit

Poziţionaţi corect senzorul de temperatură al 
schimbătorului de căldură extern
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Prin intermediul testului funcţional, 
conectaţi schimbătorul de căldură extern 
şi verificaţi dacă bornele de legătură au 
tensiunea 230 V AC/0-10 V DC (a se 
vedea schema electrică a modulului 
solar) 

Dacă nu există tensiune la ieşirea pompei 
schimbătorului de căldură extern, modulul 
este defect şi trebuie înlocuit

Verificaţi funcţia pompei Când pompa schimbătorului de căldură 
extern este alimentată cu tensiune, dar tot nu 
funcţionează, pompa boilerului suplimentar 
este defectă şi trebuie înlocuită.
Dacă pompa schimbătorului de căldură 
extern nu este alimentată cu tensiune, există 
o problemă la nivelul tronsonului de legătură 
dintre modul şi pompa schimbătorului de 
căldură extern. Aici verificaţi clemele de 
înşurubare şi cablul

Controlaţi ţevile de legătură dintre 
schimbătorul de căldură şi consumatorul 
solar şi verificaţi conform instrucţiunilor 
de instalare pentru a vedea dacă sunt 
racordate corect

În caz de deranjamente ale tubulaturii, 
remediaţi-le

Verificaţi dacă circuitul schimbătorului 
de căldură este aerisit complet

Aerisiţi instalaţia

Verificaţi dacă pompa schimbătorului de 
căldură extern este corect dimensionată

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa 
schimbătorului de căldură extern

A51 6028 14 Modul solar: 
pompă solară 
blocată sau aer în 
sistem

Verificaţi poziţia senzorului boilerului 1/
2 inferior pentru a vedea, eventual, dacă 
acesta este conectat greşit

Poziţionaţi corect rezervorul 1/2 inferior

Verificaţi poziţia senzorului colectorului 
1 pentru a vedea, eventual, dacă acesta 
este conectat greşit

Poziţionaţi corect senzorul colectorului

Prin intermediul testului funcţional, 
conectaţi pompa colectorului 1 şi 
verificaţi dacă bornele de legătură au 
tensiunea 230 V AC (a se vedea schema 
electrică a modulului solar) 

Dacă nu există tensiune la ieşirea pompei 
colectorului 1, modulul este defect şi trebuie 
înlocuit

Co
d d

e 
de

fe
cţ

iu
ne

Co
d 

su
pl

im
en

ta
r

Cl
as

ă d
e 

de
ra

nj
am

en
t

Cauză fără 
descriere a 
deranjamentului Procedură de verificare/cauză Măsură

Tab. 25 Cod de defecţiune A5...



Remedierea defecţiunilor

Manual de service Logamtic EMS plus şi Logamatic EMS – 6 720 811 602 (2014/02)90

5 

În cazul pompelor de modulaţie verificaţi 
dacă tensiunea de comandă este 
polarizată corect între 0 şi 10 V DC

Dacă polaritatea este greşită, corectaţi-o. 
Dacă nu există nicio tensiune, modulul 
trebuie înlocuit

În cazul pompelor de modulaţie verificaţi 
dacă alimentarea separată cu tensiunea 
este fixată la 230 V AC

Asiguraţi alimentarea cu tensiune

Când există 1 consumator: Verificaţi 
funcţia pompei. Când există 2 
consumatori: În circuitul 
consumatorului, sunt atribuite 2 
proceduri ca şi cazul unui singur 
consumator.

Când pompa colectorului 1 este alimentată 
cu tensiune, dar tot nu funcţionează, pompa 
colectorului 1 este defectă şi trebuie 
înlocuită

Când trebuie alimentaţi 2 consumatori 
de la un singur colector prin intermediul 
unei vane cu 3 căi: 

Dacă pompa colectorului 1 nu este 
alimentată cu tensiune, există o problemă la 
nivelul tronsonului de legătură dintre modul 
şi pompa colectorului 1. Aici verificaţi 
clemele de înşurubare şi cablul

În cadrul testului funcţional, cuplaţi vana 
cu 3 căi la rezervorul de încărcare 1. 
Verificaţi dacă are 230 V AC 

Dacă nu există tensiune la ieşirea rezervorului 
1 pentru vana cu 3 căi, modulul este defect şi 
trebuie înlocuit 

Verificaţi dacă rezervorul 1 a fost 
încărcat

Când în loc de rezervorul 1 este încărcat 
rezervorul 2, trebuie să verificaţi polaritatea, 
tronsonul de legătură şi vana cu 3 căi

În cadrul testului funcţional, cuplaţi vana 
cu 3 căi la rezervorul de încărcare 2. 
Verificaţi dacă are 230 V AC

Dacă nu există tensiune la ieşirea rezervorului 
2 pentru vana cu 3 căi, modulul este defect şi 
trebuie înlocuit  

Verificaţi dacă rezervorul 2 a fost 
încărcat

Când în loc de rezervorul 2 este încărcat 
rezervorul 1, trebuie să verificaţi polaritatea, 
tronsonul de legătură şi vana cu 3 căi

Controlaţi ţevile de legătură dintre 
colector şi consumatorul solar şi 
verificaţi conform instrucţiunilor de 
montare pentru a vedea dacă sunt 
racordate corect

În caz de defecţiuni ale tubulaturii, remediaţi-
le
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Verificaţi dacă circuitul solar este aerisit 
complet

Aerisiţi instalaţia solară

Verificaţi dacă pompa colectorului 1 este 
corect dimensionată

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa 
colectorului 1

Verificaţi senzorul conform tabelelor În cazul de abateri ale valorilor din tabel, 
înlocuiţi senzorul

A51 6029 14 Modul solar: 
Senzor de 
temperatură 
amestecător 
defect

Verificaţi configuraţia. Datorită setării 
selectate, este necesar un senzor de 
temperatură pentru amestecător la 
nivelul modulului solar

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul solar şi senzorul de temperatură 
al amestecătorului

Realizaţi conexiunea conform specificaţiilor

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
amestecătorului conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de temperatură al 
amestecătorului la nivelul modulului 
solar conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 6032 14 Debit masic prea 
mare circuit solar 
câmp panou 1

Debitul masic din circuitul solar este prea 
ridicat

Setaţi corect debitul masic în circuitul solar 
(de exemplu, reduceţi treapta pompei) şi 
dacă este necesar, închideţi-l în continuare la 
clapeta de vizitare a staţiei solare. 
Valori de referinţă 20-40 l/m2 suprafaţă 
panou şi oră.
Setarea pentru suprafaţa panoului, tipul 
panoului şi factorul locului de amplasare în 
meniul Optimizare solară.

A51 6033 14 Debit masic prea 
mic circuit solar 
câmp panou 1

Debitul masic din circuitul solar este 
prea scăzut

Setaţi corect debitul masic în circuitul solar 
(de exemplu, creşteţi treapta pompei) şi 
dacă este necesar, deschideţi-l în continuare 
la clapeta de vizitare a staţiei solare. 
Valori de referinţă 20-40 l/m2 suprafaţă 
panou şi oră.
Setarea pentru suprafaţa panoului, tipul 
panoului şi factorul locului de amplasare în 
meniul Optimizare solară.
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A51 6034 14 Debit masic prea 
mare circuit solar 
câmp panou 2

Debitul masic din circuitul solar este prea 
ridicat

Setaţi corect debitul masic în circuitul solar 
(de exemplu, reduceţi treapta pompei) şi 
dacă este necesar, închideţi-l în continuare la 
clapeta de vizitare a staţiei solare. 
Valori de referinţă 20-40 l/m2 suprafaţă 
panou şi oră.
Setarea pentru suprafaţa panoului, tipul 
panoului şi factorul locului de amplasare în 
meniul Optimizare solară.

A51 6035 14 Debit masic prea 
mic circuit solar 
câmp colector 2

Debitul masic din circuitul solar este 
prea scăzut

Setaţi corect debitul masic în circuitul solar 
(de exemplu, creşteţi treapta pompei) şi 
dacă este necesar, deschideţi-l în continuare 
la clapeta de vizitare a staţiei solare. 
Valori de referinţă 20-40 l/m2 suprafaţă 
panou şi oră.
Setarea pentru suprafaţa panoului, tipul 
panoului şi factorul locului de amplasare în 
meniul Optimizare solară.

A51 6036 14 Senzor de 
temperatură 
boiler solar 1 
defect - regim de 
rezervă activ

Verificaţi senzorul de temperatură la 
nivelul boilerului solar şi înlocuiţi-l, dacă 
este necesar

Verificaţi senzorul de temperatură la nivelul 
boilerului solar 1 şi înlocuiţi-l, dacă este 
necesar

A51 6042 16 Modul solar: 
dezinfecţie 
termică 
întreruptă

Pompa dezinfecţiei termice s-a blocat Remediaţi blocarea pompei dezinfecţiei 
termice

Debitul masic al dezinfecţiei termie este 
prea redus, respectiv nu există debit 
masic  

Asiguraţi un debit masic suficient pentru 
dezinfecţia termică

Puterea încălzirii ulterioare este prea 
mică

Verificaţi puterea încălzirii ulterioare sau 
stabiliţi dezinfecţia termică la anumite 
intervale de timp, astfel încât puterea să fie 
suficientă

A51 6043 16 Lipsă semnal 
dispozitiv 
măsurare debit 
volumic contor 
aport termic

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
volum şi dispozitivul de măsurare a 
debitului volumic al contorului de aport 
termic

 Remediaţi posibilele probleme de contact

Dispozitivul de măsurare a debitului 
volumic al contorului de aport termic 
este defect

Verificaţi dispozitivul de măsurare a debitului 
volumic al contorului de aport termic

Robinet de închidere închis Deschideţi robinetul de închidere

Verificaţi dacă circuitul solar este 
complet aerisit.

Aerisiţi instalaţia.

Pompa solară nu transportă Verificaţi pompa solară
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A51 6044 14 Senzorul de 
temperatură pe 
tur al contorului 
de aport termic 
este defect

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul şi senzorul de temperatură pe 
tur al contorului de aport termic

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul de 
temperatură

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
modulului

În cazul în care sunt desprinse şuruburile sau 
un ştecăr, remediaţi problema de contact

Verificaţi senzorul de temperatură pe tur 
al contorului de aport termic conform 
tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul 
de temperatură

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de temperatură la 
nivelul automatizării conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 6045 14 Senzorul de 
temperatură pe 
retur al 
contorului de 
aport termic este 
defect

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modulul şi senzorul de temperatură pe 
retur al contorului de aport termic

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul de 
temperatură

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
modulului

În cazul în care sunt desprinse şuruburile sau 
un ştecăr, remediaţi problema de contact

Verificaţi senzorul de temperatură 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul 
de temperatură

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de temperatură la 
nivelul automatizării conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A51 6046
6047

14 Senzor de 
temperatură 
sursă de căldură 
pentru aparat de 
reglare diferenţă 
de temperatură 
defect

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul şi senzorul de temperatură pentru 
reducerea căldurii

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul de 
temperatură

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
modulului

În cazul în care sunt desprinse şuruburile sau 
un ştecăr, remediaţi problema de contact

Verificaţi senzorul de temperatură 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul 
de temperatură

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de temperatură la 
nivelul automatizării conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul
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A51 6048 14 Pompă de 
încărcare cu 
schimbător de 
căldură blocată

Verificaţi poziţia senzorului de 
temperatură al rezervorului 1 superior 
pentru a vedea, eventual, dacă acesta 
este conectat greşit

Poziţionaţi corect senzorul de temperatură

Verificaţi poziţia senzorului de 
temperatură al rezervorului 3 inferior 
pentru a vedea, eventual, dacă acesta 
este conectat greşit

Poziţionaţi corect senzorul de temperatură

Prin intermediul testului funcţional, 
conectaţi pompa de încărcare şi 
verificaţi dacă bornele de legătură au 
tensiunea 230 V AC/
0-10 V DC (a se vedea schema electrică 
a modulului solar)

Dacă nu există tensiune la ieşirea pompei de 
încărcare, modulul este defect şi trebuie 
înlocuit

Verificaţi funcţia pompei Când pompa este alimentată cu tensiune, dar 
tot nu funcţionează, pompa este defectă şi 
trebuie înlocuită
Dacă pompa nu este alimentată cu tensiune, 
există o problemă la nivelul tronsonului de 
legătură dintre modul şi pompă. Aici verificaţi 
clemele de înşurubare şi cablul

Verificaţi dacă circuitul solar este 
complet aerisit

Aerisiţi instalaţia

Verificaţi dacă pompa este corect 
dimensionată

Dacă există abateri, înlocuiţi pompa.

Verificaţi senzorul conform tabelelor În cazul de abateri ale valorilor din tabel, 
înlocuiţi senzorul

A51 6049 14 Senzor de 
temperatură 
rezervor superior 
defect

Încărcare cu 
schimbător de 
căldură - senzor 
de referinţă în 
rezervor 3 
inferior.

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul şi senzorul de temperatură al 
rezervorului superior

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
modulului

În cazul în care sunt desprinse şuruburile sau 
un ştecăr, remediaţi problema de contact

Verificaţi senzorul de temperatură 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul 
de temperatură

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de temperatură la 
nivelul automatizării conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul
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A51 6050 14 Senzor de 
temperatură 
rezervor 3 
inferior defect - 
regim de rezervă 
activ

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
modul şi senzorul de temperatură al 
rezervorului 3 inferior

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
modulului.
Verificaţi automatizarea conform 
tabelului

În cazul în care sunt desprinse şuruburile sau 
un ştecăr, remediaţi problema de contact

Verificaţi senzorul de temperatură 
conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi senzorul 
de temperatură

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de temperatură la 
nivelul automatizării conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
modulul

A52 1036 0 Eroare de date 
internă, înlocuiţi 
automatizarea 
(A61 = circuit de 
încălzire 1;
A62 = circuit de 
încălzire 2;
A63 = circuit de 
încălzire 3;
A64 = circuit de 
încălzire 4;
A65 = circuit de 
încălzire 5;
A66 = circuit de 
încălzire 6;
A67 = circuit de 
încălzire 7;
A68 = circuit de 
încălzire 8)

– Înlocuiţi automatizarea 

A52 6010 14 Lipsă de 
comunicare cu 
modulul solar 
principal

Verificaţi configurarea (setarea adresei 
la modul). Datorită setării selectate, este 
necesar un modul solar principal

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură EMS al 
modulului solar principal pentru a nu 
prezenta deteriorări. Tensiunea BUS la 
modulul solar principal trebuie să fie 
între 12 şi 15 V DC. 

Înlocuiţi cablul deteriorat

Modul solar principal defect Înlocuiţi modulul solar principal
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5.17 Cod de defecţiune A6...
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Cauză fără descriere a 
deranjamentului Procedură de verificare/cauză Măsură

A6 26 Senzor de temperatură 
pentru gaze arse în 
compartiment de ardere 
defect

Lipsă semnal de la senzorul pentru 
monitorizarea gazelor arse în 
compartimentul de ardere

Înlocuiţi senzorul (supravegherea 
gazelor arse) la compartimentul de 
ardere

Semnalul senzorului dispozitivului de 
control al gazelor arse se află în afara 
curbei caracteristice

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Întreruperea semnalului în cablul de 
conexiune

Înlocuiţi placa electronică

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Cuplaţi contactele cu fişă pe senzor

A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

1005 12 Configurarea sistemului 
neconfirmată
(A61 = circuit de 
încălzire 1;
A62 = circuit de încălzire 
2;
A63 = circuit de încălzire 
3;
A64 = circuit de încălzire 
4;
A65 = circuit de încălzire 
5;
A66 = circuit de încălzire 
6;
A67 = circuit de încălzire 
7;
A68 = circuit de încălzire 
8)

Configurarea sistemului neconfirmată Configurarea sistemului nu este 
efectuată complet

Tab. 26 Cod de defecţiune A6...
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A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

1010 14 Lipsă comunicare prin 
conexiune BUS EMS 
plus
(A61 = circuit de 
încălzire 1;
A62 = circuit de încălzire 
2;
A63 = circuit de încălzire 
3;
A64 = circuit de încălzire 
4;
A65 = circuit de încălzire 
5;
A66 = circuit de încălzire 
6;
A67 = circuit de încălzire 
7;
A68 = circuit de încălzire 
8)

Cablul BUS trebuie să fie conectat 
corect 

Remediaţi eroare de cablare şi opriţi şi 
reporniţi automatizarea

Cablul BUS nu trebuie să fie defect. 
Îndepărtaţi modulele de extindere de 
la EMS-BUS şi opriţi şi reporniţi 
automatizarea. Verificaţi cauza 
deranjamentului modulului sau 
cablării modulului

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul BUS
Înlocuiţi elementele EMS-BUS defecte

A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

1030
1033
1034
1035
1036

0 Eroare de date internă, 
înlocuiţi automatizarea 
(A61 = circuit de 
încălzire 1;
A62 = circuit de încălzire 
2;
A63 = circuit de încălzire 
3;
A64 = circuit de încălzire 
4;
A65 = circuit de încălzire 
5;
A66 = circuit de încălzire 
6;
A67 = circuit de încălzire 
7;
A68 = circuit de încălzire 
8)

– Înlocuiţi automatizarea 
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A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

1037 14 Senzor de temperatură 
pentru exterior defect - 
Regim de rezervă 
încălzire activ
(A61 = circuit de 
încălzire 1;
A62 = circuit de încălzire 
2;
A63 = circuit de încălzire 
3;
A64 = circuit de încălzire 
4;
A65 = circuit de încălzire 
5;
A66 = circuit de încălzire 
6;
A67 = circuit de încălzire 
7;
A68 = circuit de încălzire 
8)

Verificaţi configuraţia. 
Datorită setării selectate, este 
necesar un senzor pentru 
temperatura exterioară.

Nu se doreşte un senzor de temperatură 
pentru exterior. Selectaţi în 
automatizare configuraţia în funcţie de 
temperatura încăperii.

Verificaţi trecerea tronsonului de 
legătură dintre automatizare şi 
senzorul pentru temperatura 
exterioară

Dacă nu există nicio trecere, remediaţi 
deranjamentul

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură din senzorul 
pentru temperatura exterioară, 
respectiv la ştecăr, la nivelul 
automatizării

Curăţaţi bornele de legătură corodate 
din carcasa senzorului exterior.

Verificaţi senzorul pentru 
temperatura exterioară conform 
tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului pentru 
temperatura exterioară la nivelul 
automatizării conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, 
dar valorile tensiunii nu corespund, 
înlocuiţi automatizarea

A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

1038 16 Valoare nevalidă oră/
dată
(A61 = circuit de 
încălzire 1;
A62 = circuit de încălzire 
2;
A63 = circuit de încălzire 
3;
A64 = circuit de încălzire 
4;
A65 = circuit de încălzire 
5;
A66 = circuit de încălzire 
6;
A67 = circuit de încălzire 
7;
A68 = circuit de încălzire 
8)

Data/ora nu este încă setată Setarea datei/orei
Alimentarea cu tensiune a fost oprită 
timp îndelungat

Evitaţi căderile de tensiune
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A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

1042 14 Eroare internă: acces 
blocat la modulul 
ceasului

Eroare internă – 

A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058

14 Lipsă de comunicare 
modul cu senzorul 
extern pentru 
temperatura încăperii
(A61/1051 = circuit de 
încălzire 1;
A62/1052 = circuit de 
încălzire 2;
A63/1053 = circuit de 
încălzire 3;
A64/1054 = circuit de 
încălzire 4;
A65/1055 = circuit de 
încălzire 5;
A66/1056 = circuit de 
încălzire 6;
A67/1057 = circuit de 
încălzire 7;
A68/1058 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configurarea (setarea 
adresei la modul). 
Datorită setării selectate, este 
necesar un modul al senzorului extern 
pentru temperatura încăperii

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură EMS la 
modulul senzorului extern pentru 
temperatura încăperii în privinţa 
deteriorărilor. Tensiunea BUS la 
modulul senzorului extern pentru 
temperatura încăperii trebuie să fie 
între 12 şi 15 V DC. 

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Modulul senzorului extern pentru 
temperatura încăperii este defect

Înlocuiţi modulul senzorului extern 
pentru temperatura încăperii

A61 1081 14 Două unităţi de 
comandă master în 
sistem.

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Conectaţi unitatea de comandă pentru 
circuitul de încălzire 1 ca master

A62 1082 14 Două unităţi de 
comandă master în 
sistem.

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Conectaţi unitatea de comandă pentru 
circuitul de încălzire 2 ca master

A63 1083 14 Două unităţi de 
comandă master în 
sistem.

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Conectaţi unitatea de comandă pentru 
circuitul de încălzire 3 ca master

A64 1084 14 Două unităţi de 
comandă master în 
sistem.

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Conectaţi unitatea de comandă pentru 
circuitul de încălzire 4 ca master

A65 1085 14 Două unităţi de 
comandă master în 
sistem.

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Conectaţi unitatea de comandă pentru 
circuitul de încălzire 5 ca master
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A66 1086 14 Două unităţi de 
comandă master în 
sistem.

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Conectaţi unitatea de comandă pentru 
circuitul de încălzire 6 ca master

A67 1087 14 Două unităţi de 
comandă master în 
sistem.

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Conectaţi unitatea de comandă pentru 
circuitul de încălzire 7 ca master

A68 1088 14 Două unităţi de 
comandă master în 
sistem.

Verificaţi parametrizarea la nivelul 
instalaţiei

Conectaţi unitatea de comandă pentru 
circuitul de încălzire 8 ca master

A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008

14 Eroare configurare: 
modulul senzorului 
extern pentru 
temperatura încăperii 
nu este utilizat
(A61/3001 = circuit de 
încălzire 1;
A62/3002 = circuit de 
încălzire 2;
A63/3003 = circuit de 
încălzire 3;
A64/3004 = circuit de 
încălzire 4;
A65/3005 = circuit de 
încălzire 5;
A66/3006 = circuit de 
încălzire 6;
A67/3007 = circuit de 
încălzire 7;
A68/3008 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configurarea (setarea 
adresei la modul). 
În sistem există un modul al 
senzorului extern pentru temperatura 
încăperii care nu trebuie utilizat cu 
setarea selectată.

Modificaţi configuraţia
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A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018

14 Eroare de configurare: 
modulul bateriei de 
amestec neutilizat
(A61/3011 = circuit de 
încălzire 1;
A62/3012 = circuit de 
încălzire 2;
A63/3013 = circuit de 
încălzire 3;
A64/3014 = circuit de 
încălzire 4;
A65/3015 = circuit de 
încălzire 5;
A66/3016 = circuit de 
încălzire 6;
A67/3017 = circuit de 
încălzire 7;
A68/3018 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configurarea (setarea 
adresei la modul). 
În sistem există un modul al bateriei 
de amestec care nu trebuie utilizat cu 
setarea selectată.

Modificaţi configuraţia

A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068

14 Lipsă comunicare cu 
modulul 
amestecătorului 
(A61/3061 = circuit de 
încălzire 1;
A62/3062 = circuit de 
încălzire 2;
A63/3063 = circuit de 
încălzire 3;
A64/3064 = circuit de 
încălzire 4;
A65/3065 = circuit de 
încălzire 5;
A66/3066 = circuit de 
încălzire 6;
A67/3067 = circuit de 
încălzire 7;
A68/3068 = circuit de 
încălzire 8)

Verificaţi configurarea (setarea 
adresei la modul). 
Datorită setării selectate, este 
necesar un modul al bateriei de 
amestec

Modificaţi configuraţia

Verificaţi tronsonul de legătură EMS al 
modulului bateriei de amestec pentru 
a nu prezenta deteriorări 
Tensiunea BUS la nivelul modulului 
bateriei de amestec trebuie să fie 
între 12 şi 15 V DC

Înlocuiţi cablurile deteriorate

Modul baterie de amestec defect Înlocuiţi modulul bateriei de amestec
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A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098

14 Senzor pentru 
temperatura încăperii 
defect 
(A61/3011 = circuit de 
încălzire 1;
A62/3012 = circuit de 
încălzire 2;
A63/3013 = circuit de 
încălzire 3;
A64/3014 = circuit de 
încălzire 4;
A65/3015 = circuit de 
încălzire 5;
A66/3016 = circuit de 
încălzire 6;
A67/3017 = circuit de 
încălzire 7;
A68/3018 = circuit de 
încălzire 8)

Regulator de sistem sau telecomandă 
defectă

Începeţi din nou configurarea automată. 
Toate elementele trebuie să fie EMS 
BUS.
Înlocuiţi regulatorul de sistem sau 
telecomanda

A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

6001 16 Eroare de configurare: 
modul solar neutilizat
(A61 = circuit de 
încălzire 1;
A62 = circuit de încălzire 
2;
A63 = circuit de încălzire 
3;
A64 = circuit de încălzire 
4;
A65 = circuit de încălzire 
5;
A66 = circuit de încălzire 
6;
A67 = circuit de încălzire 
7;
A68 = circuit de încălzire 
8)

Verificaţi configurarea (setarea 
adresei la modul). 
În sistem există un modul solar care 
nu trebuie utilizat cu setarea 
selectată.

Modificaţi configuraţia
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5.18 Cod de defecţiune A7...
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Cauză fără 
descriere a 
deranjamentului Procedură de verificare/cauză Măsură

A7 1 Deranjament: Senzor 
de temperatură apă 
caldă

1.Nu există niciun semnal de la 
senzorul de temperatură pentru apă 
caldă.

1.Conectaţi ştecărul la senzorul de 
temperatură pentru apă caldă

Tronsonul de legătură la senzorul de 
temperatură pentru apă caldă este 
deteriorat

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Senzor de temperatură pentru apă 
caldă defect

Înlocuiţi senzorul de temperatură pentru 
apă caldă

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică

A7 9
10

Deranjament: Senzor 
de temperatură 
pentru încărcare 
rezervor

Ştecărul nu este conectat la senzorul 
pentru temperatura boilerului 2

Ştecărul nu este conectat la senzorul pentru 
temperatura boilerului 2

Cablul de conexiune la senzorul 
pentru temperatura boilerului este 
deteriorat

Cablul de conexiune la senzorul pentru 
temperatura boilerului este deteriorat

Senzor boiler 2 defect Senzor boiler 2 defect
Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Evaluarea semnalului pe placa electronică 
este defectuoasă

A7 28 Senzorul de 
temperatură la 
arzător este defect

Lipsă semnal de la senzorul pentru 
temperatura turului la arzător

Înlocuiţi senzorul pentru temperatura 
turului

Semnal de la senzorul pentru 
temperatura turului arzătorului în 
afara curbei caracteristice

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Întreruperea semnalului în cablul de 
conexiune

Înlocuiţi placa electronică

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Conectaţi complet ştecărul la senzorul 
pentru temperatura turului

Tab. 27 Cod de defecţiune A7...
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A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78

1010 14 Lipsă comunicare 
prin conexiune BUS 
EMS plus
(A71 = circuit de 
încălzire 1;
A72 = circuit de 
încălzire 2;
A73 = circuit de 
încălzire 3;
A74 = circuit de 
încălzire 4;
A75 = circuit de 
încălzire 5;
A76 = circuit de 
încălzire 6;
A77 = circuit de 
încălzire 7;
A78 = circuit de 
încălzire 8)

Cablul BUS trebuie să fie conectat 
corect 

Remediaţi eroarea de cablare şi opriţi şi 
reporniţi automatizarea

Cablul BUS nu trebuie să fie defect. 
Îndepărtaţi modulele de extindere de 
la EMS-BUS şi opriţi şi reporniţi 
automatizarea. Verificaţi cauza 
deranjamentului modulului sau 
cablării modulului

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul BUS
Înlocuiţi elementele EMS-BUS defecte

A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78

1030
1035
1036

0 Eroare de date 
internă, înlocuiţi 
automatizarea 
(A71 = circuit de 
încălzire 1;
A72 = circuit de 
încălzire 2;
A73 = circuit de 
încălzire 3;
A74 = circuit de 
încălzire 4;
A75 = circuit de 
încălzire 5;
A76 = circuit de 
încălzire 6;
A77 = circuit de 
încălzire 7;
A78 = circuit de 
încălzire 8)

– Înlocuiţi automatizarea 
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5.19 Cod de defecţiune A8... şi A9...

A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78

1038 16 Valoare nevalidă oră/
dată
(A71 = circuit de 
încălzire 1;
A72 = circuit de 
încălzire 2;
A73 = circuit de 
încălzire 3;
A74 = circuit de 
încălzire 4;
A75 = circuit de 
încălzire 5;
A76 = circuit de 
încălzire 6;
A77 = circuit de 
încălzire 7;
A78 = circuit de 
încălzire 8)

Data/ora nu este încă setată Setarea datei/orei
Alimentarea cu tensiune a fost oprită 
timp îndelungat

Evitaţi căderile de tensiune
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Tab. 27 Cod de defecţiune A7...
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A8 46 8 Configurare BUS 
greşită

Modulul BUS şi regulatorul BUS cu 2 
fire sunt disponibile

Decuplaţi regulatorul BUS de la 
automatizare

Demontaţi modulul BUS Demontaţi modulul BUS
A8 61 Deranjament la 

comunicare BUS
Cablul de legătură dintre regulatorul 
de magistrală CAN şi modulul BUS 
este întrerupt

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul de 
legătură dintre regulatorul de magistrală 
CAN şi modulul BUS

Ştecărul nu este cuplat corect la 
modulul BUS

Scoateţi ştecărul de la modulul BUS şi 
conectaţi-l din nou

A8 310 B Lipsă de comunicare 
cu generatorul termic 
EMS

Nu poate fi stabilită nicio comunicare 
între modulul hibrid (unitate internă) 
şi generatorul termic EMS

Verificaţi conexiunea EMS dintre modulul 
hibrid (unitate internă) şi generatorul 
termic EMS.

 Verificaţi contactul, cablul şi 
îmbinările între modulul hibrid şi 
generatorul termic EMS.

Înlocuiţi cablurile şi contactele deteriorate 
şi înlocuiţi sistemul electronic al aparatului, 
dacă este necesar.

A8 323 Configurare BUS 
greşită

Modulul BUS şi regulatorul BUS cu 2 
fire sunt disponibile Montaţi modulul 
BUS 

Cuplaţi regulatorul Heatronic 3® Bus
Montaţi modulul BUS

Tab. 28 Cod de defecţiune A7...
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5.20 Cod de defecţiune AC... până la AY...

A8 323 Deranjament la 
comunicare BUS

Cablul de legătură dintre regulatorul 
de magistrală CAN şi modulul BUS 
este întrerupt Ştecărul nu este cuplat 
corect la modulul BUS

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul de 
legătură dintre regulatorul de magistrală 
CAN şi modulul BUS
Decuplaţi ştecărul de la modulul BUS şi 
conectaţi-l din nou 

A8 470 10 Lipsă comunicare cu 
regulator sistem

Verificaţi contactul, cablul şi 
îmbinările între modulul hibrid şi 
regulatorul de sistem.

Înlocuiţi cablurile şi contactele deteriorate.

Verificaţi regulatorul de sistem Dacă este necesar, înlocuiţi-l.
A9 66 Deranjament senzor 

de temperatură apă 
caldă rezervor cu 
încărcare etapizată 3

Aer în circuitul de apă caldă Aerisiţi circuitul de apă caldă
Ştecărul nu este complet conectat la 
pompa de încărcare în straturi

Cuplaţi şi blocaţi complet ştecărul pentru 
pompa de încărcare în straturi

Pompa de încărcare în straturi este 
montată prin rotire la 180°

Montaţi pompa în direcţia de curgere

Pompă de încărcare în straturi blocată Înlocuiţi pompa
Schimbătorul de căldură in plăci 
prezintă impurităţi sau depuneri de 
calcar

Înlocuiţi schimbătorul de căldură in plăci
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Tab. 28 Cod de defecţiune A7...
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AC 45 Lipsă de comunicare 
cu modulul CAN-BUS

Ştecărul nu este complet montat la 
cablul de legătură

Înlocuiţi modulul BUS

Modul BUS defect Înlocuiţi placa electronică
Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Cuplaţi ştecărul cablului de legătură

AD 2 Senzor de 
temperatură boiler 
(senzor de 
temperatură inferior 
SLS)

Senzor de temperatură defect Verificaţi senzorul pentru temperatura 
boilerului şi cablul de conexiune şi înlocuiţi-
le, dacă este necesar

AD 74 Senzor de 
temperatură rezervor 
tampon defect

Senzorul de temperatură pentru 
rezervorul tampon este conectat 
greşit

Înlocuiţi senzorul pentru temperatura 
boilerului (NTC)

Senzor de temperatură rezervor 
tampon defect

Înlocuiţi placa electronică

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Conectaţi senzorul de temperatură pentru 
rezervorul tampon

Tab. 29 Cod de defecţiune AY
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AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8

815 14 Senzor de 
temperatură butelie 
de egalizare 
hidraulica efect 
(modul eficienţă 
pompă)

Senzorul de temperatură FK al 
modulului de eficienţă al pompei este 
defect sau nu este conectat corect

Verificaţi racordul senzorului.
Verificaţi senzorul pentru butelia de 
egalizare cu privire la poziţia de montaj 
necorespunzătoare sau la locul de rupere.

AD1 817 14 Senzorul de 
temperatură a aerului 
este defect

Verificaţi senzorul de temperatură a 
aerului, inclusiv legătura cu fişă a 
sistemului electronic al aparatului 

Conectaţi corect legătura cu fişă sau 
înlocuiţi senzorul, dacă este necesar

AD1 818 14 Generatorul termic 
rămâne rece

Verificaţi versiunea sistemului 
electronic al aparatului

Dacă versiunea automatului de ardere nu 
este cel puţin 2.14, sistemul electronic al 
aparatului trebuie înlocuit

Eventual există probleme în zona 
senzorului de cazan, respectiv 
probleme cu ventilaţia de la nivelul 
cazanului

Aerisiţi instalaţia, respectiv verificaţi 
racordurile şi cablul de conexiune al 
senzorului de cazan sau înlocuiţi senzorul

Este instalat un modul al buteliei de 
egalizare, deşi nu este permisă 
instalarea acestuia, motiv pentru care 
sistemul logistic al pompei iese din 
funcţiune

Dezactivaţi modulul buteliei de egalizare

Verificaţi dispunerea puterii cazanului 
în raport cu cazanul

Eventual, selectaţi un cazan mai mare

În anumite condiţii, puterea cazanului 
nu este adecvată pentru un regim 
paralel de apă caldă şi încălzire şi este 
parametrizat în ciuda regimului 
paralel de apă caldă şi încălzire

Setaţi instalaţia de încălzire la "Prioritate 
apă caldă"

AD1 819 14 Semnal de durată de 
la preîncălzitorul de 
ulei

Verificaţi vizual tronsonul de legătură 
dintre sistemul electronic al 
aparatului şi preîncălzitorul de ulei în 
privinţa deteriorărilor

Înlocuiţi cablul dacă este deteriorat

Scoateţi tronsonul de legătură dintre 
sistemul electronic al aparatului şi 
preîncălzitorul de ulei şi verificaţi în 
privinţa scurtcircuitului

Dacă există un scurtcircuit, înlocuiţi cablul

Verificaţi preîncălzitorul de ulei în 
stare rece 

Dacă există o conexiune, înlocuiţi 
preîncălzitorul de ulei
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AD1 820 14 Temperatura de 
funcţionare cu ulei nu 
este atinsă

Verificaţi vizual tronsonul de legătură 
dintre sistemul electronic al 
aparatului şi preîncălzitorul de ulei în 
privinţa deteriorărilor

În cazul în care cablul este deteriorat, 
înlocuiţi-l

Asiguraţi-vă că ştecărul este conectat 
corect la sistemul electronic al 
aparatului şi preîncălzitorul de ulei

Conectaţi corect ştecărul

Verificaţi trecerea tronsonului de 
legătură dintre sistemul electronic al 
aparatului şi preîncălzitorul de ulei

Dacă preîncălzitorul de ulei se încălzeşte şi 
mesajul de deranjament persistă, contactul 
de comutare al preîncălzitorului de ulei este 
defect. Preîncălzitorul de ulei trebuie 
înlocuit

Din meniul "Service" al unităţii de 
comandă, apelaţi punctul de meniu 
"Test de relee" şi porniţi aici 
preîncălzitorul de ulei. Verificaţi 
manual dacă preîncălzitorul de ulei s-a 
încălzit

Dacă preîncălzitorul de ulei se încălzeşte şi 
mesajul de deranjament persistă, contactul 
de comutare al preîncălzitorului de ulei este 
defect. Preîncălzitorul de ulei trebuie 
înlocuit
Dacă preîncălzitorul de ulei nu se 
încălzeşte, elementul de încălzire al 
preîncălzitorului de ulei este defect. 
Preîncălzitorul de ulei trebuie înlocuit.

AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8

1010 14 Lipsă comunicare 
prin conexiune BUS 
EMS plus
(AD1 = circuit de 
încălzire 1;
AD2 = circuit de 
încălzire 2;
AD3 = circuit de 
încălzire 3;
AD4 = circuit de 
încălzire 4;
AD5 = circuit de 
încălzire 5;
AD6 = circuit de 
încălzire 6;
AD7 = circuit de 
încălzire 7;
AD8 = circuit de 
încălzire 8)

Cablul BUS trebuie să fie conectat 
corect 

Remediaţi eroare de cablare şi opriţi şi 
reporniţi automatizarea

Cablul BUS nu trebuie să fie defect. 
Îndepărtaţi modulele de extindere de 
la EMS-BUS şi opriţi şi reporniţi 
automatizarea. 
Verificaţi cauza defecţiunii modulului 
sau cablarea modulului

Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul BUS
Înlocuiţi elementele EMS-BUS defecte
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AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8

1030 0 Eroare de date 
internă, înlocuiţi 
automatizarea 
(AD1 = circuit de 
încălzire 1;
AD2 = circuit de 
încălzire 2;
AD3 = circuit de 
încălzire 3;
AD4 = circuit de 
încălzire 4;
AD5 = circuit de 
încălzire 5;
AD6 = circuit de 
încălzire 6;
AD7 = circuit de 
încălzire 7;
AD8 = circuit de 
încălzire 8)

– Înlocuiţi automatizarea 

AE1
AE2
AE3
AE4
AE5
AE6
AE7
Æ8

815 14 Senzor de 
temperatură butelie 
de egalizare 
hidraulica efect 
(modul eficienţă 
pompă)

Senzorul de temperatură FK al 
modulului de eficienţă al pompei este 
defect sau nu este conectat corect

Verificaţi racordul senzorului.
Verificaţi senzorul pentru butelia de 
egalizare cu privire la poziţia de montaj 
necorespunzătoare sau la locul de rupere.
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AE1
AE2
AE3
AE4
AE5
AE6
AE7
Æ8

1010 14 Lipsă comunicare 
prin conexiune BUS 
EMS plus
(AE1 = circuit de 
încălzire 1;
AE2 = circuit de 
încălzire 2;
AE3 = circuit de 
încălzire 3;
AE4 = circuit de 
încălzire 4;
AE5 = circuit de 
încălzire 5;
AE6 = circuit de 
încălzire 6;
AE7 = circuit de 
încălzire 7;
AE8 = circuit de 
încălzire 8)

Cablul BUS trebuie să fie conectat 
corect 

Remediaţi eroarea de cablare şi opriţi şi 
reporniţi automatizarea

Cablul BUS nu trebuie să fie defect. Reparaţi, respectiv înlocuiţi cablul BUS
Îndepărtaţi modulele de extindere de 
la EMS-BUS şi opriţi şi reporniţi 
automatizarea.

Înlocuiţi elementele EMS-BUS defecte

Verificaţi cauza deranjamentului 
modulului sau cablării modulului

AE1
AE2
AE3A
E4
AE5
AE6
AE7
Æ8

1030 0 Eroare de date 
internă, înlocuiţi 
automatizarea 
(AE1 = circuit de 
încălzire 1;
AE2 = circuit de 
încălzire 2;
AE3 = circuit de 
încălzire 3;
AE4 = circuit de 
încălzire 4;
AE5 = circuit de 
încălzire 5;
AE6 = circuit de 
încălzire 6;
AE7 = circuit de 
încălzire 7;
AE8 = circuit de 
încălzire 8)

– Înlocuiţi automatizarea 

AY 311 4 Toate generatoarele 
termice închise

Verificaţi generatorul termic Remediaţi deranjamentul de la nivelul 
generatorul termic

AY 312 10 Toate generatoarele 
termice blocate

Verificaţi generatorul termic Remediaţi deranjamentul de la nivelul 
generatorul termic
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5.21 Cod de defecţiune B...

AY 313 10 Generatoare termice 
închise sau blocate

Verificaţi cazanul EMS Remediaţi deranjamentul la nivelul 
cazanului EMS

Echipament pentru prepararea 
agentului termic: Senzorul de 
temperatură pentru exterior este 
defect (circuit electric deschis/
scurtcircuit)

Verificaţi contactul, cablul şi îmbinările între 
generatorul termic şi senzorul de 
temperatură pentru exterior şi reparaţi, 
dacă este necesar

Echipament pentru prepararea 
agentului termic: Deranjament test 
automat comutator de curent la 
pornire

Deschideţi carcasa senzorului de 
temperatură pentru exterior, verificaţi 
senzorul şi înlocuiţi-l, dacă este necesar

Echipament pentru prepararea 
agentului termic: scurtcircuit la nivelul 
senzorului de temperatură la intrarea 
fluidificatorului

Verificaţi comutatorul de curent şi înlocuiţi-
l, dacă este necesar

Echipament pentru prepararea 
agentului termic: circuit electric 
deschis la nivelul senzorului de 
temperatură la intrarea 
fluidificatorului

Verificaţi contactele, cablul, conexiunile şi 
senzorul de temperatură şi înlocuiţi-le, dacă 
este necesar.

Echipament pentru prepararea 
agentului termic: scurtcircuit la nivelul 
senzorului de temperatură la ieşirea 
fluidificatorului

Verificaţi contactele, cablul, conexiunile şi 
senzorul de temperatură şi înlocuiţi-le, dacă 
este necesar.

Echipament pentru prepararea 
agentului termic: circuit electric 
deschis la nivelul senzorului de 
temperatură la ieşirea fluidificatorului

Verificaţi contactele, cablul, conexiunile şi 
senzorul de temperatură şi înlocuiţi-le, dacă 
este necesar.
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B1 31 Ştecărul codat este 
defect sau nevalid

Dacă este montat un ştecăr codat 
greşit, există un deranjament intern la 
nivelul acestuia

Înlocuiţi ştecărul codat

B1 32 Ştecărul codat este 
defect sau nevalid

placa electronică greşită disponibilă Înlocuiţi placa electronică

Tab. 30 Cod de defecţiune B...
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5.22 Cod de defecţiune C...

B2 67 Eroare internă - Resetaţi automatizarea la setarea de bază (-
>Funcţie de service 8.E).
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C0 288 4 Scurtcircuit senzor 
de presiune apă

A se vedea, de asemenea, 
deranjamentul 2E 207 şi 2L 266

Verificaţi presiunea apei.
Dacă senzorul de presiune este defect, 
trebuie înlocuit

C0 289 4 Scurtcircuit senzor 
de presiune apă

Verificaţi tronsonul de legătură al 
manometrului de apă în privinţa 
scurtcircuitului

Înlocuiţi tronsonul de legătură, respectiv 
remediaţi scurtcircuitul

Senzorul pentru presiunea apei este 
defect

Înlocuiţi senzorul pentru presiunea apei

C0 568 4 Întrerupere senzor de 
presiune apă

Verificaţi racordul prin cablu la 
senzorul de presiune a apei

Dacă este necesar, remediaţi întreruperea

Verificaţi senzorul pentru presiunea 
apei

Înlocuiţi senzorul pentru presiunea apei

C0 569 4 Scurtcircuit senzor 
de presiune apă

Verificaţi racordul prin cablu la 
senzorul de presiune a apei

Dacă este necesar, remediaţi scurtcircuitul

Verificaţi senzorul pentru presiunea 
apei

Înlocuiţi senzorul pentru presiunea apei

C1  18 Ventilatorul rămâne 
în poziţie verticală 
sau presostatul 
diferenţial se 
deschide în timpul 
regimul arzătorului

Eliberaţi ştecărul de la presostatul 
diferenţial

Cuplaţi contactele cu fişă la nivelul 
presostatului diferenţial

Ventilatorul este blocat Înlocuiţi ventilatorul
 Întreruperea semnalului în cablul de 
conexiune spre presostatul diferenţial

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Lipsă semnal de la ventilator Înlocuiţi mănunchiul de cabluri
 Presostatul diferenţial este defect Înlocuiţi presostatul diferenţial
Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică

Înlocuiţi cablul de conexiune de la ventilator

Tab. 31 Cod de defecţiune C...
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C3  50 Ieşire gaze arse din 
compartimentul de 
ardere, echipament 
de încălzire blocat

Ţeavă de distribuţie conectată greşit Reglaţi valoarea de setare a arzătorului la 
sarcină nominală

Cantitate de gaze prea mare Curăţaţi blocul de căldură pe partea de gaze 
arse

 Blocul de căldură este obturat pe 
partea de gaze arse

Înlocuiţi senzorul (supravegherea gazelor 
arse) la compartimentul de ardere

Semnalul senzorului dispozitivului de 
control al gazelor arse se află în afara 
curbei caracteristice

Înlocuiţi placa electronică

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi ţeava de distribuţie

C4 23 Presostatul 
diferenţial nu se 
deschide dacă 
ventilatorul este în 
poziţie verticală

Contactul de comutare este blocat la 
presostatul diferenţial

Înlocuiţi presostatul diferenţial

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică

C6  20 Ventilatorul nu 
funcţionează sau 
presostatul 
diferenţial nu se 
închide la 
funcţionarea 
ventilatorului

Ştecăr desprins la nivelul 
ventilatorului

Conectaţi ştecărul

Ventilatorul este blocat Înlocuiţi ventilatorul
 Întreruperea semnalului în cablul de 
conexiune spre presostatul diferenţial

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Lipsă semnal de la ventilator Înlocuiţi cablul de conexiune de la ventilator
Lungimea ţevii de evacuare este prea 
mare

Determinaţi lungimea ţevii de evacuare şi 
comparaţi-o cu lungimile de ţeavă aprobate

Numărul de devieri în instalaţia de 
evacuare a gazelor este prea mare

Instalaţie de evacuare a gazelor

 Cantitatea de aer de ardere este prea 
mică

Legătura dintre încăperi pentru asigurarea 
aerului de ardere este insuficientă, 
respectiv dimensiunea orificiului de aerisire 
este prea mică

 Presostatul diferenţial este defect Cuplaţi contactele cu fişă la nivelul 
presostatului diferenţial
Înlocuiţi presostatul diferenţial
Înlocuiţi placa electronică

C6 71 8 Ventilatorul nu 
funcţionează sau 
presostatul 
diferenţial nu se 
închide la 
funcţionarea 
ventilatorului

Ventilatorul este defect Înlocuiţi ventilatorul
Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică
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C8 68 Senzorul de 
temperatură pentru 
exterior este 
recunoscut la 
sistemul electronic al 
aparatului, dar nu 
este permis. 
Racordarea trebuie 
să se realizeze la 
modulul BUS

Senzorul de temperatură pentru 
exterior nu este conectat la modulul 
BUS

Racordaţi senzorul de temperatură pentru 
exterior la modulul BUS

CA 286 4 Temperatura 
senzorului de 
temperatură pe retur 
este prea ridicată

– Aparatul reporneşte.

CC 3 Deranjament: Senzor 
de temperatură 
pentru exterior

– Verificaţi senzorul de temperatură pentru 
exterior şi cablul de conexiune în privinţa 
întreruperilor şi înlocuiţi-le, dacă este 
necesar.

– Conectaţi corect senzorul de temperatură 
pentru exterior la bornele de conexiune A şi 
F.

CC 65 Senzor de 
temperatură pentru 
exterior defect

Senzorul de temperatură pentru 
exterior nu este conectat la bornele 
de legătură A şi F

Racordaţi senzorul de temperatură pentru 
exterior la modulul BUS

Senzorul de temperatură pentru 
exterior prezintă o întrerupere sau un 
scurtcircuit

Reparaţi sau înlocuiţi cablul spre senzorul 
de temperatură pentru exterior

Cablul senzorului de temperatură 
pentru exterior prezintă o întrerupere 
sau un scurtcircuit

Înlocuiţi senzorul de temperatură pentru 
exterior

Modul BUS defect Înlocuiţi modulul BUS
CC 90 10 Senzor de 

temperatură pentru 
exterior defect

Controlaţi senzorul în funcţie de 
valorile tensiunii şi rezistenţei

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul

Verificaţi racordul senzorului Racordaţi din nou corespunzător senzorul
CU 240 4 Scurtcircuit senzor 

de temperatură pe 
retur

Verificaţi tronsonul de legătură al 
senzorului de retur

Înlocuiţi tronsonul de legătură, respectiv 
remediaţi scurtcircuitul

Senzorul de retur este defect Înlocuiţi senzorul de retur
CY 241 4 Contact senzor de 

temperatură pe tur 
desprins sau defect

Verificaţi tronsonul de legătură al 
senzorului de retur în privinţa 
întreruperii

Înlocuiţi tronsonul de legătură, respectiv 
remediaţi întreruperea

Senzorul de retur este defect Înlocuiţi senzorul de retur
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CY 566 4 Automatizarea 
primeşte valori 
nepermise de la 
senzorul de 
temperatură pe retur

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatizare şi senzorul de retur

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
automatizării

În cazul în care sunt desprinse şuruburile 
sau un ştecăr, remediaţi problema de 
contact

Verificaţi senzorul de retur conform 
tabelului

Dacă valorile nu corespund cu valorile din 
tabel, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de retur la 
automatizare conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
automatizarea (modul în cascadă)

CY 567 4 Automatizarea 
primeşte valori 
nepermise de la 
senzorul de 
temperatură pe retur

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatizare şi senzorul de retur

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
automatizării

În cazul în care sunt desprinse şuruburile 
sau un ştecăr, remediaţi problema de 
contact

Verificaţi senzorul de retur conform 
tabelului

Dacă valorile nu corespund cu valorile din 
tabel, înlocuiţi senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de retur la 
automatizare conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
automatizarea (modul în cascadă)

CY 573 4 Automatul de ardere 
primeşte valori 
nepermise de la 
senzorul de 
temperatură pe tur

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatizare şi senzorul pentru 
temperatura turului

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
automatizării

În cazul în care sunt desprinse şuruburile 
sau un ştecăr, remediaţi problema de 
contact

Verificaţi senzorul pentru 
temperatura turului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de 
temperatură pe tur la nivelul 
automatizării conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
automatizarea (sistem electronic al 
aparatului)
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5.23 Cod de defecţiune D...

CY 574 4 Automatul de ardere 
primeşte valori 
nepermise de la 
senzorul de 
temperatură pe retur

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatizare şi senzorul de 
temperatură pe retur

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul

Verificaţi conexiunea electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
automatizării

În cazul în care sunt desprinse şuruburile 
sau un ştecăr, remediaţi problema de 
contact

Verificaţi senzorul de temperatură pe 
retur conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de 
legătură ale senzorului de 
temperatură pe retur la nivelul 
automatizării conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, dar 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
automatizarea (modul în cascadă)
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D1 37 Senzor de 
temperatură de 
retur defect

Lipsă semnal de la senzorul de 
temperatură de retur

Înlocuiţi senzorul de retur

Semnal de la senzorul de retur în afara 
curbei caracteristice

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Întreruperea semnalului în cablul de 
conexiune

Cuplaţi contactele cu fişă pe senzor

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică

D1 69 Senzor gradient 
suplimentar defect

– Verificaţi senzorul de temperatură şi cablul 
de conexiune cu privire la întreruperi sau 
scurtcircuit; înlocuiţi-le, dacă este necesar.

D1 84 10 Senzor de 
temperatură de 
retur defect

Verificaţi senzorul de temperatură de 
retur

Racordaţi din nou corespunzător senzorul şi 
înlocuiţi-l, dacă este necesar

D1 85 10 Senzor de 
temperatură de 
retur defect

Verificaţi senzorul de temperatură de 
retur

Racordaţi din nou corespunzător senzorul şi 
înlocuiţi-l, dacă este necesar

D1 89 10 Temperatură tur sau 
retur în afara 
domeniului permis

Temperatură tur sau retur la nivelul 
managerului hibrid în afara domeniului 
permis.

Generatorul termic încălzeşte mai întâi apa 
înainte de pornirea pompei de căldură aer-
apă.

Tab. 32 Cod de defecţiune D...
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D3 22 8 Senzor extern 
declanşat, nu mai 
este posibil niciun 
regim de încălzire

Puntea dintre bornele de legătură PR şi 
PO lipseşte

Montaţi o punte între bornele de legătură 
PR şi PO

Tensiunea de răspuns la borna de 
legătură 9 lipseşte

Verificaţi limitatorul pentru încălzirea prin 
pardoseală

Puntea între bornele de legătură 8 şi 9 
lipseşte

Montaţi o punte între bornele de legătură 8 
şi 9

D3 311 4 Toate generatoarele 
termice închise

Verificaţi generatorul termic Remediaţi deranjamentul de la nivelul 
generatorul termic

D3 312 10 Toate generatoarele 
termice blocate

Verificaţi generatorul termic Remediaţi deranjamentul de la nivelul 
generatorul termic

D4 19 8 Arzătorul este oprit 
temporar din cauza 
temperaturii de tur 
care creşte prea 
repede

Cazanul reporneşte automat după 
scurt timp.

– 

D5 15 Senzorul exterior de 
temperatură pe tur 
al buteliei de 
egalizare hidraulice 
este defect sau sunt 
conectaţi doi 
senzori de 
temperatură

Senzorul pentru temperatura turului 
buteliei de egalizare hidraulice nu este 
conectat

Setaţi parametrul O în funcţia de service 7.d

Doi senzori externi de temperatură pe 
tur ai buteliei de egalizare hidraulice 
conectaţi

Montaţi senzorul pentru temperatura turului 
la butelia de egalizare hidraulică

Senzorul pentru temperatura turului 
buteliei de egalizare hidraulice este 
defect

Înlocuiţi senzorul extern pentru 
temperatura turului

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică

D7  43 Ventilul de reglare 
nu se deschide în 
timpul utilizării

Ştecărul pentru ventilul de reglare la 
vana de gaz nu este conectat

Conectaţi ştecărul la ventilul de reglare al 
vanei de gaz

Cablul de conexiune al ventilului de 
reglare de la vana de gaz este 
deteriorat

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Ventilul de reglare de la vana de gaz 
este defect

Înlocuiţi vana de gaz

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică
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5.24 Cod de defecţiune E...
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E1 242
243
244
245
256
247
248
249
255
257

4 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului/
controler de bază

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături cu 
fişă

Remediaţi problema de contact şi înlocuiţi 
sistemul electronic al aparatului sau 
modulul de identificare a cazanului, dacă 
este necesar

E2 21 Generatorul 
termic al 
senzorului pentru 
temperatura 
turului este 
defect.

Niciun semnal de la senzorul pentru 
temperatura turului

Conectaţi complet ştecărul la senzorul 
pentru temperatura turului

Semnal de la senzorul pentru 
temperatura turului în afara curbei 
caracteristice

Înlocuiţi senzorul pentru temperatura 
turului

Întreruperea semnalului în cablul de 
conexiune

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică

E2 86 10 Senzor pentru 
temperatură tur 
defect

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
turului

Racordaţi din nou corespunzător senzorul şi 
înlocuiţi-l, dacă este necesar

E2 87 10 Senzor pentru 
temperatură tur 
defect

Verificaţi senzorul pentru temperatura 
turului

Racordaţi din nou corespunzător senzorul şi 
înlocuiţi-l, dacă este necesar

E2 573 4 Automatul de 
ardere primeşte 
valori nepermise 
de la senzorul 
pentru 
temperatura 
turului

Verificaţi cablul de legătură dintre 
automatizare şi senzorul pentru 
temperatura turului

Dacă apare un defect, înlocuiţi senzorul

Verificaţi conexiune electrică a 
tronsonului de legătură la nivelul 
automatizării

În cazul în care sunt desprinse şuruburile 
sau un ştecăr, remediaţi problema de 
contact

 Verificaţi senzorul pentru temperatura 
turului conform tabelului

Dacă valorile nu corespund, înlocuiţi 
senzorul

Verificaţi tensiunea la bornele de legătură 
ale senzorului pentru temperatura turului 
din automatizare conform tabelului

Dacă valorile senzorului au fost reglate, însă 
valorile tensiunii nu corespund, înlocuiţi 
automatizarea 
(sistem electronic al aparatului)

Tab. 33 Cod de defecţiune E...
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E4 16 Senzorul de 
temperatură de la 
gura de intrare 
pentru apă rece 
este defect

Senzor de temperatură de la gura de 
intrare pentru apă rece nu este conectat

Conectaţi ştecărul

Cablul de conexiune pentru senzorul de 
temperatură pentru apă rece (NTC) este 
deteriorat

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Senzorul de temperatură pentru apă rece 
este defect

Înlocuiţi senzorul

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică

E5 29 Arzătorul este 
oprit temporar 
din cauza 
temperaturii prea 
mari la nivelul 
arzătorului

Temperatura turului la nivelul arzătorului 
este prea mare

Aerisiţi aparatul

Semnal de la senzorul pentru 
temperatura turului arzătorului în afara 
curbei caracteristice

Înlocuiţi senzorul pentru temperatura 
turului la nivelul arzătorului

Platforma arzătorului este înfundată Înlocuiţi platforma arzătorului
E7 28 Senzorul de 

temperatură la 
arzător este 
defect

Lipsă semnal de la senzorul pentru 
temperatura turului la arzător

Conectaţi complet ştecărul la senzorul 
pentru temperatura turului

Semnal de la senzorul pentru 
temperatura turului arzătorului în afara 
curbei caracteristice

Înlocuiţi senzorul

Întreruperea semnalului în cablul de 
conexiune

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică
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E9 55 Oprire de 
siguranţă a 
arzătorului din 
cauza declanşării 
termostatului de 
siguranţă

Nu există o cantitate de apă de 
recirculaţie

Deschideţi robinetele de umplere

 Presiunea de lucru a instalaţiei de 
încălzire este prea mică

Completaţi cu apă până la obţinerea 
presiunii de lucru dorite.

Senzorul pentru temperatura turului nu 
este conectat la teaca de imersie

Introduceţi senzorul pentru temperatura 
turului în teaca de imersie

Pompa de recirculaţie este blocată Porniţi pompa de recirculaţie, înlocuiţi 
motorul pompei

Ştecărul de la termostatul de siguranţă 
pentru gaze arse nu face contact

Conectaţi complet ştecărul la termostatul 
de siguranţă pentru gaze arse

Ştecărul de la termostatul de siguranţă nu 
face contact

Conectaţi complet ştecărul la termostatul 
de siguranţă

Termostatul de siguranţă pentru gaze 
arse prezintă o întrerupere

Înlocuiţi termostatul de siguranţă

Termostatul de siguranţă prezintă o 
întrerupere

Înlocuiţi termostatul de siguranţă

Nu este montat niciun corp de 
întrepătrundere

Montaţi corpul de întrepătrundere

Blocul de căldură prezintă impurităţi pe 
partea de apă

Înlocuiţi blocul de căldură

E9 88 10 Temperatură pe 
retur mai mare 
decât 
temperatură pe 
tur 

Verificaţi dacă turul şi returul au fost 
conectate greşit

Conectaţi corect turul şi returul

Verificaţi poziţia întrerupătorului DIP de 
pe placa de bază a modului pompei de 
căldură (regim normal de operare)

Setaţi întrerupătorul DIP la regimul normal 
de operare

Verificaţi senzorul şi poziţia senzorului Poziţionaţi corect senzorul
EA 252

253
4 Deranjament 

sistem electronic 
al aparatului/
controler de bază

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături cu 
fişă

Remediaţi problema de contact şi înlocuiţi 
sistemul electronic al aparatului sau 
modulul de identificare a cazanului, dacă 
este necesar

EC 251
256

4 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului/
controler de bază

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături cu 
fişă

Remediaţi problema de contact şi înlocuiţi 
sistemul electronic al aparatului sau 
modulul de identificare a cazanului, dacă 
este necesar

EE 547 4 Deranjament 
sistem ştecăr 
codat

Verificaţi dacă sistemul electronic al 
aparatului este defect

Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului

Dacă deranjamentul persistă după 
înlocuirea sistemului electronic al 
aparatului, ştecărul codat este defect

Prezentaţi ştecărul codat la Serviciul Clienţi 
Buderus pentru înlocuire
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EE 554 10 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului

– Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului

EE 601 4 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului

Verificaţi cablul senzorului de la senzorul 
pentru cazan

În caz de deteriorare, înlocuiţi

Verificaţi legătura cu fişă În caz de impurităţi, curăţaţi, eventual 
înlocuiţi
În caz de deteriorare, înlocuiţi
În cazul ştecărelor slăbite, reconectaţi 
ştecărele

Verificaţi valorile senzorului conform 
tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi valorile de tensiune la nivelul 
senzorului conform tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului

EE 602 4 Măsurarea 
senzorului de 
temperatură 
pentru gaze arse 
este greşită

Verificaţi cablul senzorului În caz de deteriorare, înlocuiţi
Verificaţi legătura cu fişă În caz de impurităţi, curăţaţi, eventual 

înlocuiţi
În caz de deteriorare, înlocuiţi
În cazul ştecărelor slăbite, reconectaţi 
ştecărele

Verificaţi valorile senzorului conform 
tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul

Verificaţi valorile de tensiune la nivelul 
senzorului conform tabelului

În cazul de abateri, înlocuiţi sistemul 
electronic al aparatului

EE 603
604
605
606
607
608
609
610
611

4 Deranjament 
sistem automat 
de ardere

Prin intermediul unităţii de comandă, de 
la meniul de service din punctul de meniu 
"Istoric deranjament" verificaţi dacă 
acest deranjament apare frecvent

Dacă acest deranjament apare frecvent sau 
nu a fost remediat, automatul de ardere 
trebuie înlocuit

EE 612 4 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului,

Verificaţi legătura cu fişă În cazul în care ştecărul este slăbit, 
conectaţi-l corect din nou.

Verificaţi cablul de la senzorul de retur. În caz de deteriorare, înlocuiţi. 
În caz de impurităţi, curăţaţi, eventual 
înlocuiţi.

Verificaţi rezistenţa senzorului de retur În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul de 
retur
Închideţi şi reporniţi automatizarea
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EE 613 4 Deranjament 
sistem 
automat de 
ardere

Verificaţi rezistenţa senzorului de tur În cazul de abateri, înlocuiţi senzorul de tur
Închideţi şi reporniţi automatizarea

EE 620
621
622
623

4 Deranjament 
sistem 
automat de 
ardere

Prin intermediul unităţii de comandă, de 
la meniul de service din punctul de meniu 
"Istoric deranjament" verificaţi dacă 
acest deranjament apare frecvent

Dacă acest deranjament apare frecvent sau 
nu a fost remediat, automatul de ardere 
trebuie înlocuit

EE 625 4 Deranjament 
sistem 
automat de 
ardere

Verificaţi dacă suportul unghiular este 
eventual montat greşit sau este murdar

Montaţi corect, curăţaţi, respectiv înlocuiţi 
suportul unghiular

Prin intermediul unităţii de comandă, de 
la meniul de service din punctul de meniu 
"Istoric deranjament" verificaţi dacă 
acest deranjament apare frecvent

Dacă acest deranjament apare frecvent sau 
nu a fost remediat, automatul de ardere 
trebuie înlocuit

EE 626 4 Deranjament 
sistem automat 
de ardere

Verificaţi cablul dintre sistemul electronic 
al aparatului şi electrodul de aprindere în 
privinţa întreruperilor sau deteriorărilor

Înlocuiţi cablul defect, respectiv remediaţi 
întreruperile.

Verificaţi electrodul de aprindere în 
privinţa deteriorărilor

Înlocuiţi electrodul defect

Dacă la nivelul electrozilor sau cablurilor 
nu există niciun deranjament, automatul 
de ardere este defect

Înlocuiţi automatul de ardere.

EE 627 4 Deranjament 
sistem automat 
de ardere

Acest deranjament este produs de un 
automat de ardere defect

Înlocuiţi automatul de ardere

EE 630
631
640

4 Deranjament 
sistem automat 
de ardere

Prin intermediul unităţii de comandă, de 
la meniul de service din punctul de meniu 
"Istoric deranjament" verificaţi dacă 
acest deranjament apare frecvent

Dacă acest deranjament apare frecvent sau 
nu a fost remediat, automatul de ardere 
trebuie înlocuit

EE 641 4 Deranjament 
sistem automat 
de ardere

Prin intermediul unităţii de comandă, de 
la meniul de service din punctul de meniu 
"Istoric deranjament" verificaţi dacă 
acest deranjament apare frecvent

Înlocuiţi automatul de ardere

EE 650 4 Ştecărul codat 
este defect

Prin intermediul unităţii de comandă, de 
la meniul de service din punctul de meniu 
"Istoric deranjament" verificaţi dacă 
acest deranjament apare frecvent

Înlocuiţi ştecărul codat

EE 651 4 Deranjament 
sistem automat 
de ardere şi 
ştecăr codat 
defect 

ATENŢIE: Acest deranjament nu poate fi 
deblocat!

Înlocuiţi automatul de ardere şi ştecărul 
codat
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EE 652 4 Ştecărul codat 
este defect

Prin intermediul unităţii de comandă, de 
la meniul de service din punctul de meniu 
"Istoric deranjament" verificaţi dacă 
acest deranjament apare frecvent

Dacă acest deranjament apare frecvent sau 
nu a fost remediat, ştecărul codat trebuie 
înlocuit.

EE 653 4 Deranjament 
sistem automat 
de ardere

Prin intermediul unităţii de comandă, de 
la meniul de service din punctul de meniu 
"Istoric deranjament" verificaţi dacă 
acest deranjament apare frecvent

Înlocuiţi automatul de ardere

EE 654
655
656
657
658
659

4 Deranjament 
sistem automat 
de ardere

Prin intermediul unităţii de comandă, de 
la meniul de service din punctul de meniu 
"Istoric deranjament" verificaţi dacă 
acest deranjament apare frecvent

Dacă acest deranjament apare frecvent sau 
nu a fost remediat, automatul de ardere 
trebuie înlocuit

EE 660 4 Defecţiune 
comunicare 
ştecăr codat

Verificaţi dacă sistemul electronic al 
aparatului este montat corect

Dacă automatul de ardere şi ştecărul codat 
sunt montate corect aparent, înlocuiţi mai 
întâi sistemul electronic al aparatului. Dacă 
deranjamentul nu este remediat astfel, 
înlocuiţi ştecărul codat

EE 661 4 Deranjament 
sistem ştecăr 
codat

Mai întâi înlocuiţi automatul de ardere şi 
verificaţi dacă deranjamentul poate fi 
remediat în acest fel

Dacă deranjamentul nu este remediat, 
informaţi Serviciul clienţi Buderus

EE 662 4 Ştecărul codat nu 
poate fi citit

Verificaţi dacă sistemul electronic al 
aparatului şi ştecărul codat sunt montate 
corect

Dacă sistemul electronic al aparatului şi 
ştecărul codat sunt montate corect aparent, 
înlocuiţi mai întâi sistemul electronic al 
aparatului. Dacă deranjamentul nu este 
remediat astfel, înlocuiţi ştecărul codat

EF 254 4 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului/
controler de bază

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături cu 
fişă

Remediaţi problema de contact şi înlocuiţi 
sistemul electronic al aparatului sau 
modulul de identificare a cazanului, dacă 
este necesar

Echipament pentru prepararea agentului 
termic: eroare componente în modulul 
pentru prepararea agentului termic

Verificaţi modulul hibrid şi înlocuiţi-l, dacă 
este necesar.

EH 250
258
262

4 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului/
controler de bază

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături cu 
fişă

Remediaţi problema de contact şi înlocuiţi 
sistemul electronic al aparatului sau 
modulul de identificare a cazanului, dacă 
este necesar
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EL 259 4 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului/
controler de bază

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături cu 
fişă

Remediaţi problemele de contact, dacă este 
necesar 
înlocuiţi sistemul electronic al aparatului

Modulul de identificare a cazanului nu 
este conectat corect sau este defect

Conectaţi corect modulul de identificare a 
cazanului sau prezentaţi-l la Service pentru 
înlocuire

EL 279
290

4 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului/
controler de bază

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături cu 
fişă

Remediaţi problema de contact şi înlocuiţi 
sistemul electronic al aparatului sau 
modulul de identificare a cazanului, dacă 
este necesar

EP 287 4 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului/
controler de bază

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături cu 
fişă

Remediaţi problema de contact şi înlocuiţi 
sistemul electronic al aparatului sau 
modulul de identificare a cazanului, dacă 
este necesar

EU 690 4 Releul în modulul 
de comutare nu 
porneşte conform 
prescripţiei

– Înlocuiţi modulul de comutare

EU 691 4 Răspuns modul 
comutare, deşi 
releul nu este 
conectat încă

Verificaţi racordurile modulului în privinţa 
scurtcircuitului

Remediaţi scurtcircuitul, înlocuiţi modulul 
de comutare, dacă este necesar.

EU 692
693
694
695
696
697
698
699

4 Deranjament 
sistem

– Înlocuiţi modulul de comutare

EY 263 4 Deranjament 
sistem electronic 
al aparatului/
controler de bază

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături cu 
fişă

Remediaţi problema de contact şi înlocuiţi 
sistemul electronic al aparatului sau 
modulul de identificare a cazanului, dacă 
este necesar
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F0 51 Deranjament 
intern, generator 
termic

– Apăsaţi tasta reset şi ţineţi-o apăsată până 
când se afişează pe afişaj 88. După 
eliberare, aparatul reporneşte.

– Verificaţi contactele electrice cu fişă şi 
cablurile de aprindere şi înlocuiţi placa 
electronică, dacă este necesar.

– Verificaţi raportul gaz/aer; corectaţi-l, dacă 
este cazul.

F0 254 4 Defecţiune sistem 
electronic aparat/
controler de bază

Verificaţi contactul dintre sistemul 
electronic al aparatului şi piciorul de 
montaj, precum şi controlerul de bază şi 
placa de bază şi toate celelalte legături cu 
fişă

Remediaţi problema de contact şi înlocuiţi 
sistemul electronic al aparatului sau 
modulul de identificare a cazanului, dacă 
este necesar

Echipament pentru prepararea agentului 
termic: eroare componente în modulul 
hibrid

Verificaţi modulul hibrid şi înlocuiţi-l, dacă 
este necesar

F7 52 Semnal flacără 
recunoscut, deşi 
eliberarea de gaza 
nu a reuşit, 
generator termic 
blocat

– Verificaţi electrodul; schimbaţi-l, dacă este 
cazul.
Verificaţi, respectiv curăţaţi sau reparaţi 
instalaţia de evacuare a gazelor.
Verificaţi placa electronică în privinţa 
umidităţii; uscaţi-o, dacă este cazul.

FA 53 Lipsă etanşeitate 
la supapele de 
siguranţă, 
generator termic 
blocat

– Verificaţi vana de gaz; înlocuiţi-o, dacă este 
cazul.
Curăţaţi sifonul pentru condensat.
Verificaţi electrodul şi cablul de conexiune; 
schimbaţi-le, dacă este cazul.
Verificaţi, respectiv curăţaţi sau reparaţi 
instalaţia de evacuare a gazelor.

FD 54 Tasta de 
deparatizare 
apăsată sau 
deranjament 
intern, generator 
termic blocat

– Apăsaţi tasta reset şi ţineţi-o apăsată până 
când se afişează pe afişaj 00.
Verificaţi mănunchiul de cabluri de la 
termostatul de siguranţă şi vana de gaz cu 
privire la împământare.

Co
d d

e 
de

fe
cţ

iu
ne

Co
d 

su
pl

im
en

ta
r

Cl
as

ă d
e 

de
ra

nj
am

en
t

Cauză fără 
descriere a 
deranjamentului Procedură de verificare/cauză Măsură

Tab. 33 Cod de defecţiune E...



Remedierea defecţiunilor

Manual de service Logamtic EMS plus şi Logamatic EMS – 6 720 811 602 (2014/02)126

5 

5.25 Cod de defecţiune -H..., =H..., H... şi H...
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-H 200 BC Generator termic în 
regim de încălzire

Mesaj de operare, fără deranjament – 

-H 2501 BC Cerinţă de căldură 
din cauza protecţiei 
împotriva îngheţului

Mesaj de operare, fără deranjament – 

-H 2502 BC Cerinţă de căldură 
din cauza regimului 
de urgenţă

Mesaj de operare, fără deranjament – 

-H 2506 BC Cerinţă de căldură 
din cauza regimului 
de încălzire

Mesaj de operare, fără deranjament – 

-H 2509 BC Stare internă Stare internă – 
=H 2507 BC Cerinţă de căldură 

din cauza regimului 
pentru apă caldă

Mesaj de operare, fără deranjament – 

H 309 BC Regim de încălzire şi 
de căldură paralel

Mesaj de operare, fără deranjament, 
echipamentul pentru prepararea 
agentului termic funcţionează simultan 
în regim de încălzire şi în regim de apă 
caldă (paralel)

– 

H 2508 BC Cerinţă de căldură 
din cauza regimului 
pentru apă caldă/de 
încălzire

Mesaj de operare, fără deranjament – 

HH 311 10 Lipsă comunicare cu 
regulator sistem

Verificaţi contactul, cablul şi îmbinările 
între modulul hibrid şi regulatorul de 
sistem.

Înlocuiţi cablurile şi contactele deteriorate.

Verificaţi regulatorul de sistem Dacă este necesar, înlocuiţi
H01 1011 18 Deranjament: 

temperatură gaze 
arse prea ridicată

Verificaţi cazanul cu privire la 
impurităţi

Curăţaţi cazanul

H02 1012 18 Ventilatorul nu 
funcţionează corect

Verificaţi ventilatorul cu privire la 
impurităţi.

Dacă este necesar, curăţaţi sau înlocuiţi.

H03 1013 18 Este atins punctul 
de ardere maxim

– Efectuaţi lucrările de întreţinere.

Tab. 34 Cod de defecţiune -H..., =H..., H... şi H...
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H04 1014 18 Ionizarea actuală 
este prea redusă

Verificaţi dacă s-au murdărit senzorul 
de flacără şi suportul unghiular 
(oglindă)

Dacă este necesar, curăţaţi

Verificaţi dacă e murdar sistemul de 
amestecare

Dacă este necesar, curăţaţi

Verificaţi reglajul arzătorului conform 
indicaţiilor (instrucţiuni de service)

Dacă este necesar, corectaţi

În meniul "Monitor" al unităţii de 
comandă, în treapta 1. şi 2. a 
arzătorului, verificaţi intensitatea 
flăcării pentru a vedea dacă atinge 
aprox. 50 μA

Dacă intensitatea flăcării este redusă, 
înlocuiţi senzorul de flacără

H05 1015 18 Durată de prindere 
este prea mare

Verificaţi dacă este asigurată o 
alimentare corectă cu combustibil. 
Respectaţi capitolul "Dispozitivul de 
alimentare cu ulei" din instrucţiunile de 
service!

Remediaţi deranjamentul alimentării cu 
combustibil dacă acesta există

Verificaţi aprinderea prin intermediul 
"testului de relee" (unitate de 
comandă) 

Verificaţi dacă electrodul de aprindere 
prezintă urme de murdărie sau deteriorări 
(distanţă dintre electrozi) şi înlocuiţi, dacă 
este necesar

Verificaţi sistemul de amestecare Înlocuiţi duza de combustibil
Schimbaţi supapa de închidere pentru ulei 
de la nivelul încălzitorului
Curăţaţi, dacă este necesar

Verificaţi reglajul arzătorului conform 
indicaţiilor

Dacă este necesar, corectaţi reglajul 
arzătorului

H06 1016 18 Prea multe 
întreruperi de 
flacără

Apăsaţi tasta de deparazitare de la automatul de ardere şi căutaţi cauza pentru 
întreruperea flăcării conform următoarelor etape: 
Verificaţi aprinderea prin intermediul 
"testului de relee"

Verificaţi dacă electrodul de aprindere 
prezintă urme de murdărie sau deteriorări 
(distanţă dintre electrozi) 
şi înlocuiţi, dacă este necesar

Verificaţi dacă este asigurată o 
alimentare corectă cu combustibil.
Consultaţi capitolul "Dispozitivul de 
alimentare cu combustibil" din 
instrucţiunile de service

Remediaţi deranjamentul alimentării cu 
combustibil dacă acesta există
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În nivelul de service al unităţii de comandă, apelaţi monitorul "Punct de meniu" şi 
verificaţi aici intensitatea flăcării. Dacă aceasta variază sau este în permanenţă mai 
mică, selectaţi următoarea procedură:
Verificaţi dacă s-au murdărit senzorul 
de flacără

Verificaţi reglajul arzătorului, alimentarea 
cu ulei şi corectaţi-le, dacă este necesar

Verificaţi poziţia senzorului de flacără 
(verificaţi suportul unghiular al 
cazanului de ulei)
Verificaţi cablul dintre automatul de 
ardere şi senzorul de flacără
Verificaţi legătura cu fişă a senzorului 
de flacără la automatul de ardere 
Verificaţi duza de combustibil Înlocuiţi eventual duza de combustibil.

H06 1016 18 Prea multe 
întreruperi de 
flacără

Verificaţi vizual supapa de închidere 
pentru ulei la nivelul cazanului de ulei

Eventual, înlocuiţi supapa de închidere 
pentru ulei de la nivelul încălzitorului

Verificaţi sistemul de amestecare la 
nivelul cazanului de ulei 

Curăţaţi sau înlocuiţi sistemul de 
amestecare

Verificaţi reglajul arzătorului ("valoare 
de reglaj")

În caz de abateri, corectaţi

În nivelul de service al unităţii de comandă apelaţi punctul de meniu "Memorie 
deranjament boiler" şi apoi submeniul "Deranjamente blocante".
Dacă există un mesaj de deranjament 
6L 516,verificaţi dacă vanele 
electromagnetică 1 şi 2 de la 
repartizare sunt conectate corect la 
automatul de ardere

Dacă există inversări, remediaţi-le

În meniul "Monitor" al unităţii de 
comandă, în treapta 1. şi 2. a arzătorului, 
verificaţi intensitatea flăcării pentru a 
vedea dacă este prea mică

Dacă intensitatea flăcării este redusă, 
curăţaţi, respectiv înlocuiţi senzorul de 
flacără

H07 1017 18 Presiunea apei este 
prea mică

Verificaţi presiunea apei Completaţi cu apă şi dezaeraţi instalaţia.
Senzor de presiune eventual defect Înlocuiţi senzorul de presiune

H08 1018 18 Perioadă service 
expirată

– Efectuaţi lucrările de întreţinere

H09 1019 14 Recunoscut tip de 
pompă greşit

– Montaţi pompa corespunzătoare
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H10 1020 14 Ionizare actuală este 
prea ridicată

Semnalul de flacără a depăşit limita de 
întreţinere

Efectuaţi lucrările de întreţinere

Racordul electric dintre senzorul de 
flacără şi automatul de ardere prezintă 
erori

Verificaţi tronsonul de legătură dintre 
automatul de ardere şi senzorul de flacără şi 
remediaţi deranjamentul

Senzorul de flacără este defect Înlocuiţi senzorul de flacără
Automatul de ardere este defect Înlocuiţi automatul de ardere

H1 70 Senzor pentru 
temperatura turului 
circuitului mixt de 
încălzire este defect

Lipsă semnal de la senzorul pentru 
temperatura de mixaj

Conectaţi ştecărul la senzorul pentru 
temperatura de mixaj

Semnal de la senzorul pentru 
temperatura de mixaj în afara curbei 
caracteristice

Înlocuiţi senzorul

Întreruperea semnalului în cablul de 
conexiune

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Evaluarea semnalului pe placa 
electronică este defectuoasă

Înlocuiţi placa electronică

H11 1021 16 Senzorul de 
temperatură al 
rezervorului cu 
încărcare etapizată 
este defect

Senzorul SLS (senzor cu încărcare 
etapizată) sau senzorul pentru apă 
caldă este poziţionat greşit, nu pe 
ţeava de tur

Poziţionaţi corect senzorul SLS (senzor cu 
încărcare etapizată), respectiv senzorul 
pentru apă caldă

Senzorul SLS (senzor cu încărcare 
etapizată) nu face contact cu ţeava de 
tur

Fixaţi corect senzorul SLS (senzor cu 
încărcare etapizată) pe ţeava de tur

Racordul prin cablu la senzorul SLS 
este întrerupt sau deteriorat

Reparaţi, respectiv înlocuiţi tronsonul de 
legătură la senzorul SLS

Senzor SLS defect Înlocuiţi senzorul
H12 1022 16 Senzor de 

temperatură boiler 
defect sau problemă 
de contact

Verificaţi plauzibilitatea temperaturii 
afişate a rezervorului. Verificaţi 
legăturile cu fişă şi mănunchiul de 
cabluri cu privire la contact.

Remediaţi problema generată de contact. 
Înlocuiţi senzorul.

H13 1023 18 Este atinsă durata 
maximă de 
funcţionare fără 
durata de standby

Întreţinerea este necesară după 
perioada de operare stabilită.

Efectuaţi lucrările de întreţinere.

H14 1024 16 Eroare de 
comunicare: între 
generatorul termic şi 
unitatea de 
comandă

Verificaţi dacă sistemul electronic al 
aparatului este montat corect, 
respectiv dacă este poziţionat corect.

Montaţi corect unitatea de comandă.

Cablul BUS dintre unitatea de 
comandă şi sistemul electronic al 
aparatului trebuie să fie montat corect.

Montaţi corect cablul BUS la sistemul 
electronic al aparatului.

Sistemul electronic al aparatului este 
defect

Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului.

Co
d d

e 
de

fe
cţ

iu
ne

Co
d 

su
pl

im
en

ta
r

Cl
as

ă d
e 

de
ra

nj
am

en
t

Cauză fără 
descriere a 
deranjamentului Procedură de verificare/cauză Măsură

Tab. 34 Cod de defecţiune -H..., =H..., H... şi H...



Remedierea defecţiunilor

Manual de service Logamtic EMS plus şi Logamatic EMS – 6 720 811 602 (2014/02)130

5 

H15 1025 16 Senzor de 
temperatură pe 
retur este defect

Racordul prin cablu la senzorul de 
temperatură de retur este întrerupt 
sau deteriorat

Reparaţi, respectiv înlocuiţi tronsonul de 
legătură la senzorul de temperatură de retur

Senzor de temperatură pe retur defect Înlocuiţi senzorul
H16 1026 16 Corectura 

senzorului de 
temperatură a 
boilerului este prea 
mare

Diferenţa de temperatură dintre senzorul de retur pentru apă caldă şi senzorul 
pentru apă caldă este prea mare.
Verificaţi valorile senzorilor. Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul.
Verificaţi schimbătorul de căldură în 
privinţa depunerilor de calcar.

Curăţaţi de calcar schimbătorul de căldură.

H17 1027 16 Modul solar: Senzor 
de temperatură 
boiler defect 

Racordul prin cablu la senzorul tampon 
este întrerupt sau deteriorat

Reparaţi, respectiv înlocuiţi tronsonul de 
legătură la senzorul tampon

Senzor tampon defect Înlocuiţi senzorul
H18 1028 16 Senzorul de 

temperatură al 
amestecătorului cu 
3 căi este defect

Racordul prin cablu la senzorul 
amestecătorului intern cu 3 căi este 
întrerupt sau deteriorat

Reparaţi, respectiv înlocuiţi tronsonul de 
legătură la senzorul tampon

Senzorul amestecătorului intern cu 3 
căi este defect 

Înlocuiţi senzorul

H19 1029 16 Amestecător vană 3 
căi defect 

Verificaţi montajul senzorului de 
temperatură al amestecătorului.

Dacă este necesar, înlocuiţi senzorul.

Verificaţi motorul amestecătorului cu 
3 căi.

Dacă este necesar, înlocuiţi motorul 
amestecătorului cu 3 căi.

H20 1060 18 Prea multe încercări 
de pornire ale 
compresorului 
releului de 
compresor fixat, 
pompa de căldură 
este dezactivată

Deranjament compresor pompă de 
căldură

Înlocuiţi interfaţa plăcii electronice a 
pompei de căldură

H21 1061 18 Prea multe 
întreruperi de 
funcţionare prin 
presiune agent 
răcire, pompa de 
căldură este 
dezactivată

Deranjament din cauza presiunii 
agentului de răcire

Verificaţi sistemul agentului de răcire

H22 1062 18 Prea multe încercări 
de pornire ventilator, 
pompă de căldură 
dezactivată

Deranjament ventilator pompă de 
căldură

Curăţaţi sau înlocuiţi interfaţa plăcii 
electronice a pompei de căldură 
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H23 1063 18 Prea multe 
întreruperi de 
funcţionare din 
cauza problemelor 
de alimentare cu aer

Deranjament alimentare cu aer pompă 
de căldură

Curăţaţi ventilatorul şi/sau alimentarea cu 
aer

H24 1064 14 Senzor pentru 
temperatura pompei 
de căldură defect

Senzorul de temperatură al pompei de 
căldură este defect sau nu este 
conectat

Conectaţi sau înlocuiţi senzorul de 
temperatură

H25 1065 14 Senzor presiune apă 
defect sau 
neconectat

Senzor presiune apă defect sau 
neconectat

Conectaţi sau înlocuiţi senzorul pentru 
presiunea apei

H26 1066 20 Arderea (raport ulei-
aer) nu este optimă

Verificaţi dacă este asigurată o 
alimentare corectă cu combustibil 
(rezervor de ulei, filtru de ulei, pompă 
de ulei, supapă de injecţie)

Remediaţi deranjamentul alimentării cu 
combustibil dacă acesta există, de 
exemplu, prin curăţarea, respectiv 
înlocuirea filtrului de ulei, pompei de ulei, 
supapei de injecţie

Verificaţi cazanul/sistemul de 
transmisie a aerului cu privire la 
impurităţi

Curăţaţi cazanul, calea de transmisie a 
aerului

 Temperatura camerei de amestecare nu 
corespunde prescripţiilor (a se vedea, 
de asemenea eroarea 4A/2043)

ca în cazul erorii 4A/2043

H3 73 Amestecător defect Senzorul pentru temperatura de mixaj 
nu intră în contact cu conducta

Prindeţi senzorul pentru temperatura de 
mixaj pe conductă

Ştecărul de racord la motorul supapei 
amestecătorului nu este conectat

Conectaţi ştecărul

Cablul de conexiune la motorul supapei 
amestecătorului este deteriorat

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Supapa amestecătorului este blocată 
mecanic

Înlocuiţi supapa amestecătorului

Motorul supapei amestecătorului este 
defect

Înlocuiţi motorul supapei amestecătorului

H5 76 20 Pompa reglată nu 
este recunoscută

Ştecărul pentru pompa de recirculaţie 
de încălzire nu este conectat

Conectaţi ştecărul

Întrerupere semnal la nivelul cablului 
pentru semnalul de comandă al pompei 
de recirculaţie controlată prin turaţii

Înlocuiţi mănunchiul de cabluri

Reglarea prin turaţii a pompei de 
recirculaţie este defectă

Înlocuiţi pompa
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5.26 Cod de defecţiune L...

HP 91 4 Deranjament unitate 
externă/Debit apă 
greşit

Deranjament pompă de căldură/Debit 
apă greşit

– 

Verificaţi semnalul LED la nivelul 
modulului hibrid.

– 

Verificaţi debitul pompei de căldură 
aer-apă. Verificaţi filtrul.

Curăţaţi filtrul, respectiv înlocuiţi-l

Verificaţi comutatorul de curent. Dacă este necesar, înlocuiţi
Verificaţi sistemul. -

HP 479 4 Deranjament 
comutator curent 
pompă de căldură în 
timpul testului auto

Verificaţi comutatorul de curent Înlocuiţi comutatorul de curent, dacă este 
necesar
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L1 2004 4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2013 4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2017
2018
2019
2020
2021
2022

4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

Tab. 35 Cod de defecţiune L...
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L1 2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2334

4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2040 4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2044 4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2048
2049

4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2054 4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066

4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.
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L1 2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082

4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2084
2085
2087
2088
2092
2096
2097
2098
2099
2101

4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2104 4 Eroare internă Deranjament modul de identificare 
(BCI)

Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2108 4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2111 4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L1 2116 4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.
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L2 2067
2086
2089
2093
2094
2095
2102
2103
2105
2106
2107
2109
2110
2115
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124

4 Eroare internă Deranjament modul de identificare 
(BCI)

Deblocare
Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.

L3 2007
2008
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2045
2047
2053
2055
2056
2057

4 Eroare internă Deranjament la automatul de ardere Deblocare
Deranjament modul de identificare 
(BCI)

Întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul instalaţiei timp de 30 de secunde.
Înlocuiţi automatul de ardere.
Contactaţi Serviciul de relaţii cu clienţii.

LL 571 4 Prea multe reporniri, 
în ciuda deblocării

În mod curent, deranjamentele 
survenite au fost doar confirmate, nu 
însă şi remediate

Identificaţi şi eliminaţi cauza care a condus 
la apariţia defecţiunilor care au determinat 
deblocările

Sistemul electronic al aparatului este 
defect

Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului
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LP 570 4 Prea multe deblocări 
prin interfaţă

În mod curent, deranjamentele 
survenite au fost doar confirmate, nu 
însă şi remediate

Identificaţi şi eliminaţi cauza care a condus 
la apariţia defecţiunilor care au determinat 
deblocările.

Controlerul de bază funcţionează 
necorespunzător, ceea ce determină 
o deblocare continuă.

Înlocuiţi controlerul de bază

Sistemul electronic al aparatului 
funcţionează necorespunzător

Înlocuiţi sistemul electronic al aparatului
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