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1 Instrucţiuni generale privind siguranţa și explicarea simbolurilor
1 Instrucţiuni generale privind siguranţa și explicarea 
simbolurilor

1.1 Instrucţiuni de siguranţă 

Instalare și punere în funcţiune
B Pentru a garanta funcţionarea ireproșabilă trebuie 

să respectaţi instrucţiunile.
B Instalarea și punerea în funcţiune se face numai de 

către firme de service autorizat. 

Pericol de moarte prin electrocutare
B Conexiunea electrică trebuie realizată doar de către 

un electrician specialist. Respectaţi schema de 
conexiuni!

B Anterior instalării: Întrerupeţi alimentarea cu 
tensiune (230 V AC) la toţi polii. Asiguraţi-vă că nu 
există posibilitatea unei conectări accidentale.

B Acest echipament nu trebuie montat în încăperi cu 
umezeală.

B Se interzice strict racordarea echipamentului la 
reţeaua de 230 V. 

Avertizare: Îngheţ
Dacă instalaţia de încălzire nu este în funcţiune, 
aceasta poate îngheţa.

B Lăsaţi instalaţia de încălzire pornită în permanenţă.
B Activaţi protecţia împotriva îngheţului.
B În cazul unei defecţiuni: Remediaţi imediat 

defecţiunea.

Inspectare/întreţinere
B Folosiţi numai piese de schimb originale.

1.2 Explicarea simbolurilor

Cuvintele de semnalizare simbolizează gravitatea 
pericolului care poate apărea dacă nu sunt respectate 
măsurile privind evitarea avariilor.

• Precauţie înseamnă că pot apărea prejudicii 
materiale ușoare.

• Avertizare înseamnă că pot apărea daune 
personale ușoare sau prejudicii materiale grave.

• Pericol înseamnă că pot surveni accidente grave 
implicând persoane. În cazurile foarte grave există și 
pericol de moarte.

Instrucţiunile cuprind informaţii importante în cazurile 
în care nu există pericole pentru persoane sau 
echipament.

Texte pe display: Noţiunile care 
se referă direct la afișajele de pe 
display sunt reprezentate în text 
în caractere aldine.

Exemplu: MENIUL UTILIZATORULUI

Acţiuni: Etapele acţiunilor sunt caracterizate printr-un 
punct de enumerare. 

Exemplu: Apăsaţi tasta . 

Când acţiunile implică mai mult de două etape și 
ordinea este importantă, atunci ele sunt enumerate 
(1., 2., ...).

Instrucţiunile de siguranţă din text sunt 
reprezentate cu un triunghi de avertizare.

Instrucţiunile sunt caracterizate în text cu 
simbolul alăturat. Acestea sunt încadrate 
de linii orizontale deasupra textului și sub 
text.
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2 Date despre echipament
2 Date despre echipament
Prezentul suport ajută la diagnoză și la remedierea 
defecţiunilor, cum ar fi

• deconectări de siguranţă cu închidere și blocante,
• mesaje de service (mesaje de întreţinere),
• defecţiuni ale instalaţiei (componente EMS).

Informaţiile sunt valabile pentru toate tipurile de 
cazane (dacă nu este altfel precizat).

Acest suport este destinat specialistului care - în baza 
instruirii și a experienţei sale  dispune de cunoștinţe cu 
privire la utilizarea instalaţiilor de încălzire, precum și a 
instalaţiilor de gaz.

2.1 Utilizare conform destinaţiei
Utilizaţi acest echipament numai conform destinaţiei și 
conectat la sistemele de reglare menţionate. O altă 
utilizare nu este conformă cu destinaţia.

2.2 Norme, reglementări și directive

2.3 Declaraţie de conformitate
Acest produs corespunde în construcţia și 
comportamentul său de funcţionare normelor 
europene, precum și cerinţelor specifice fiecărei ţări. 
Conformitatea este dovedită cu declaraţia de 
conformitate CE. Declaraţia de conformitate a 
produsului este disponibilă pe internet pe site-ul 
www.buderus.de/konfo sau poate fi solicitată la 
reprezentanţa locală Buderus.

2.4 Eliminarea ca deșeu
B Eliminaţi ambalajul în mod ecologic.
B Componentele care trebuie înlocuite vor fi eliminate 

în condiţii ecologice de o structură autorizată.

Respectaţi dispoziţiile și normele naţionale 
în ceea ce privește instalarea și operarea!
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3 Diagnosticare defecţiuni
3 Diagnosticare defecţiuni
În următorul capitol vă este prezentată, pe baza unui 
tabel, acţiunea de remediere a erorilor și defecţiunilor 
prin utilizarea codurilor de eroare ale automatului de 
ardere SAFe, ale modulului arzătorului extern BRM10 
și codurilor de service și de erori ale sistemului de 
reglare Logamatic EMS (Energie Management 
System).

Sistemul de reglare EMS este compus din automatul 
digital de ardere SAFe (Sicherheits-Automat für 
Feuerung - automat de siguranţă pentru ardere), din 
modulul de identificare a arzătorului BIM (Brenner-
Identifikations-Modul) sau modulul arzătorului extern 
BRM10, din aparatul de reglare Logamatic MC10 și din 
controlerul de bază Logamatic BC10, opţional din 
unităţile de control RC10, RC20 sau RC3x și diferite 
module funcţionale.

EMS monitorizează în permanenţă starea cazanului 
și a instalaţiei de încălzire prin intermediul senzorilor 
racordaţi. Generează un mesaj de defecţiune sau 
service în cazul unei abateri de la starea nominală. 
La abateri care privesc siguranţa, SAFe sau modulul 
arzătorului extern BRM10 declanșează deconectări 
de siguranţă cu închidere sau blocante, în funcţie de 
gravitatea defecţiunii.

Tip de defecţiune Explicaţie

Deconectare de 
siguranţă cu 
blocare

Cazanul trece în starea de 
defecţiune. Defecţiunile 
blocante dispar automat, în 
cazul în care se remediază 
cauza. 

Deconectări de 
siguranţă blocante 
(display-ul 
luminează 
intermitent)

Cazanul trece în starea de 
defecţiune.
Este necesar reset-ul.

Erori ale instalaţiei Instalaţia de încălzire rămâne 
în funcţiune cât timp este 
posibil.
Nu este necesar reset-ul.

Mesaj de service Se impune efectuarea 
lucrărilor de întreţinere.

Tab. 1 Privire de ansamblu asupra tipurilor de 
defecţiuni

Prezentarea deconectărilor de siguranţă 
sunt împărţite pe categorii aferente 
cazanului cu motorină, cazanului cu gaz și 
cazanului cu modulul arzătorului extern 
BRM10. Informaţii privind 
B Cazane cu motorină Cap. 3.3, 

pagina 10.
B Cazane cu gaz Cap. 3.4, pagina 16.
B Cazane cu modulul arzătorului extern 

BRM10 Cap. 3.5, pagina 22.

Coduri de 
service Repartizarea la echipament

1 X Gaze arse

2 X Curent apă/presiune apă

3 X Suflantă arzător

4 X Temperaturi (apă/aer)

5 X Comunicare externă

6 X Supraveghere flacără

7 X Tensiune de reţea

8 X Sistem de verificare ventil

9 X Defecţiune a sistemului

A01 Funcţie EMS generală, de exemplu 
senzor exterior

A02 BC10

A11 RC3x

A12 Modul al buteliei de egalizare

A18 RC10/RC20 ca Master

A21 RC10/20 pentru circuitul de încălzire 1

A22 RC10/20 pentru circuitul de încălzire 2

A32 Modul de amestec pentru circuitul de 
încălzire 2

A51 Modul solar

AD1 SAFe/cazan

EE Defecţiune internă la SAFe

EU Defecţiune internă la UM10

Tab. 2 Vedere de ansamblu asupra codurilor de 
service
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3 Diagnosticare defecţiuni
Citirea codului de service și a codului de defecţiuni
În cazul unei defecţiuni, display-ul de pe aparatul de 
reglare indică direct Codul de service (a se vedea 
Tab. 2, pagina 5). În cazul întreruperilor de siguranţă 
display-ul luminează intermitent.

B Apăsaţi tasta „Afișare status“  pentru a citi 
Codul de eroare.

B Apăsaţi în mod repetat tasta „Afișare status“  
pentru a afișa informaţii suplimentare privind 
statusul, până când codul de service apare din nou.

B Dacă este cazul, notaţi codul de service și de eroare 
și căutaţi măsurile de remediere posibile în Tab. 4 
până la 7 din paginile următoare. Fig. 1 Citirea codului de service și eroare 

(de exemplu aparat de reglare Logamatic 
MC10/controler de bază BC10)

Dacă se impune efectuarea lucrărilor de întreţinere/
service, pe display se afișează direct mesajul de 
service.

B Apăsaţi în mod repetat tasta „Afișare status“  
pentru a afișa informaţii suplimentare privind 
statusul, până când mesajul de service apare din 
nou.

B Căutaţi măsurile necesare de service în Tab. 8 până 
la 10.

Resetarea defecţiunilor (Reset)
În cazul în care este vorba de o defecţiune blocantă 
(display-ul luminează intermitent), trebuie să verificaţi 
întâi, prin apăsarea tastei „Reset“, dacă defecţiunea se 
repetă.

B Apăsaţi tasta „Reset“ la aparatul de reglare pentru a 
reseta defecţiunea.
Display-ul indică „rE“ în timpul realizării resetării.

Fig. 2 Resetarea defecţiunii la aparatul de reglare 

7747005659-01.1RS

7747005659-02.1RS
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3 Diagnosticare defecţiuni
3.1 Mesaj eroare
Prin meniul Mesaj de eroare se poate afișa, din 
dispozitivul de înregistrare a erorilor, ultima defecţiune 
apărută pentru a putea analiza spre exemplu o 
defecţiune.

Se face deosebire între următoarele categorii de 
defecţiuni:

• Defecţiuni actuale sunt defecţiuni deschise, 
prezente la momentul respectiv în instalaţie. 
Acestea pot fi defecţiuni de închidere, blocante 
sau defecţiuni ale instalaţiei.

• Defecţiuni de închidere: Când defecţiunea este 
remediată, echipamentul trebuie deblocat manual. 
În acest scop, apăsaţi tasta Reset de la cazan.

• Defecţiuni de blocare: În cazul defecţiunilor de 
blocare, echipamentul își reia automat activitatea la 
remedierea defecţiunii.

• Erorile de instalaţie la nivelul instalaţiei de încălzire 
sunt înregistrate în RC3x, cu excepţia defecţiunilor 
din cazan sau din arzător care sunt defecţiuni „de 
închidere“ sau „blocante“. Echipamentul 
funcţionează în continuare în timpul stării de 
defecţiune, dacă este posibil, nefiind necesară 
resetarea.

3.1.1 Citirea memoriei de erori

Lista defecţiunilor de închidere și de 
blocare este disponibilă în instrucţiunile de 
montaj și de întreţinere aferente cazanului 
respectiv.
B Rotiţi butonul rotativ pentru a afișa 

următorul mesaj.

B Apăsaţi concomitent tastele  +  +  pentru a accesa MENIU SERVICE.
B Rotiţi butonul rotativ  la stânga până când este selectat Diagnoză 

(marcat cu ).
B Apăsaţi tasta  pentru a deschide meniul SERVICE > DIAGNOZĂ.
B Rotiţi butonul rotativ  până la selectarea Mesaj eroare (marcat cu )
B Apăsaţi tasta  pentru a deschide meniul DIAGNOZĂ > DEFECŢIUNE.
B Rotiţi butonul rotativ  pentru a sări între categoriile de erori în meniul 

DIAGNOZĂ > DEFECŢIUNE  (de exemplu Defect instalaţie).

 

 

Trebuie să aveţi în vedere că mesajul 
punctelor individuale din meniu depinde de 
instalaţie. 
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3 Diagnosticare defecţiuni
Exemplu: Citirea mesajului de defecţiune a echipamentului

Operare Rezultat

1. Apăsaţi concomitent tastele  +  + , pentru a deschide meniul 
MENIU SERVICE.

2. Rotiţi butonul rotativ  la stânga până când este selectat Diagnoză  
(marcat cu ).

3. Apăsaţi tasta  pentru a confirma selecţia.

Se deschide meniul SERVICE > DIAGNOZĂ.

4. Rotiţi butonul rotativ  spre stânga până la selectarea Mesaj eroare 
(marcat cu ).

5. Apăsaţi tasta  pentru a confirma selecţia.

Se deschide meniul DIAGNOZĂ > DEFECŢIUNE.

6. Rotiţi butonul rotativ  la stânga până la selectarea Defect instalaţie 
(marcată cu ).

7. Apăsaţi tasta  pentru a confirma selecţia.

Se deschide meniul DEFECT > INSTALAŢIE1).

1) Explicaţii privind mesajele afișate pe display în meniul EROARE > INSTALAŢIE

8. Rotiţi butonul rotativ  pentru a afișa următorul mesaj.

În cazul în care data nu este disponibilă, se afișează ora de funcţionare. 
În locul literei „h“ se afișează varianta AM/PM pentru SUA.

Tab. 3 Citirea mesajului de defecţiune a instalaţiei (exemplu)

B

BTest functionare

 

 

 

 

Legendă la mesajele afișate pe display
1

2

3

4

5

6

7

Cod de service

Text clar eroare

Durata (dispariţia) erorii (nu este afișat aici)

Apariţia erorii

Tipul de eroare

Index eroare

Cod de eroare
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3 Diagnosticare defecţiuni
3.2 Funcţionare de rezervă

Automat de ardere SAFe
În cazul în care se întrerupe comunicarea cu aparatul 
de reglare Logamatic MC10, automatul de ardere 
SAFe comută în regimul de rezervă. 
În regimul de rezervă, automatul de ardere reglează 
temperatura cazanului la 60 pentru a menţine starea de 
funcţionare a instalaţiei de încălzire până la restabilirea 
comunicării.
În timpul regimului de rezervă, tasta de resetare 
defecţiuni luminează intermitent în intervale foarte 
scurte. Dacă automatul de ardere este blocat, tasta de 
resetare luminează intermitent în intervale lungi.

Fig. 3 Resetarea defecţiunilor la automatul de ardere 
SAFe

1 Tasta de resetare defecţiuni

Modulul arzătorului extern BRM10
În cazul în care se întrerupe comunicarea cu aparatul 
de reglare MC10, modulul arzătorului extern BRM10 
comută automat în regimul de rezervă.
În regimul de rezervă, modulul arzătorului extern 
reglează temperatura cazanului la 60 °C pentru a 
menţine starea de funcţionare a instalaţiei de încălzire 
până la restabilirea comunicării.
În timpul regimului de rezervă, LED-ul de operare/
defecţiune luminează intermitent în intervale foarte 
scurte. 
În cazul în care modulul arzătorului extern este blocat, 
LED-ul de operare/defecţiune luminează intermitent în 
intervale lungi.

Fig. 4  Modulul arzătorului extern BRM10 

1 LED de operare/defecţiune

Resetarea defecţiunilor în regimul de rezervă
În regimul de rezervă, resetarea defecţiunilor este 
posibilă doar prin intermediul tastei de resetare 
defecţiuni a automatului de ardere SAFe. Resetarea 
este posibilă numai în cazul unei defecţiuni de 
închidere.

B Apăsaţi tasta de resetare defecţiuni la automatul de 
ardere SAFe ( Fig. 3, [1]) pentru a reseta 
defecţiunea.

1
7747005659-03.1RS

1

7747005659-04.4RS
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3 Diagnosticare defecţiuni
3.3 Deconectări de siguranţă la cazane 
pe motorină

Tip: Tipul deconectării de siguranţă: V = de închidere, B = de blocare

SC: Codul de service (este afișat pe display-ul cu 3 poziţii al BC10)

FC: Codul erorii (este afișat pe display-ul cu 3 poziţii al BC10 după apăsarea tastei „Mesaj 
status“)

Mesaj de defecţiune: Denumirea defecţiunii

Cauză posibilă: Descrierea cauzei defecţiunii (din punct de vedere al SAFe)

Remediere: Măsuri de remediere a defecţiunii

În starea în care a fost livrat, cazanul este 
prevăzut cu o blocare din fabricaţie. 
Mesajul de eroare 6Y (Cod service)/510 
(Cod eroare) indică această stare.
B Apăsaţi tasta „Reset“ pentru deblocare.

Tip SC FC Mesaj de defecţiune Cauză posibilă Remediere
V 9Y 500 Tensiune lipsă la 

releul de siguranţă
Defecţiune internă la SAFe B Apăsaţi tasta „Reset“.

B Dacă defecţiunea apare din nou, înlocuiţi 
SAFe-ul.

V 9Y 501 Releu de siguranţă 
blocat

Defecţiune internă la SAFe B Apăsaţi tasta „Reset“.

B Dacă defecţiunea apare din nou, înlocuiţi 
SAFe-ul.

V 9Y 502 Tensiune lipsă la releu 
carburant 1

Defecţiune internă la SAFe B Apăsaţi tasta „Reset“.

B Dacă defecţiunea apare din nou, înlocuiţi 
SAFe-ul.

V 9Y 503 Releu carburant 1 
blocat

Defecţiune internă la SAFe B Apăsaţi tasta „Reset“.

B Dacă defecţiunea apare din nou, înlocuiţi 
SAFe-ul.

V 6C 508 Curent prea mare a 
senzorului de flacără

Defecţiune internă la SAFe B Apăsaţi tasta „Reset“.

B Dacă defecţiunea apare din nou, înlocuiţi 
SAFe-ul.

V 6C 509 Intrare defectă senzor 
flacără

La verificarea intrării senzorului de 
flacără al SAFe-ului s-a identificat 
o defecţiune.

B Apăsaţi tasta „Reset“.

B Dacă defecţiunea apare din nou, înlocuiţi 
SAFe-ul.

Tab. 4 Deconectări de siguranţă la cazane pe motorină
Instrucţiuni de service Cazan cu sistem de reglare EMS - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!10



3 Diagnosticare defecţiuni
V 6Y 510 Lumină străină 
aerisire preliminară

A fost identificat un semnal de 
flacără pe parcursul aerisirii 
preliminare.

Acest mesaj de eroare este generat în timpul 
verificării din fabrică, deoarece arzătorul este 
livrat în poziţie de defecţiune.

B Verificaţi poziţia senzorului de flacără și 
corectaţi-o, dacă este cazul.

B Încercaţi pornirea cu senzorul de flacără 
camuflat manual.

B Dacă defecţiunea 6Y/510 apare din nou, 
înlocuiţi senzorul de flacără. 

În caz contrar, după expirarea timpului de 
siguranţă se afișează mesajul de defecţiune 6U/
511, iar SAFe-ul încearcă o repornire. În acest 
caz, cautaţi și remediaţi cauza luminii străine în 
camera de ardere.

• Supapa magnetică nu este etanșă (Arde 
flacăra în aerisirea preliminară?).

• Electrodul de aprindere este în poziţia 
corectă?

B 6U 511 Flacără lipsă pe 
parcursul timpului de 
siguranţă

Nu a fost detectat niciun semnal 
de flacără pe parcursul timpului 
de siguranţă.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.

După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 
6L/XXX.

B 6L 512 Stingere flăcără pe 
parcursul timpului de 
siguranţă

Semnalul de flacără s-a stins pe 
parcursul timpului de siguranţă.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.
După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 
6L/XXX.

B 6L 513 Stingere flăcără pe 
parcursul timpului de 
aprindere întârziată

Semnalul de flacără s-a stins pe 
parcursul timpului de aprindere 
întârziată.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.
După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 
6L/XXX.

B 6L 514 Stingere flăcără pe 
parcursul timpului de 
stabilire

Semnalul de flacără s-a oprit pe 
parcursul timpului de stabilizare.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.
După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 
6L/XXX.

B 6L 515 Stingere flăcără în 
timpul funcţionării 
treapta 1 + 2

Semnalul de flacără s-a oprit în 
timpul funcţionării treptei 2.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.
După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 
6L/XXX.

B 6L 516 Stingere flăcără la 
comutare treapta 1

Semnalul de flacără s-a oprit în 
timpul comutării la treapta 1.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.
După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 
6L/XXX.

B 6L 517 Stingere flăcără în 
timpul funcţionării 
treapta 1

Semnalul de flacără s-a oprit în 
timpul funcţionării la treapta 1.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.
După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 
6L/XXX.

B 6L 518 Stingere flăcără la 
comutare treapta 
1 + 2

Semnalul de flacără s-a oprit în 
timpul comutării la treapta 2.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.
După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 
6L/XXX.

V 6C 519 Semnal de flacără 
după oprirea 
arzătorului

După oprirea vanei 
electromagnetice, semnalul de 
flacără nu s-a oprit.

B Înlocuiţi vana electromagnetică.

Tip SC FC Mesaj de defecţiune Cauză posibilă Remediere

Tab. 4 Deconectări de siguranţă la cazane pe motorină
Instrucţiuni de service Cazan cu sistem de reglare EMS - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 11



3 Diagnosticare defecţiuni
V 4A 520 Turul termostatului de 
siguranţă

Temperatura turului a atins 
temperatura termostatului de 
siguranţă.

Defecţiunea poate să apară numai în cazul unui 
sistem hidraulic necorespunzător. Verificaţi 
sistemul hidraulic:

B Verificaţi funcţionarea ventilului de refulare în 
circuitul de încălzire, și dacă este cazul faceţi 
ajustarea.

B Verificaţi dacă nu cumva sunt puse frânele.

B Verificaţi dacă se găsește aer în sistem.
V 4U 521 Diferenţă prea mare 

de temperatură în 
senzorul pentru 
temperatura turului

Cele două elemente din senzorul 
pentru temperatura turului indică 
o diferenţă prea mare.

B Verificaţi dacă turul și returul sunt conectate 
corect.

B Verificaţi funcţionarea ventilului de refulare în 
circuitul de încălzire, și dacă este cazul faceţi 
ajustarea.

B Verificaţi dacă nu cumva sunt puse frânele.

B Verificaţi racordul tip ștecăr la senzorul 
pentru temperatura turului și la SAFe cu 
privire la impurităţi. Verificaţi, dacă este 
necesar, și înlocuiţi conducta senzorului.

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura turului.

B Înlocuiţi SAFe.
V 4U 522 Senzor pentru 

temperatură tur 
defect

În modul de test al senzorului 
pentru temperatura turului s-a 
înregistrat o defecţiune.

B Verificaţi cablul senzorului.

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura turului.

B Înlocuiţi SAFe.
V 4Y 523 Senzor de 

temperatură pe tur 
defect 
(secţionare cablu)

Senzorul pentru temperatura 
turului a înregistrat o temperatură 
prea scăzută (≤  -5 ˚C).

B Verificaţi conductorul senzorului și racordul 
tip ștecăr și înlocuiţi-le, dacă este necesar.

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura turului.

B Înlocuiţi SAFe.
V 4U 524 Senzor pentru 

temperatură tur 
defect

(scurtcircuit)

Senzorul pentru temperatura 
turului a înregistrat o temperatură 
prea ridicată (≥  +130 ˚C).

B Verificaţi conductorul senzorului și racordul 
tip ștecăr și înlocuiţi-le, dacă este necesar.

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura turului.

B Înlocuiţi SAFe.

V 1F 525 Termostat de 
siguranţă pentru gaze 
arse

Temperatura gazelor arse a atins 
temperatura termostatului de 
siguranţă.

B Curăţaţi-l pe acesta în cazul în care cazanul 
prezintă impurităţi.

B Verificaţi poziţia senzorului de temperatură a 
gazelor arse și corectaţi-o, dacă este cazul.

B Verificaţi dacă sunt disponibile sau eventual 
deteriorate plăcile de direcţionare gaze și 
înlocuiţi-le respectiv completaţi-le după caz.

V 1C 526 Diferenţă prea mare 
de temperatură în 
senzorul pentru 
temperatura gazelor 
arse

Cele două elemente din senzorul 
pentru temperatura gazelor arse 
indică o diferenţă prea mare.

B Verificaţi racordul tip ștecăr la SAFe cu privire 
la impurităţi. Curăţaţi-l, dacă este necesar.

B Înlocuiţi senzorul de temperatură pentru gaze 
arse.

B Înlocuiţi SAFe.
V 1L 527 Senzor de 

temperatură pentru 
gaze arse defect

În modul de test al senzorului 
pentru temperatura gazelor arse 
s-a înregistrat o defecţiune.

B Înlocuiţi senzorul de temperatură pentru gaze 
arse.

B Înlocuiţi SAFe.
V 1P 528 Senzor de 

temperatură pentru 
gaze arse defect

(secţionare cablu)

Senzorul pentru temperatura 
gazelor arse a înregistrat o 
temperatură prea scăzută 
(≤ 5 °C).

B Verificaţi racordul tip ștecăr la SAFe. 

B Înlocuiţi senzorul de temperatură pentru gaze 
arse.

B Înlocuiţi SAFe.

Tip SC FC Mesaj de defecţiune Cauză posibilă Remediere
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3 Diagnosticare defecţiuni
V 1L 529 Senzor de 
temperatură pentru 
gaze arse defect

(scurtcircuit)

Senzorul pentru temperatura 
gazelor arse a înregistrat o 
temperatură prea ridicată 
(≥ 150 °C).

B Verificaţi racordul tip ștecăr la SAFe. 

B Înlocuiţi senzorul de temperatură pentru gaze 
arse.

B Înlocuiţi SAFe.

B 1H 530 Temperatură gaze 
arse prea ridicată

Arzătorul a fost oprit datotiră unei 
temperaturi prea ridicate a 
gazelor arse (≥ 114 °C). Cazanul 
este murdar.

B Temperatura gazelor arse este prea ridicată. 
SAFe încearcă o repornire după ce 
temperatura a scăzut la 90 °C.

B Curăţaţi cazanul.

B Controlaţi poziţia și starea șimurilor.
B 3H 535 Temperatură aer prea 

ridicată
Arzătorul a fost oprit datotiră unei 
temperaturi prea ridicate a aerului 
de ardere (≥ 60 °C). Cazanul 
poate prezenta impurităţi.

SAFe încearcă o repornire imediat ce 
temperatura scade sub 50 °C.

B Verificaţi cazanul de încălzire în vederea 
impurităţilor și curăţaţi-l, dacă este necesar.

V 3U 536 Fixarea 
necorespunzătoare a 
senzorului pentru 
temperatura aerului/
gazelor arse

Temperatura aerului este mai 
mare decât cea a gazelor arse.

B Verificaţi poziţia senzorului pentru 
temperatura aerului/gazelor arse și corectaţi-
o, dacă este necesar.

B Verificaţi senzorul respectiv racordul tip 
ștecăr.

V 3C 537 Nicio informaţie de 
răspuns privind 
turaţia

La nivelul SAFe-ului nu există 
nicio informaţie de răspuns de la 
suflanta arzătorului privind turaţia.

B Verificaţi cablurile electrice către suflanta 
arzătorului, inclusiv racordurile tip ștecăr.

B Verificaţi suflanta cu ajutorul testului de 
funcţionare/relee (RC3x).

B Înlocuiţi suflanta arzătorului.

B Înlocuiţi SAFe.
V 3C 538 Suflantă arzător 

merge prea lent
Turaţia suflantei este mai mică 
decât cea impusă de SAFe.

B Verificaţi rotorul de suflantă cu privire la 
impurităţi și funcţionare necorespunzătoare. 
Curăţaţi-l, dacă este necesar, sau înlocuiţi 
suflanta arzătorului.

B Verificaţi în setările arzătorului, conform 
tabelului de reglări, dacă presiunea suflantei 
nu este setată prea sus. Corectaţi, dacă este 
necesar.

B Înlocuiţi suflanta arzătorului.
V 3C 539 Suflanta arzătorului nu 

se încadrează în 
valorile de toleranţă

Turaţia suflantei nu se încadrează 
în valorile de toleranţă prevazute 
de SAFe.

B Înlocuiţi suflanta arzătorului.

V 3C 540 Suflantă arzător 
merge prea repede

Turaţia suflantei este mai mare 
decât cea impusă de SAFe.

B Înlocuiţi suflanta arzătorului.

B 5L 542 Comunicarea cu 
SAFe incompletă
Comunicarea cu 
UM10 incompletă

Comunicarea dintre MC10 și 
SAFe prezintă erori. 
Comunicarea dintre MC10 și 
UM10 prezintă erori.

B Verificaţi cablarea, înlocuiţi-o, dacă este 
cazul.

B Verificaţi cablurile electrice și racordurile tip 
ștecăr dintre SAFe și MC10, înlocuiţi-le, dacă 
este necesar.

B Înlocuiţi SAFe.
B 5L 543 Comunicare cu 

SAFe întreruptă
Comunicarea cu 
UM10 întreruptă

Nu există comunicare între MC10 
și SAFe.
SAFe se află în regimul de 
rezervă.
MC10 nu poate crea o legătură 
către UM10.

B Verificaţi cablarea, înlocuiţi-o, dacă este 
cazul.

B Verificaţi cablurile electrice și racordurile tip 
ștecăr dintre SAFe și MC10, înlocuiţi-le, dacă 
este necesar.

B Înlocuiţi MC10

B Înlocuiţi SAFe.

Tip SC FC Mesaj de defecţiune Cauză posibilă Remediere

Tab. 4 Deconectări de siguranţă la cazane pe motorină
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3 Diagnosticare defecţiuni
B 7P 549 Lanţul de siguranţă 
s-a deschis

Această defecţiune este cauzată 
de MC10 când nu se măsoară 
tensiune de reţea pentru SAFe.

Această defecţiune este cauzată 
de MC10 dacă s-a declanșat un 
echipament al lanţului de 
siguranţă sau s-a înregistrat lipsă 
de apă, în cazul cazanelor cu 
sistem de control al presiunii 
minime (de exemplu G135).

B Verificaţi presiunea instalaţiei, completaţi cu 
apă dacă este necesar (la G135).

B Verificaţi racordul tip ștecăr la MC10.

B Verificaţi echipamentele de siguranţă 
racordate (bornele „Si“ 17 + 18).

B 7A 550 Subtensiune Tensiunea de reţea este prea 
mică.

SAFe intră în funcţiune imediat ce tensiunea de 
reţea este suficient de mare.

B Verificaţi alimentarea cu tensiune, dacă este 
cazul.

V 5P 552 Prea multe resetări 
defecţiuni prin 
interfaţă

Acţionarea în mod frecvent a 
tastei „Reset“ la BC10.

B Verificaţi dacă tasta „Reset“ de la BC10 nu 
s-a blocat și eliberaţi-o, dacă este necesar. 

Resetarea defecţiunii este posibilă doar prin 
intermediul tastei de resetare la SAFe 
( Fig. 3, pagina 9).

V 6L 553 Prea multe stingeri ale 
flăcării

15 stingeri succesive ale flăcării. B Apăsaţi tasta de resetare a defecţiunii la 
SAFe și eliminaţi cauza stingerii flăcării 
(a se vedea Defecţiune 6U/XXX)

Resetarea defecţiunii este posibilă doar prin 
intermediul tastei de resetare la SAFe 
( Fig. 3, pagina 9).

V 6L 561 Prea multe Power Up Acest mesaj de defecţiune este 
generat dacă automatul 
arzătorului este oprit de 5x 
succesiv în timpul primei porniri a 
arzătorului, imediat după un 
Power Up.

B Verificaţi dacă nu prezintă un contact slăbit 
cablul de racord la reţea.

B Verificaţi automatul de ardere.

B Deblocaţi-l.

B 8Y 572 Blocare externă MC10 este blocat extern prin 
borna EV. Din acest motiv, MC10 
fixează la 0 solicitarea de căldură 
de la SAFe.

Este un regim de operare.

Dacă nu este necesară o blocare externă, 
trebuie instalată o punte la bornele EV.

B Verificaţi racordul.
B 5U 582 Comunicare 

întreruptă cu UM10
SAFe nu poate crea o legătură 
către UM10.

B Verificaţi siguranţa la UM10.

B 8Y 583 UM10 blocare externă Cazanul pe combustil solid este 
în funcţiune.

Nu este o defecţiune, ci o blocare la nivelul 
cazanului cu motorină/gaz.

B 8U 584 UM10 nicio informaţie 
de răspuns

UM10 nu primește informaţia de 
răspuns, de exemplu de la clapa 
de închidere a gazelor arse, în 
intervalul stabilit.

B Verificaţi clapa de închidere a gazelor arse 
respectiv alt dispozitiv închis.

B Verificaţi UM10.

V 5Y 585 Fără UM10 Comunicarea se realizează fără 
erori, dar UM10 nu mai 
reacţionează.

B Dacă aţi demontat UM10, trebuie să 
dezinstalaţi și software-ul aferent.

V 5E 586 Software SAFe în 
stadiu vechi

SAFe nu poate prelucra cerinţele 
UM10.

B Actualizaţi SAFe.

V 5U 588 Mai mult de un UM10 
în sistem

SAFe recunoaște că sunt 
instalate două UM10.

B Este instalat numai un UM10.

Tip SC FC Mesaj de defecţiune Cauză posibilă Remediere

Tab. 4 Deconectări de siguranţă la cazane pe motorină
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3 Diagnosticare defecţiuni
V

V

6L

6U

XXX

XXX

Prea multe repetiţii 
(reluări)

Pe parcursul unei solicitări de 
căldură s-au înregistrat 6 stingeri 
ale flăcării.

Componente defectuoase ale 
arzătorului.

Sistemul de alimentare cu 
motorină prezintă erori.

Reglaj defectuos al arzătorului.

Indicaţie:
Toate defecţiunile 6L se 
transformă în Eroare de blocare 
după 5 porniri nereușite.

B Consultaţi memoria de erori a erorii de 
blocare pentru a recunoaște în ce fază de 
funcţionare a avut loc întreruperea flăcării.

B Verificaţi alimentarea cu motorină.

B Verificaţi și corectaţi, dacă este necesar, 
setarea arzătorului conform tabelului de 
reglări.

B Verificaţi curentul senzorului de flacără cu 
ajutorul RC3x.

B Verificaţi aprinderea cu ajutorul testului de 
funcţionare/relee (RC3x).

B Verificaţi aprinderea cu ajutorul testului de 
funcţionare/relee (RC3x).

B Verificaţi sistemul de amestec și curăţaţi-l 
dacă este cazul.

B Înlocuiţi duza pentru motorină.

B Schimbaţi vana pentru motorină a 
încălzitorului.

Dacă apar alte erori de blocare (întrerupere 
flacără) și/sau mesajul de service H 6 sau H 4:

B Verificaţi și corectaţi, dacă este necesar, 
setarea arzătorului conform tabelului de 
reglări.

B Verificaţi sistemul de alimentare cu motorină, 
mai ales cu privire la etanșeitate.

B Verificaţi amplasarea ștecărului 1./2. a vanei 
electromagnetice (Defecţiunea 6L/516/517)

B Verificaţi curentul senzorului de flacără în 
regim de funcţionare. Dacă semnalul este 
≤ 50 μA, verificaţi suportul unghiular (la G135) 
și curăţaţi-l, dacă este necesar, înlocuiţi 
eventual senzorul de flacără.

V EE

EU

XXX Defecţiune internă Defecţiune internă la SAFe. B Apăsaţi tasta de resetare la SAFe pentru a 
remedia defecţiunea.

B În cazul în care apar defecţiuni interne în mod 
frecvent și repetat, luaţi legătura cu centrul 
de service Buderus și indicaţi codul de 
eroare.

V EU 690 UM10 Releul la UM10 nu comută 
conform indicaţiei.

B Înlocuiţi UM10.

V EU 691 UM10 Informaţie de răspuns, deși releul 
la UM10 nu este acţionat.

B Verificaţi racordul punţii cu fir și înlocuiţi-l, 
dacă este necesar.

B Înlocuiţi UM10.
V EU 692- 

699
UM10 Defecţiune internă B Înlocuiţi UM10.

Tip SC FC Mesaj de defecţiune Cauză posibilă Remediere

Tab. 4 Deconectări de siguranţă la cazane pe motorină
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3 Diagnosticare defecţiuni
3.4 Deconectări de siguranţă la cazane pe gaz

Tip: Tipul deconectării de siguranţă: V = de închidere, B = de blocare

SC: Cod service (este afișat în display-ul BC10)

FC: Codul de eroare (este afișat pe display-ul BC10 după apăsarea tastei „Mesaj status“)

Mesaj de defecţiune: Denumirea defecţiunii

Cauză posibilă: Descrierea cauzei defecţiunii (din punct de vedere al SAFe)

Remediere: Măsuri de remediere a defecţiunii

În starea în care a fost livrat, cazanul este 
prevăzut cu o blocare din fabricaţie. 
Mesajul de defecţiune 4A (cod service)/
700 (cod eroare) indică această stare.
B Apăsaţi tasta „Reset“ pentru 

deblocare.

Tip SC FC
Mesaj de 
defecţiune Cauză posibilă Remediere

B 2E 207 Presiunea apei 
pentru încălzire 
este < 0,6 bari la 
cazanul GB312

Presiune prea mică a apei în cazan B Alimentaţi și aerisiţi instalaţia.
B Dacă este cazul, remediaţi scurgerile în 

prealabil.
Dacă presiunea instalaţiei are o 
valoare potrivită, există 
posibilitatea ca un racord prin 
cablu să fie defect

B Verificaţi racordul cu cabluri la senzorul pentru 
presiune.

B Înlocuiţi eventual senzorul pentru presiune.

V 9Y 500 Tensiune lipsă la 
releul de siguranţă

Defecţiune internă la SAFe B Apăsaţi tasta „Reset“.
B Dacă defecţiunea apare din nou, înlocuiţi 

SAFe-ul.
V 9Y 501 Releu de siguranţă 

blocat
Defecţiune internă la SAFe B Apăsaţi tasta „Reset“.

B Dacă defecţiunea apare din nou, înlocuiţi 
SAFe-ul.

V 9Y 502 Tensiune lipsă la 
releu carburant 1

Defecţiune internă la SAFe B Apăsaţi tasta „Reset“.
B Dacă defecţiunea apare din nou, înlocuiţi 

SAFe-ul.
V 9Y 503 Releu carburant 1 

blocat
Defecţiune internă la SAFe B Apăsaţi tasta „Reset“.

B Dacă defecţiunea apare din nou, înlocuiţi 
SAFe-ul.

B 6L 514 Stingere flăcără pe 
parcursul timpului 
de stabilire

Semnalul de flacără s-a oprit pe 
parcursul timpului de stabilizare.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.
După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 6L/XXX.

B 6L 515 Stingere flăcără în 
timpul funcţionării 
treapta 1 + 2

Semnalul de flacără s-a oprit în 
timpul funcţionării treptei 2.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.
După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 6L/XXX.

V 6C 519 Semnal de flacără 
după oprirea 
arzătorului

După oprirea vanei 
electromagnetice, semnalul de 
flacără nu s-a oprit.

B Verificaţi poziţia electrodului de ionizare.
B Înlocuiţi armătura de gaz.

V 4A 520 Termostat de 
siguranţă la cazan

Temperatura apei din cazan a atins 
temperatura termostatului de 
siguranţă.

Defecţiunea poate să apară numai în cazul unui 
sistem hidraulic necorespunzător. Verificaţi 
sistemul hidraulic:

B Verificaţi funcţionarea ventilului de refulare în 
circuitul de încălzire, și dacă este cazul faceţi 
ajustarea.

B Verificaţi dacă nu cumva sunt puse frânele.
B Verificaţi dacă se găsește aer în sistem.

Tab. 5 Deconectări de siguranţă la cazane pe gaz
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3 Diagnosticare defecţiuni
V 4U 521 Diferenţă prea mare 
de temperatură în 
senzorul pentru 
temperatura turului

Cele două elemente din senzorul 
pentru temperatura turului indică o 
diferenţă prea mare.

B Verificaţi dacă turul și returul sunt conectate 
corect.

B Verificaţi racordul tip ștecăr la senzorul pentru 
temperatura turului și la SAFe cu privire la 
impurităţi. Verificaţi, dacă este necesar, și 
înlocuiţi conducta senzorului.

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura turului.
B Înlocuiţi SAFe.

V 4U 522 Scurtcircuit între 
senzorii pentru 
cazan

Senzorul pentru temperatura 
turului a înregistrat o temperatură 
prea ridicată (≥  +130 °C).

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura turului.
B Înlocuiţi SAFe.
B Verificaţi cablul senzorului.

V 4Y 523 Senzor pentru 
temperatură tur 
defect

(secţionare cablu)

Senzorul pentru temperatura 
turului a înregistrat o temperatură 
prea scăzută (≤  -5 °C).

B Verificaţi conducta senzorului și racordul tip 
ștecăr și înlocuiţi-le, dacă este necesar.

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura turului.
B Înlocuiţi SAFe.

V 4U 524 Senzor pentru 
temperatură tur 
defect

(scurtcircuit)

Senzorul pentru temperatura 
turului a înregistrat o temperatură 
prea ridicată (≥  +130 °C).

B Verificaţi conducta senzorului și racordul tip 
ștecăr și înlocuiţi-le, dacă este necesar.

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura turului.
B Înlocuiţi SAFe.

V 1C 528 Senzor de 
temperatură pentru 
gaze arse defect

(secţionare cablu)

Acest mesaj de defecţiune este 
generat imediat ce se înregistrează 
o temperatură prea scăzută la 
senzorul pentru temperatura 
gazelor arse (≤  -15 °C).

B Verificaţi conducta senzorului și racordul tip 
ștecăr și înlocuiţi-le, dacă este necesar.

B Înlocuiţi senzorul de temperatură pentru gaze 
arse.

B Înlocuiţi SAFe.
V 1L 529 Senzor de 

temperatură pentru 
gaze arse defect

(scurtcircuit)

Acest mesaj de defecţiune este 
generat imediat ce se înregistrează 
o temperatură prea ridicată la 
senzorul pentru temperatura 
gazelor arse (≥  +130 °C).

B Verificaţi racordul tip ștecăr la SAFe.
B Înlocuiţi senzorul de temperatură pentru gaze 

arse.
B Înlocuiţi SAFe.

V 3C 537 Nicio informaţie de 
răspuns privind 
turaţia

La nivelul SAFe-ului nu există nicio 
informaţie de răspuns de la 
suflanta arzătorului privind turaţia.

B Verificaţi cablurile electrice către suflanta 
arzătorului, inclusiv racordurile tip ștecăr.

B Verificaţi suflanta cu ajutorul testului de 
funcţionare/relee (RC3x).

B Înlocuiţi suflanta arzătorului.
B Înlocuiţi SAFe.

V 3C 538 Suflantă arzător 
merge prea lent

Turaţia suflantei este mai mică 
decât cea impusă de SAFe.

B Verificaţi rotorul de suflantă cu privire la 
impurităţi și funcţionare necorespunzătoare. 
Curăţaţi-l, dacă este necesar, sau înlocuiţi 
suflanta arzătorului.

B Înlocuiţi suflanta arzătorului.
V 3C 540 Suflantă arzător 

merge prea repede
Turaţia suflantei este mai mare 
decât cea impusă de SAFe.

B Înlocuiţi suflanta arzătorului.

B 5L 542 Comunicarea cu 
SAFe incompletă
Comunicarea cu 
UM10 incompletă

Comunicarea dintre MC10 și SAFe 
prezintă erori. 
Comunicarea dintre MC10 și 
UM10 prezintă erori.

B Verificaţi cablarea, înlocuiţi-o, dacă este cazul.
B Verificaţi cablurile electrice și racordurile tip 

ștecăr dintre SAFe și MC10, înlocuiţi-le, dacă 
este necesar.

B Înlocuiţi SAFe.

Tip SC FC
Mesaj de 
defecţiune Cauză posibilă Remediere

Tab. 5 Deconectări de siguranţă la cazane pe gaz
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3 Diagnosticare defecţiuni
B 5L 543 Comunicare cu 
SAFe întreruptă
Comunicarea cu 
UM10 întreruptă

Nu există comunicare între MC10 
și SAFe.
SAFe se află în regimul de rezervă.
MC10 nu poate crea o legătură 
către UM10.

B Verificaţi cablarea, înlocuiţi-o, dacă este cazul.
B Verificaţi cablurile electrice și racordurile tip 

ștecăr dintre SAFe și MC10, înlocuiţi-le, dacă 
este necesar.

B Înlocuiţi MC10.
B Înlocuiţi SAFe.

B 7P 549 Lanţul de siguranţă 
s-a deschis

Organul de siguranţă așezat pe 
borna 17 și 18 sau protecţia de 
preaplin a reacţionat.

B Verificaţi traseul gazelor arse, sifonul și 
dispozitivul de neutralizare în vederea 
obturărilor.

B Verificaţi organul de siguranţă.
B 7A 550 Subtensiune Tensiunea de reţea este prea mică. SAFe intră în funcţiune imediat ce tensiunea de 

reţea este suficient de mare.

B Verificaţi alimentarea cu tensiune, dacă este 
cazul.

B 7A 551 Întrerupere de 
tensiune

Tensiunea de reţea a avut o scurtă 
întrerupere.

Nicio măsură. SAFe intră în funcţiune imediat ce 
tensiunea de reţea este suficient de mare.

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

Semnalul de flacără s-a stins pe 
parcursul timpului de stabilizare a 
gazului de aprindere.

B Verificaţi racordul prin cablu la electrodul de 
ionizare. Electrodul ionizare prezintă 
impurităţi?

B Verificaţi poziţia electrodului de ionizare.

După apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, 
SAFe este blocat. Remedieri, a se vedea 6L/XXX.

B 6E 556 Flacără principală 
formată prea 
devreme

S-a format o flacără principală, 
deși numai gazul de aprindere este 
deschis.

Această funcţie este oprită la modelul actual.

B 6L 557 Întrerupere flăcăr 
cu gaz principal 
deschis

Semnalul de flacără (chiar și 
flacăra de aprindere) s-a oprit la 
„Gaz principal deschis“.

B Verificaţi presiunea ajutajului.
B Verificaţi debitul de conexiune pentru gaz.

B 6A 558 Nu se formează 
flacăra principală

În a doua parte a timpului de 
siguranţă nu s-a format o flacără 
principală.

Această funcţie este oprită la modelul actual.

V 6L 561 Prea multe Power 
Up (procese de 
activare a reţelei)

Acest mesaj de defecţiune este 
generat dacă automatul de ardere 
s-a oprit de 5x succesiv în timpul 
primei porniri a arzătorului, imediat 
după un Power Up.

B Verificaţi dacă nu prezintă un contact slăbit 
cablul de racord la reţea.

B Verificaţi automatul de ardere.
B Deblocaţi-l.

B 1H 562 Supraveghere gaze 
arse: temperatură 
prea ridicată

Acest mesaj de defecţiune a fost 
generat, deoarece senzorul pentru 
temperatura gazelor arse a 
înregistrat o temperatură prea 
ridicată.

B Verificaţi necesarul de sucţiune în ţeava de 
gaze arse.

B Calea gazelor arse este liberă, nu este 
înfundată?

B Verificaţi dimensionarea coșului de fum.
B Verificaţi dacă funcţionează dispozitivul de 

supraveghere a gazelor arse.
V 1H 563 Supraveghere gaze 

arse prea des
S-a produs prea des o defecţiune 
de blocare cauzată de 
supravegherea de gaze arse; din 
acest motiv, SAFe va fi blocat.

(numai la G144/G244)

B Verificaţi necesarul de sucţiune în ţeava de 
gaze arse.

B Calea gazelor arse este liberă, nu este 
înfundată?

B Verificaţi dimensionarea coșului de fum.
B Verificaţi dacă funcţionează dispozitivul de 

supraveghere a gazelor arse.

Tip SC FC
Mesaj de 
defecţiune Cauză posibilă Remediere

Tab. 5 Deconectări de siguranţă la cazane pe gaz
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3 Diagnosticare defecţiuni
B 2P 564 Temperatura pe tur 
urcă prea repede

Această defecţiune de blocare a 
fost generată datorită vitezei cu 
care a urcat temperatura pe tur, 
pentru a proteja schimbătorul de 
căldură.

B Verificaţi dacă pompa de recirculaţie 
funcţionează; asiguraţi consumul de căldură.

B 2U 565 Diferenţă prea mare 
între tur și retur

Această defecţiune de blocare a 
fost generată datorită diferenţei 
prea mari dintre temperatura de tur 
și de retur, pentru a proteja 
schimbătorul de căldură.

Poate să apară prin configuraţia instalaţiei în 
regim de funcţionare normală.

V CY 566 Senzor de 
temperatură pe 
retur defect 
(secţionare a 
cablului)

Acest mesaj de defecţiune este 
generat imediat ce se înregistrează 
o temperatură prea scăzută la 
senzorul de temperatura pe retur 
(≤ -5 °C).

B Verificaţi continuitatea cablului de legătură și a 
senzorului.

V CY 567 Senzor de 
temperatură pe 
retur defect 
(scurtcircuit)

Acest mesaj de defecţiune este 
generat imediat ce se înregistrează 
o temperatură prea ridicată la 
senzorul de temperatura pe retur 
(≥ +130 °C).

B Măsuraţi rezistenţa senzorului și verificaţi 
cablul de legătură în privinţa unui scurtcircuit.

V C0 568 Senzor pentru 
presiunea apei 
defect (secţionare 
cablu)

Acest mesaj de defecţiune este 
generat imediat ce se înregistrează 
o tensiune prea mare la intrarea 
senzorului pentru presiunea apei 
(≥ 3,5 V).

B Verificaţi continuitatea cablului de legătură și a 
senzorului.

V C0 569 Senzor pentru 
presiunea apei 
defect (scurtcircuit)

Acest mesaj de defecţiune este 
generat imediat ce se înregistrează 
o tensiune prea mică la intrarea 
senzorului pentru presiunea apei 
(≤ 0,5 V).

B Verificaţi cablul de legătură și senzorul în 
privinţa unui scurtcircuit.

V LP 570 Prea multe 
deblocări prin 
interfaţă

Acest mesaj de defecţiune este 
generat dacă, pe parcursul unui 
anumit interval de timp, au fost 
recepţionate prea multe deblocări 
prin intermediul interfeţei.

B Verificaţi dacă tasta „Reset“ de la BC10 nu s-a 
blocat și eliberaţi-o, dacă este necesar.

Resetarea defecţiunii este posibilă doar prin 
intermediul tastei de resetare la SAFe 
( Fig. 3, pagina 9).

V LL 571 Prea multe 
reporniri, în ciuda 
deblocării

S-au înregistrat 15 reporniri 
succesive. Aceasta înseamnă că, 
după deblocare, s-a menţinut 
aceeași problemă în instalaţie.

B Eliminaţi problema.

Resetarea defecţiunii este posibilă doar prin 
intermediul tastei de resetare la SAFe 
( Fig. 3, pagina 9).

B 8Y 572 Blocare externă MC10 este blocat extern prin 
borna EV. Din acest motiv, MC10 
fixează la 0 solicitarea de căldură 
de la SAFe.

Este un regim de operare.

Dacă nu este necesară o blocare externă, trebuie 
instalată o punte la bornele EV.

B Verificaţi racordul.
V CY 573 Senzor pentru 

temperatură tur 
defect 
(secţionare cablu)

Acest mesaj de defecţiune este 
generat imediat ce se înregistrează 
o temperatură prea scăzută la 
senzorul pentru temperatura turului 
(≤ -5 °C).

B Verificaţi continuitatea cablului de legătură și a 
senzorului.

V CY 574 Senzor pentru 
temperatură tur 
defect (scurtcircuit)

Acest mesaj de defecţiune este 
generat imediat ce se înregistrează 
o temperatură prea ridicată la 
senzorul pentru temperatura turului 
(≥ +130 °C).

B Măsuraţi rezistenţa senzorului și verificaţi 
cablul de legătură în privinţa unui scurtcircuit.

Tip SC FC
Mesaj de 
defecţiune Cauză posibilă Remediere
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3 Diagnosticare defecţiuni
 V 6C 576 Lumină străină A fost identificat un semnal de 
flacără anterior regimului 
arzătorului.

B Verificaţi automatul de ardere.
B Verificaţi vana de gaz (formare a flăcării de 

aprindere anterior deschiderii vanei de gaz; 
MV1).

B Verificaţi electrodul de ionizare în privinţa 
impurităţilor.

B 6A 577 Flacără lipsă pe 
parcursul timpului 
de siguranţă

Nu a fost detectat niciun semnal 
de flacără pe parcursul timpului de 
siguranţă.

B Robinetul de gaz este deschis?
B Verificaţi debitul de conexiune pentru gaz.
B Aţi aerisit conducta de alimentare cu gaz?
B Duza pentru pornirea gazului prezintă 

impurităţi?
B Se aude un sunet de clic la deschiderea 

ventilului de pornire a gazului?
B Tensiune între L și PE?
B Contact corespunzător la cablul de ionizare?
B Eroare la pământare la electrodul de ionizare?
B Verificaţi automatul de ardere.
B Electrodul ionizare prezintă impurităţi?

B 8L 579 Presiune gaz lipsă Probabil nu există gaz. B Verificaţi dacă robinetul de gaze este deschis.
V 8P 580 Vana 

electromagnetică I 
neetanșă

Vana electromagnetică I nu este 
etanșă.

B Înlocuiţi vana de gaz.

V 8P 581 Vana 
electromagnetică II 
neetanșă

Vana electromagnetică II nu este 
etanșă.

B Înlocuiţi vana de gaz.

B 5U 582 Comunicare 
întreruptă cu UM10

SAFe nu poate crea o legătură 
către UM10.

B Verificaţi siguranţa la UM10.

B 8Y 583 UM10 blocare 
externă

Cazanul pe combustil solid este în 
funcţiune.

Nu esteo defecţiune, ci o blocare la nivelul 
cazanului cu motorină/gaz.

B 8U 584 UM10 nicio 
informaţie de 
răspuns

UM10 nu primește informaţia de 
răspuns, de exemplu de la clapa 
de închidere a gazelor arse, în 
intervalul stabilit.

B Verificaţi clapa de închidere a gazelor arse 
respectiv alt dispozitiv închis.

B Verificaţi UM10.

V 5Y 585 Fără UM10 Comunicarea se realizează fără 
erori, dar UM10 nu mai 
reacţionează.

B Dacă aţi demontat UM10, trebuie să 
dezinstalaţi și software-ul aferent.

V 5E 586 Software SAFe în 
stadiu vechi

SAFe nu poate prelucra cerinţele 
UM10.

B Actualizaţi SAFe.

B 6L 587 Stingere flacără 
stabilizare sarcină 
parţială

Semnalul de flacără s-a stins pe 
parcursul timpului de stabilizare în 
sarcina parţială.

Nicio măsură, SAFe încearcă o repornire.După 
apariţia a cinci defecţiuni 6L de blocare, SAFe 
este blocat. Remedieri, a se vedea 6L/XXX.

V 5U 588 Mai mult de un 
UM10 în sistem

SAFe recunoaște că sunt instalate 
două UM10.

B Este instalat numai un UM10.

Tip SC FC
Mesaj de 
defecţiune Cauză posibilă Remediere
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3 Diagnosticare defecţiuni
V 6L XXX Prea multe repetiţii 
(reluări)

Pe parcursul unei solicitări de 
căldură s-au înregistrat 6 stingeri 
ale flăcării.

Componente defectuoase ale 
arzătorului.

Sistemul de alimentare cu gaz este 
defectuos.

Reglaj defectuos al arzătorului.

Indicaţie:
Toate defecţiunile 6L se 
transformă în Eroare de blocare 
după 5 porniri nereușite.

B Consultaţi memoria de erori a erorii de blocare 
pentru a recunoaște în ce fază de funcţionare 
a avut loc întreruperea flăcării.

B Verificaţi alimentarea cu gaz.
B Verificaţi curentul senzorului de flacără cu 

ajutorul RC3x.
B Verificaţi aprinderea cu ajutorul testului de 

funcţionare/relee (RC3x).
B Verificaţi și corectaţi, dacă este necesar, 

setarea arzătorului conform tabelului de 
reglări.

Dacă apar alte erori de blocare (întrerupere 
flacără) și/sau mesajul de service H6 sau H4:

B Verificaţi și corectaţi, dacă este necesar, 
setarea arzătorului conform tabelului de 
reglări.

B Verificaţi sistemul de alimentare cu gaz, în 
special cu privire la etanșeitate.

B Verificaţi amplasarea ștecărului 1./2. a vanei 
electromagnetice (Defecţiunea 6L/516).

B Verificaţi curentul senzorului de flacără în 
regim de funcţionare.

V EE

EU

XXX Defecţiune internă Defecţiune internă la SAFe B Apăsaţi tasta de resetare la SAFe pentru a 
remedia defecţiunea.

B În cazul în care mai apar defecţiuni interne în 
mod frecvent, luaţi legătura cu centrul de 
service Buderus și indicaţi codul de eroare.

V EU 690 UM10 Releul la UM10 nu comută 
conform indicaţiei.

B Înlocuiţi UM10.

V EU 691 UM10 Informaţie de răspuns, deși releul 
la UM10 nu este acţionat.

B Înlocuiţi racordul punţii cu fir.
B Înlocuiţi UM10.

V EU 692 –  
699

UM10 Defecţiune internă B Înlocuiţi UM10.

Tip SC FC
Mesaj de 
defecţiune Cauză posibilă Remediere
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3 Diagnosticare defecţiuni
3.5 Deconectări de siguranţă la cazane cu modulul arzătorului BRM10

Tip: Tipul deconectării de siguranţă: V = de închidere, B = de blocare

SC: Cod service (este afișat în display-ul BC10)

FC: Codul de eroare (este afișat pe display-ul BC10 după apăsarea tastei „Mesaj status“)

Mesaj de defecţiune: Denumirea defecţiunii

Cauză posibilă: Descrierea cauzei defecţiunii (din punct de vedere al modulului arzătorului BRM10)

Remediere: Măsuri de remediere a defecţiunii

În starea în care a fost livrat, cazanul este 
prevăzut cu o blocare din fabricaţie. 
Mesajul de defecţiune 4A (cod service)/
700 (cod eroare) indică această stare.
B Apăsaţi tasta „Reset“ pentru 

deblocare.

Tip SC FC Mesaj de defecţiune Cauză posibilă Remediere
V 9Y 501 Releu de siguranţă 

blocat
Defecţiune internă BRM10 B Apăsaţi tasta „Reset“.

B Dacă defecţiunea reapare, înlocuiţi 
BRM10.

V 9Y 502 Tensiune lipsă la 
releu carburant 1

Defecţiune internă BRM10 B Apăsaţi tasta „Reset“.
B Dacă defecţiunea reapare, înlocuiţi 

BRM10.
V 9Y 503 Releu carburant 1 

blocat
Defecţiune internă BRM10 B Apăsaţi tasta „Reset“.

B Dacă defecţiunea reapare, înlocuiţi 
BRM10.

B 6A 504 Defecţiune a 
arzătorului la 
arzător non-EMS

Arzătorul non-EMS existent 
prezintă o defecţiune

B Deblocaţi automatul de ardere la 
arzătorul non-EMS.

V 4A 505 În decursul a 30 
min. s-a constatat 
o creștere prea 
redusă a 
temperaturii la 
termostatul de 
siguranţă

Verificaţi dacă termostatul de 
siguranţă se află într-adevăr în 
teaca de imersie

B Aduceţi termostatul de siguranţă în 
poziţia corectă.

V 4A 506 Temperatura la 
nivelul termostatului 
de siguranţă crește 
mai repede decât 
20K/min.

Temperatura la nivelul 
termostatului de siguranţă 
crește prea repede

B Verificaţi sistemul hidraulic respectiv 
poziţia senzorului.
Asiguraţi un debit suficient la nivelul 
cazanului respectiv aduceţi senzorul în 
poziţia corectă.

V 5A 507 Declanșare a 
termostatului de 
siguranţă la 
testarea acestuia

Nicio defecţiune, testarea 
termostatului de siguranţă s-a 
efectuat cu succes

B Apăsaţi tasta „Reset“.

Tasta de service la BC10 s-a 
blocat sau a fost apăsată prea 
mult timp.

B În cazul tastei blocate, eliberaţi-o sau 
înlocuiţi BC10.

Tab. 6 Deconectări de siguranţă la cazane cu modulul arzătorului BRM10
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3 Diagnosticare defecţiuni
V 4A 520 Turul termostatului 
de siguranţă

Temperatura turului a atins 
temperatura termostatului de 
siguranţă.

Defecţiunea poate să apară numai în cazul 
unui sistem hidraulic necorespunzător. 
Verificaţi sistemul hidraulic:

B Verificaţi funcţionarea ventilului de 
refulare în circuitul de încălzire, și dacă 
este cazul faceţi ajustarea.

B Verificaţi dacă nu cumva sunt puse 
frânele.

B Verificaţi dacă se găsește aer în sistem.
V 4U 521 Diferenţă prea mare 

de temperatură în 
senzorul pentru 
temperatura turului

Cele două elemente din 
senzorul pentru temperatura 
turului indică o diferenţă prea 
mare.

B Verificaţi dacă turul și returul sunt 
conectate corect.

B Verificaţi funcţionarea ventilului de 
refulare în circuitul de încălzire, și dacă 
este cazul faceţi ajustarea.

B Verificaţi dacă nu cumva sunt puse 
frânele.

B Verificaţi racordul tip ștecăr la senzorul 
pentru temperatura turului și la BRM10 
cu privire la impurităţi. Verificaţi, dacă 
este necesar, și înlocuiţi conducta 
senzorului.

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura 
turului.

B Înlocuiţi BRM10.
V 4U 522 Senzor pentru 

temperatură tur 
defect

În modul de test al senzorului 
pentru temperatura turului s-a 
înregistrat o defecţiune.

B Verificaţi cablul senzorului.
B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura 

turului.
B Înlocuiţi BRM10

V 4Y 523 Senzor pentru 
temperatură tur 
defect (secţionare 
cablu)

Senzorul pentru temperatura 
turului a înregistrat o 
temperatură prea scăzută 
(≤ -5 °C).

B Verificaţi conducta senzorului și 
racordul tip ștecăr și înlocuiţi-le, dacă 
este necesar.

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura 
turului.

B Înlocuiţi BRM10.
V 4U 524 Senzor pentru 

temperatură tur 
defect (scurtcircuit)

Senzorul pentru temperatura 
turului a înregistrat o 
temperatură prea ridicată 
(≥ +130 °C).

B Verificaţi conducta senzorului și 
racordul tip ștecăr și înlocuiţi-le, dacă 
este necesar.

B Înlocuiţi senzorul pentru temperatura 
turului.

B Înlocuiţi BRM10.
B 4U 532 Tensiunea de reţea 

prea scăzută, 
temporar (sub 
180 volţi) sau 
probleme CEM

Verificaţi cablarea sau 
tensiunea de reţea.

B Corectaţi cablarea sau asiguraţi o 
tensiune suficientă de reţea.

BRM10 defect B Înlocuiţi BRM10.
Problemă CEM B Eliminaţi problema CEM.

B 5L 542 Comunicarea cu 
BRM10 incompletă

Comunicarea dintre MC10 și 
BRM10 prezintă erori.

B Verificaţi pozarea cablurilor.
B Verificaţi cablurile electrice și 

racordurile tip ștecăr dintre BRM10 și 
MC10, înlocuiţi-le, dacă este necesar.

B Înlocuiţi BRM10.

Tip SC FC Mesaj de defecţiune Cauză posibilă Remediere

Tab. 6 Deconectări de siguranţă la cazane cu modulul arzătorului BRM10
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3 Diagnosticare defecţiuni
B 5L 543 Comunicare 
întreruptă cu 
BRM10

Nu există comunicare între 
MC10 și BRM10. BRM10 se 
află în regimul de rezervă.

B Verificaţi cablurile electrice și 
racordurile tip ștecăr dintre BRM10 și 
MC10, înlocuiţi-le, dacă este necesar.

B Înlocuiţi MC10
B Înlocuiţi BRM10.

B 7P 549 Lanţul de siguranţă 
s-a deschis

Această defecţiune este 
cauzată de MC10 când nu se 
măsoară o tensiune de reţea 
pentru BRM10. Această 
defecţiune este cauzată de 
MC10 dacă s-a declanșat un 
echipament al lanţului de 
siguranţă sau s-a înregistrat 
lipsă de apă, în cazul 
cazanelor cu sistem de control 
al presiunii minime 
(de exemplu G135)

B Verificaţi presiunea instalaţiei, 
completaţi cu apă dacă este necesar (la 
G135).

B Verificaţi racordul tip ștecăr la MC10.
B Verificaţi echipamentele de siguranţă 

racordate (bornele SI 15/16).

B 7A 550 Subtensiune Tensiunea de reţea este prea 
mică.

SAFe intră în funcţiune imediat ce 
tensiunea de reţea este suficient de mare.

B Verificaţi alimentarea cu tensiune, dacă 
este cazul.

B 7A 551 Întrerupere de 
tensiune

Tensiunea de reţea a avut o 
scurtă întrerupere.

Nicio măsură. BRM10 intră în funcţiune 
imediat ce tensiunea de reţea este 
suficient de mare.

V 6L 561 Prea multe 
Power Up

Acest mesaj de defecţiune 
este generat dacă automatul 
de ardere s-a oprit de 
5x succesiv în timpul primei 
porniri a arzătorului, imediat 
după un Power Up.

B Verificaţi dacă nu prezintă un contact 
slăbit cablul de racord la reţea.

B Verificaţi automatul de ardere.
B Deblocaţi-l.

V LP 570 Prea multe 
deblocări prin 
interfaţă

Acest mesaj de defecţiune 
este generat dacă, pe 
parcursul unui anumit interval 
de timp, au fost recepţionate 
prea multe deblocări prin 
intermediul interfeţei.

B Verificaţi dacă tasta „Reset“ de la BC10 
nu s-a blocat și eliberaţi-o, dacă este 
necesar.

Resetarea defecţiunii este posibilă 
doar prin intermediul tastei de resetare 
la SAFe ( Fig. 3, pagina 9).

B 8Y 572 Blocare externă MC10 este blocat extern prin 
borna EV. Din acest motiv, 
MC10 fixează solicitarea de 
căldură de la BRM10 la 0.

Este un regim de operare.

Dacă nu este necesară o blocare externă, 
trebuie instalată o punte la bornele EV.

B Verificaţi racordul.
B 5U 582 Comunicare 

întreruptă cu UM10
BRM10 nu poate crea o 
legătură către UM10.

B Verificaţi siguranţa la UM10.

B 8Y 583 UM10 blocare 
externă

Cazanul pe combustil solid 
este în funcţiune.

Nu este o defecţiune, ci o blocare la 
nivelul cazanului cu motorină/gaz.

B 8U 584 UM10 nicio 
informaţie de 
răspuns

UM10 nu primește informaţia 
de răspuns, de exemplu de la 
clapa de închidere a gazelor 
arse, în intervalul stabilit.

B Verificaţi clapa de închidere a gazelor 
arse respectiv alt dispozitiv închis.

B Verificaţi UM10.

V 5Y 585 Fără UM10 Comunicarea se realizează 
fără erori, dar UM10 nu mai 
reacţionează.

B Dacă aţi demontat UM10, trebuie să 
dezinstalaţi și software-ul aferent.

Tip SC FC Mesaj de defecţiune Cauză posibilă Remediere

Tab. 6 Deconectări de siguranţă la cazane cu modulul arzătorului BRM10
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3 Diagnosticare defecţiuni
3.6 Erori ale instalaţiei
Acest tabel cu defecţiuni prezintă defecţiunile posibile 
ale instalaţiei, adică defecţiunile componentelor EMS. 
În cazul unei defecţiuni, instalaţia de încălzire rămâne 
în funcţiune, dacă este posibil, adică se poate produce 
în continuare căldură (însă punct nefavorabil de 
funcţionare).

B 8Y 589 Borna 15/16 de la 
BRM10 a întrerupt 
bucla arzătorului

Nu este o defecţiune, 
deoarece blocarea este o 
funcţie dorită, de exemplu 
cazan pe combustibil solid în 
funcţiune.

Fără comutare

Cablul bornelor 15/16 este 
defect.

B Remediaţi defecţiunea apărută în cazul 
unui cablu defect sau al sârmelor 
desprinse.

V EE

EU

XXX Defecţiune internă Defecţiune internă BRM10. B Există posibilitatea resetării defecţiunii 
prin apăsarea tastei „Reset“ sau prin 
oprire/pornire.

B În cazul în care mai apar defecţiuni 
interne în mod frecvent, luaţi legătura 
cu centrul de service Buderus și indicaţi 
codul de eroare.

V EU 690 UM10 Releul la UM10 nu comută 
conform indicaţiei.

B Înlocuiţi UM10.

V EU 691 UM10 Informaţie de răspuns, deși 
releul la UM10 nu este 
acţionat.

B Racordul punţii cu fir este defectuos.
B Înlocuiţi UM10.

V EU 692 –  
699

UM10 Defecţiune internă B Înlocuiţi UM10.

Tip SC FC Mesaj de defecţiune Cauză posibilă Remediere

Tab. 6 Deconectări de siguranţă la cazane cu modulul arzătorului BRM10

SC: Cod de service 

FC: Codul erorii este afișat după apăsarea 
tastei „Mesaj“

CIx: Circuit de încălzire cu numărul x

Alte defecţiuni sunt descrise în suportul 
respectivelor module funcţionale utilizate.

În cazul defecţiunilor instalaţiei nu este 
necesară o resetare. În cazul în care nu 
puteţi să remediaţi defecţiunea instalaţiei, 
adresaţi-vă filialei Buderus.
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3 Diagnosticare defecţiuni
SC FC
Mesaj de 
defecţiune

Efecte asupra modului 
de reglare Cauză posibilă Remediere

A01 800 Senzorul 
exterior este 
defect

Se ia în considerare 
temperatura minimă 
exterioară.

Senzorul este conectat 
sau fixat incorect.

Rupere sau scurtcircuit 
al conductorului 
senzorului. 

Senzor defect.

B Verificaţi racordul sau 
conductorul senzorului.

B Verificaţi fixarea 
senzorului.

B Comparaţi valoarea de 
rezistenţă cu linia carac-
teristică a senzorului.

A01 808 Senzorul de 
apă caldă 1 
este defect

Nu mai este preparată apă 
caldă.

Senzorul este conectat 
sau fixat incorect.

Rupere sau scurtcircuit 
al conductorului 
senzorului. 

Senzor defect.

B Verificaţi racordul sau 
conductorul senzorului.

B Verificaţi fixarea 
senzorului la boiler.

B Comparaţi valoarea de 
rezistenţă cu linia 
caracteristică a 
senzorului.

A01 809 Senzorul de 
apă caldă 2 
este defect

A01 810 Apa caldă 
rămâne rece

S-a încercat în mod constant 
să se încălzească boilerul la 
valoarea nominală 
programată pentru apa caldă.

Prioritatea apei calde este 
oprită după apariţia mesajului 
de defecţiune.

Alimentare permanentă 
sau neetanseitati.

B Dacă este cazul, 
remediaţi neetanseitatile.

Senzorul este conectat 
sau fixat incorect.

Rupere sau scurtcircuit 
al conductorului 
senzorului. 

Senzor defect.

B Verificaţi racordul sau 
conductorul senzorului.

B Verificaţi fixarea 
senzorului.

B Comparaţi valoarea de 
rezistenţă cu linia 
caracteristică a 
senzorului.

Pompa de încărcare a 
rezervorului este 
conectată 
necorespunzător sau 
este defectă.

B Verificaţi funcţionarea 
pompei de încărcare a 
rezervorului, spre 
exemplu printr-un test de 
funcţionare.

A01 811 Dezinfecţie 
termică fără 
succes

Dezinfecţia termică a fost 
întreruptă.

Debitul de apă în timpul 
perioadei dezinfecţiei 
este prea ridicat.

B Setaţi perioada 
dezinfecţiei termice astfel 
încât la momentul 
respectiv să nu existe 
un necesar termic 
suplimentar.

Puterea centralei este 
prea mică pentru 
consumul concomitent 
de căldură al altor 
consumatori (de 
exemplu al 2-lea circuit 
de încălzire).
Senzorul este conectat 
sau fixat incorect.

Rupere sau scurtcircuit 
al conductorului 
senzorului. 

Senzor defect.

B Verificaţi racordul sau 
conductorul senzorului.

B Verificaţi fixarea 
senzorului la boiler.

B Comparaţi valoarea de 
rezistenţă cu linia 
caracteristică a 
senzorului.

Pompă de încărcare a 
rezervorului este 
defectă.

B Verificaţi funcţionarea 
pompei de încărcare a 
rezervorului, spre 
exemplu printr-un test de 
funcţionare/relee.

Tab. 7 Erori ale instalaţiei
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3 Diagnosticare defecţiuni
A01 816 Comunicare 
întreruptă cu 
EMS

Cazanul nu mai primește 
nicio solicitare de căldură, 
instalaţia de încălzire nu mai 
încălzește.

Sistemul EMS-Bus este 
supraîncărcat.

B „Reset“ prin 
deconectarea/conectarea 
instalaţiei de încălzire.

B Dacă este necesar, 
informaţi departamentul 
de service.

MC10 este defect

A01 828 Senzor pentru 
presiunea 
apei

Senzorul digital pentru 
presiunea apei este 
defect.

B Înlocuiţi senzorul pentru 
presiunea apei.

A02 816 Comunicare 
întreruptă cu 
BC10

Setările BC10 nu mai sunt 
preluate de echipamentele 
RC3x.

Problemă de contact la 
BC10 sau BC10 este 
defect.

B Înlocuiţi senzorul pentru 
presiunea apei.

B Dacă este cazul, înlocuiţi 
BC10.

A11 801 Defecţiune 
internă

Instalaţia de încălzire 
funcţionează în regim de 
rezervă.

Eroare internă privind 
timpul de funcţionare în 
RC3x.

B Înlocuiţi RC3x.

A11 802 Ora nu este 
setată

Funcţie limitată a:

tuturor programelor de 
încălzire

listei de defecţiuni

Ora lipsește, de exemplu 
ca urmare a unei 
întreruperi prelungite a 
curentului.

B Introduceţi ora actuală.

A11 803 Data nu este 
setată

Funcţie limitată a:

• tuturor programelor de 
încălzire

• funcţiei de concediu/
sărbătoare

• listei de defecţiuni

Nu există intrare pentru 
dată, de exemplu din 
cauza unei întreruperi 
mai îndelungate a 
curentului.

B Introduceţi data actuală.

A11 804 Defecţiune 
internă

Instalaţia de încălzire 
funcţionează în regim de 
rezervă.

Defecţiune internă la 
RC3x.

B Înlocuiţi RC3x.

A11 806 Senzor temp 
încăpere este 
defect

Întrucât temperatura actuală 
a încăperii nu este 
disponibilă, următoarele 
elemente nu sunt funcţionale:

• influenţa încăperii 
(în cazul folosirii unui 
cronotermostat cu 
senzor de exterior)

• optimizarea momentelor 
de comutare

În cazul reglării temperaturii 
încăperii, reglarea se face la 
temperatura maximă CIx.

Senzorul de temperatură 
încorporat aferent unităţii 
de control/ telecomenzii 
circuitului de încălzire 
este defect.

B Schimbaţi telecomanda.

A11 816 Comunicare 
întreruptă cu 
RC3x

RC20/RF nu poate să trimită 
date către RC3x. Prin urmare, 
nu este posibilă reglarea 
temperaturii încăperii pentru 
circuitul de încălzire 
RC20/RF.

RC20/RF adresat 
necorespunzător. 

B Verificaţi adresa 
(parametrul P1) în 
RC20/RF.

RC3x nu este disponibil 
sau nu este conectat 
corect.

B Verificaţi racordul RC3x.

SC FC
Mesaj de 
defecţiune

Efecte asupra modului 
de reglare Cauză posibilă Remediere

Tab. 7 Erori ale instalaţiei
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A11

A11

821

822

CI1 RC3x

CI2 RC3x

Telecomandă

Întrucât temperatura actuală 
a încăperii nu este 
disponibilă, următoarele 
elemente nu sunt funcţionale:

• influenţa încăperii

• optimizarea momentelor 
de comutare

• EMS funcţionează cu 
ultimele valori programate 
la telecomandă.

Nicio telecomandă 
atribuită, cu toate că 
reglarea temperaturii 
camerei este setată. 

B Verificaţi parametrii 
Telecomandă sau 
Sistem de încălzire.

A11

A11

823

824

CI1 RC3x

CI2 RC3x

Telecomandă

Nicio telecomandă 
atribuită, cu toate că 
modul de protecţie 
împotriva îngheţului este 
setat pe Încăpere.

B Verificaţi parametrii 
Telecomandă sau Mod 
protecţie împotriva 
îngehţului.

A2x

A18

806 CI1 RC3x

CI2 RC3x

CIx

Senzor de 
temperatură

Senzorul de 
temperatură, montat sau 
racordat extern, al 
unităţii de control/
telecomenzii de la 
circuitul de încălzire x 
este defect.

B Verificaţi senzorul de 
temperatură racordat 
extern.

B Schimbaţi telecomanda.

A11 828 Senzorul de 
presiune a 
apei este 
defect

Acest mesaj de 
defecţiune apare când 
instalaţia de încălzire 
necesită un senzor de 
presiune a apei, dar nu 
se înregistrează o 
presiune a apei.

B Înlocuiţi senzorul pentru 
presiunea apei.

A11 829 RC20 fără 
circuit de 
încălzire

Circuitul de încălzire RC20 
funcţionează în regimul de 
rezervă.

RC20 a fost atribuit 
circuitului de încălzire. 
Circuitul de încălzire sau 
telecomanda RC20 nu 
sunt însă instalate. 
Defecţiunea este afișată 
numai în RC20.

B Setaţi parametrii pentru 
circuitul de încălzire 
respectiv telecomandă în 
meniul de service al 
RC3x.

A12 815 Senzorul 
buteliei de 
egalizare

Se poate ajunge, în anumite 
condiţii, la o subalimentare a 
următoarelor circuite de 
încălzire, deoarece acestea 
nu pot fi alimentate cu 
cantitatea de căldură 
necesară.

Senzorul este conectat 
sau fixat incorect.

Rupere sau scurtcircuit 
al conductorului 
senzorului. 

Senzor defect.

B Verificaţi racordul sau 
conductorul senzorului.

B Verificaţi fixarea 
senzorului.

B Comparaţi valoarea de 
rezistenţă cu linia 
caracteristică a 
senzorului.

A12 816 WM10 absent, 
respectiv 
nicio 
comunicare

Pompa circuitului termic 1 
este acţionată în permanenţă.

WM10 sau conductorul 
Bus este racordat greșit 
sau defect.

WM10 nu este 
recunoscut de RC3x.

B Verificaţi racordurile la 
WM10 și conductorul 
Bus.

B Înlocuiţi WM10.

SC FC
Mesaj de 
defecţiune

Efecte asupra modului 
de reglare Cauză posibilă Remediere

Tab. 7 Erori ale instalaţiei
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A18 825 Conflict de 
adrese

RC3x și RC20 comandă 
ambele circuite de încălzire 1 
și apa caldă menajeră. 
Instalaţia de încălzire nu mai 
poate funcţiona corect, acest 
lucru depinzând de 
programele termice setate și 
temperaturile din încăpere 
dorite.

Prepararea apei calde 
funcţionează cu erori.

RC20 și RC3x sunt 
amândouă înregistrate 
ca Master.

B Modificaţi parametrul P1 
în RC20 sau îndepărtaţi 
RC3x din EMS-Bus.

A18

A21
-
A25

816 Defecţiune 
radio

Transmiterea prin unde radio 
este deranjată

RC20/RF se află în afara 
zonei de recepţie.

B Aduceţi RC20/RF în zona 
de recepţie.

Instalaţia de încălzire 
este oprită.

B Pornirea instalaţiei de 
încălzire.

În urma înlocuirii RFM20, 
RC20/RF nu a fost 
înregistrat la noul 
RFM20.

B Înregistraţi RC20/RF (a se 
vedea suportul pentru 
RC20/RF).

A2x 816 Comunicare 
întreruptă cu 
unitatea de 
control CIx

Întrucât temperatura actuală 
a încăperii nu este 
disponibilă, următoarele 
elemente nu sunt funcţionale:

• influenţa încăperii
• optimizarea momentelor 

de comutare

RC20 este adresat 
greșit, cablat greșit sau 
defect.

Circuitul de încălzire nu 
este înregistrat la 
RFM20.

B Verificaţi adresa în RC20.
B Verificaţi funcţionarea și 

racordul telecomenzii.
B Schimbaţi telecomanda.

A2x 829 RC20/RF ca 
telecomandă

RC20/RF nu poate să trimită 
date către RC3x. Prin urmare, 
nu este posibilă reglarea 
temperaturii încăperii pentru 
circuitul de încălzire 
RC20/RF.

Adresa RC20/RF nu este 
atribuită corect în RC3x 
sau nu este instalată în 
RC3x.

B Setaţi, în RC3x, 
parametrul Unitate de 
control la RC20/RF.

B Verificaţi atribuirea lui 
RC20/RF.

A2x 830 Baterie slabă 
unitate de 
control radio 
CIx

Nu există consecinţe dacă 
bateria este schimbată la 
timp.

Bateria din RC20/RF 
pentru CIx este slabă.

B Înlocuiţi bateria.

A2x 839 Comunicare 
radio cu 
unitatea de 
control CIx 
întreruptă. 
Deranjament 
funcţional.

Întrucât temperatura actuală 
a încăperii nu este 
disponibilă, următoarele 
elemente nu sunt funcţionale:

• influenţa încăperii
• optimizarea momentelor 

de comutare

RFM20 funcţionează cu 
ultimele valori programate la 
telecomandă.

RC20/RF se află în afara 
zonei de recepţie.

B Aduceţi RC20/RF în zona 
de recepţie.

Instalaţia de încălzire 
este oprită.

B Pornirea instalaţiei de 
încălzire.

După schimbarea lui 
RFM20, RC20/RF nu a 
fost înregistrat de noul 
RFM20.

B Înregistraţi RC20/RF (vezi 
documentele despre 
RC20/RF).

SC FC
Mesaj de 
defecţiune

Efecte asupra modului 
de reglare Cauză posibilă Remediere

Tab. 7 Erori ale instalaţiei
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3 Diagnosticare defecţiuni
A2x 842 Protecţie 
împotriva 
îngheţului 
selectată, dar 
fără FB la CIx

Întrucât temperatura actuală 
a încăperii nu este 
disponibilă, următoarele 
elemente nu sunt funcţionale:

• influenţa încăperii
• optimizarea momentelor 

de comutare

EMS funcţionează cu ultimele 
valori programate la 
telecomandă.

Nu este atribuită nicio 
unitate de control/
telecomandă cu toate că 
Protecţia împotriva 
îngheţului este setată la 
Temp încăperii.

B Verificaţi parametrul 
Unitate de control.

B Dacă este cazul, comutaţi 
Protecţia împotriva 
îngheţului la Temp 
exterioară.

A2x 843 Reglare temp 
încăpere 
selec dar f. 
par. CIx

Nu s-a atribuit nicio 
unitate de control/
telecomandă, deși s-a 
setat Temp reală 
încăpere

B Verificaţi parametrul 
Unitate de control.

B Dacă este cazul, 
modificaţi la Temp reală 
exterior.

A3x 816 MM10 al CIx 
absent, 
respectiv 
nicio 
comunicare

Circuitul de încălzire nu poate 
fi acţionat corect. 

MM10 și elementul de reglaj 
(malaxor) funcţionează 
autonom în modul de 
urgenţă.

Pompa circuitului termic este 
acţionată în permanenţă.

Datele de pe monitor în RC3x 
nu sunt valabile.

Adresele circuitului de 
încălzire la MM10 și la 
RC3x nu coincid.

B Verificaţi întrerupătorul 
rotativ de codificare la 
MM10.

MM10 sau conductorul 
Bus este racordat greșit 
sau defect.

MM10 nu este 
recunoscut de RC3x.

B Verificaţi racordurile la 
MM10 și conductorul 
Bus.

B Înlocuiţi MM10.

A3x 807 Senzorul pe 
tur al 
circuitului de 
încălzire

Pompa circuitului de încălzire 
este în continuare acţionată 
de valoarea indicativă.

Elementul de reglaj este 
deconectat de la curent și 
rămâne în starea de acţionare 
(poate fi reglat manual).

Senzorul este conectat 
sau fixat incorect.

Rupere sau scurtcircuit 
al conductorului 
senzorului. 

Senzor defect.

B Verificaţi racordul sau 
conductorul senzorului.

B Verificaţi fixarea 
senzorului.

B Comparaţi valoarea de 
rezistenţă cu linia 
caracteristică a 
senzorului.

A51 812 Setare solar 
greșită

Pragul de pornire este mai 
mic decât cel de oprire

Setare greșită pentru 
modulul solar

B Verificaţi modulul solar.

A51 813 Senzorul de 
colector 
defect

Instalaţia solară nu 
funcţionează.

Senzorul a fost conectat 
incorect.

Rupere sau scurtcircuit 
al conductorului 
senzorului. 

Senzor defect.

B Verificaţi racordul sau 
conductorul senzorului.

B Verificaţi fixarea 
senzorului.

B Comparaţi valoarea de 
rezistenţă cu linia 
caracteristică a 
senzorului.

A51 814 Boilerul 
pentru apă 
caldă și 
senzorul de 
colector sunt 
defecţi

Instalaţia solară nu 
funcţionează.

Senzorul a fost conectat 
incorect.

Rupere sau scurtcircuit 
al conductorului 
senzorului. 

Senzor defect.

B Verificaţi racordul sau 
conductorul senzorului.

B Verificaţi fixarea 
senzorului.

B Comparaţi valoarea de 
rezistenţă cu linia 
caracteristică a 
senzorului.

SC FC
Mesaj de 
defecţiune

Efecte asupra modului 
de reglare Cauză posibilă Remediere

Tab. 7 Erori ale instalaţiei
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3 Diagnosticare defecţiuni
3.7 Mesaje de service (Mesaje de întreţinere) la cazane cu motorină

A51 816 SM10 absent, 
respectiv 
nicio 
comunicare

Nicio scădere solară la 
alimentarea ulterioară cu apă 
caldă. Dacă SM10 
funcţionează corect, regimul 
de funcţionare solară este 
alimentat independent.

SM10 sau conductorul 
Bus este racordat greșit 
sau defect.

Comunicarea cu SM10 
nu este posibilă.

B Verificaţi racordurile la 
SM10 și conductorul Bus.

B Înlocuiţi SM10.

AD1 817 Senzorul 
pentru 
temperatura 
aerului defect

Viteza ventilatorului nu mai 
poate fi ajustată optim

Acest mesaj de 
defecţiune este generat, 
dacă senzorul de 
temperatură măsoară o 
valoare prea scăută 
(≤ -30 °C) sau prea 
ridicată ( ≥ +100 °C). 

B Verificaţi senzorul pentru 
temperatura aerului, 
inclusiv racordul tip 
ștecăr, la SAFe și 
înlocuiţi-l, dacă este 
necesar.

AD1 818 Cazanul 
rămâne rece

Instalaţia de încălzire este 
sub-alimentată.

În cazul în care cazanul 
rămâne un anumit timp 
sub temperatura logică a 
pompei (47 °C) chiar 
dacă arzătorul 
funcţionează, apare 
acest mesaj de 
defecţiune.

B Verificaţi dimensionarea 
instalaţiei și parametrii 
pompei în RC3x și 
corectaţi-le, dacă este 
necesar.

B Verificaţi funcţionarea 
ventilului de refulare, și 
dacă este cazul faceţi 
ajustarea.

B Verificaţi dacă nu cumva 
sunt puse frânele.

AD1 819 Semnal de 
durată 
preîncălzitor 
motorină

Arzătorul încearcă să 
pornească.

De la preîncălzitor este 
preluat un semnal de 
funcţionare, chiar dacă 
este oprit. 

B Verificaţi echiparea cu 
ștechere pe SAFe și pe 
preîncălzitorul de 
motorină și dacă este 
cazul corectaţi

AD1 820 Motorină prea 
rece

Arzătorul încearcă să 
pornească.

Preîncălzitorul de 
motorină nu transmite în 
decurs a 6 minute 
semnalul că motorina a 
atins temperatura de 
funcţionare. 

B Verificaţi conexiunea 
electrică la preîncălzitorul 
de motorină; dacă nu este 
defectuoasă, înlocuiţi 
preîncălzitorul.

Hxx Mesaj de 
service, nicio 
eroare a 
instalaţiei

Dacă este posibil, instalaţia 
de încălzire rămâne în 
funcţiune.

De exemplu, a expirat 
intervalul de întreţinere.

B Se impune efectuarea 
lucrărilor de întreţinere, a 
se vedea suportul pentru 
cazan.

SC FC
Mesaj de 
defecţiune

Efecte asupra modului 
de reglare Cauză posibilă Remediere

Tab. 7 Erori ale instalaţiei

SC: Cod service (este afișat în display-ul BC10/RC3x)

Întreţinere: Denumirea mesajului de service

Cauză posibilă: Descrierea mesajului de service

Remediere: Măsuri de remediere 
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3 Diagnosticare defecţiuni
SC Întreţinere Cauză posibilă Remediere
H 1 Temperatură 

ridicată a gazelor 
arse

Acest mesaj de service este generat 
imediat ce arzătorul se oprește datorită 
unei temperaturi prea ridicate a gazelor 
arse (≥ 114 °C).

B Curăţaţi cazanul.
B Controlaţi și dacă este cazul corectaţi 

poziţia, echiparea și starea șim-urilor.

H 2 Suflantă arzător 
merge prea lent

SAFe trebuie să producă pentru turaţia 
dorită un semnal PWM neobișnuit de 
mare.

B Verificaţi dacă suflantele sunt murdare 
iar dacă este cazul curăţaţi-le sau 
schimbaţi-le.

H 3 Au trecut orele de 
funcţionare

S-a depășit numărul de ore de 
funcţionare până la următoarele lucrări de 
întreţinere, setat la RC3x.

B Efectuaţi lucrările de întreţinere.

H 4 Curent scăzut a 
senzorului de 
flacără

Semnalul de flacără este doar cu puţin 
peste limita de deconectare a SAFe.

Senzorul de flacără sau suportul unghiular 
(la G135) este murdar.

Orientarea sistemului de amestec faţă de 
indicatorul de nivel cu tub nu este 
corectă.

Racordul electric senzor flacără/SAFe 
prezintă erori.

Senzor flacără sau SAFe este defect.

B Verificaţi dacă s-au murdărit senzorul 
de flacără și suportul unghiular 
(oglindă), dacă este cazul curăţaţi-le.

B Verificaţi situarea sistemului de 
amestec faţă de indicatorul de nivel și 
dacă este cazul faceţi corecţia.

B Verificaţi dacă e murdar sistemul de 
amestec si curăţaţi-l dacă este cazul.

B Verificaţi racordul tip ștecăr al 
senzorului de flacără la SAFe.

B Verificaţi și corectaţi, dacă este 
necesar, setarea arzătorului conform 
tabelului de reglări.

B Verificaţi semnalul senzorului de flacără 
la treapta 1 și 2 cu ajutorul RC3x. Dacă 
nu este în stare corespunzătoare, 
înlocuiţi senzorul de flacără.

H 5 Întârziere mare de 
aprindere

La ultimele porniri ale arzătorului formarea 
flăcării s-a produs cu mari întârzieri:

Alimentare defectuoasă cu motorină.

Instalaţie de aprindere defectuoasă.

Reglaj defectuos al arzătorului.

Componente defectuoase ale arzătorului. 

B Verificaţi alimentarea cu motorină.
B Verificaţi și corectaţi, dacă este 

necesar, setarea arzătorului conform 
tabelului de reglări.

B Verificaţi aprinderea prin intermediul 
testului de funcţionare/releu (RC3x), 
verificaţi în privinţa murdărirei sau 
avarierei (distanţa electrodului), dacă 
este cazul schimbaţi-l.

B Verificaţi sistemul de amestec și 
curăţaţi-l dacă este cazul.

B Înlocuiţi duza pentru motorină.
B Schimbaţi vana pentru motorină a 

încălzitorului.

Tab. 8 Mesaje de service
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3 Diagnosticare defecţiuni
3.8 Mesaje de service (Mesaje de întreţinere) la cazane pe gaz

H 6 Întreruperi 
frecvente ale 
flăcării

La ultimele porniri ale arzătorului formarea 
flăcării s-au produs de multe ori 
întreruperi ale flăcărilor.

Alimentare defectuoasă cu motorină.

Instalaţie de aprindere defectuoasă.

Reglaj defectuos al arzătorului.

Componente defectuoase ale arzătorului.

B Consultaţi memoria de defecţiuni a 
defecţiunii de blocare pentru a 
recunoaște în ce fază de funcţionare a 
avut loc întreruperea flăcării.

B Verificaţi alimentarea cu motorină.
B Verificaţi și corectaţi, dacă este 

necesar, setarea arzătorului conform 
tabelului de reglări.

B Verificaţi curentul senzorului de flacără 
cu ajutorul RC3x. 

B Verificaţi aprinderea cu ajutorul testului 
de funcţionare/relee (RC3x).

B Verificaţi sistemul de amestec și 
curăţaţi-l dacă este cazul.

B Înlocuiţi duza pentru motorină.
B Schimbaţi vana pentru motorină a 

încălzitorului.

Dacă apar alte defecţiuni de blocare 
(întrerupere flacără după aprindere 
reușită):

B Verificaţi și corectaţi, dacă este 
necesar, setarea arzătorului conform 
tabelului de reglări.

B Verificaţi sistemul de alimentare cu 
motorină.

B Verificaţi amplasarea ștecărului 1./2. a 
vanei electromagnetice (Defecţiunea 
6L/516/517).

B Verificaţi curentul senzorului de flacără 
în regim de funcţionare. Dacă semnalul 
este ≤ 50 μA, verificaţi suportul 
unghiular (la G135) și curăţaţi-l, dacă 
este necesar, înlocuiţi eventual 
senzorul de flacără.

H 8 În funcţie de dată S-a atins data setată în RC3x pentru 
lucrările de întreţinere.

B Efectuaţi lucrările de întreţinere.

SC Întreţinere Cauză posibilă Remediere

Tab. 8 Mesaje de service

SC: Cod service (este afișat în display-ul BC10/RC3x)
Întreţinere: Denumirea mesajului de service
Cauză posibilă: Descrierea mesajului de service
Remediere: Măsuri de remediere 

SC Întreţinere Cauză posibilă Remediere
H 2 Suflantă arzător 

merge prea lent
SAFe trebuie să producă pentru turaţia 
dorită un semnal PWM neobișnuit de 
mare.

Verificaţi dacă suflantele sunt murdare iar 
dacă este cazul curăţaţi-le sau schimbaţi-
le.

Tab. 9 Mesaje de service
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3 Diagnosticare defecţiuni
3.9 Mesaje de service (Mesaje de întreţinere) la cazane cu modulul arzătorului extern 
BRM10

H 3 Au trecut orele de 
funcţionare

S-a depășit numărul de ore de 
funcţionare până la următoarele lucrări de 
întreţinere, setat la RC3x.

Efectuaţi lucrările de întreţinere.

H 6 Întreruperi 
frecvente ale 
flăcării

La ultimele porniri ale arzătorului formarea 
flăcării s-au produs de multe ori 
întreruperi ale flăcărilor.

Alimentare cu gaz defectuoasă.

Instalaţie de aprindere defectuoasă.

Reglaj defectuos al arzătorului.

Componente defectuoase ale arzătorului.

Consultaţi memoria de defecţiuni a 
defecţiunii de blocare pentru a 
recunoaște în ce fază de funcţionare a 
avut loc întreruperea flăcării.

Verificaţi alimentarea cu gaz.

Verificaţi curentul senzorului de flacără cu 
ajutorul RC3x. 

Verificaţi aprinderea cu ajutorul testului de 
funcţionare/relee (RC3x).

Verificaţi și corectaţi, dacă este necesar, 
setarea arzătorului conform tabelului de 
reglări.

Dacă apar alte defecţiuni de blocare 
(întrerupere flacără după aprindere 
reușită):

Verificaţi și corectaţi, dacă este necesar, 
setarea arzătorului conform tabelului de 
reglări.

Verificaţi sistemul de alimentare cu gaz.

Verificaţi amplasarea ștecărului 1./2. a 
vanei electromagnetice.

H7 Presiune prea mică 
a apei

Presiunea apei a scăzut sub o anumită 
valoare. Peste o anumită presiune a apei 
se anulează mesajul.

Verificaţi presiunea apei, completaţi cu 
apă, dacă este necesar.

H 8 În funcţie de dată S-a atins data setată în RC3x pentru 
lucrările de întreţinere.

Efectuaţi lucrările de întreţinere.

SC Întreţinere Cauză posibilă Remediere

Tab. 9 Mesaje de service

SC: Cod service (este afișat în display-ul BC10/RC3x)
Întreţinere: Denumirea mesajului de service
Cauză posibilă: Descrierea mesajului de service (din punct de vedere al BRM10)
Remediere: Măsuri de remediere 

SC Întreţinere Cauză posibilă Remediere
H 3 Au trecut orele de 

funcţionare
S-a depășit numărul de ore de 
funcţionare până la următoarele lucrări de 
întreţinere, setat la RC3x.

B Efectuaţi lucrările de întreţinere.

H 8 În funcţie de dată S-a atins data setată în RC3x pentru 
lucrările de întreţinere.

B Efectuaţi lucrările de întreţinere.

Tab. 10 Mesaje de service
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4 Înlocuirea siguranţei
4 Înlocuirea siguranţei

B Doar în cazul utilizării gazului drept combustibil: 
Închideţi robinetul de gaz.

În spatele capacului [3] (sau a unităţii de control) se află 
un suport cu o siguranţă de rezervă [2].

B Deschideţi capacul transparent de acoperire al 
aparatului de reglare.

B Îndepărtaţi capacul [3] sau unitatea de control.
B Slăbiţi capacul de acoperire [1] cu ajutorul unei 

șurubelniţe.
B Scoateţi capacul de acoperire cu siguranţa defectă.
B Scoateţi siguranţa de rezervă [2] din suport.

B Introduceţi capacul cu siguranţa de rezervă.
B Strângeţi din nou capacul de acoperire.
B Așezaţi din nou unitatea de control sau capacul.

Fig. 5 Înlocuirea siguranţei

1 Siguranţă
2 Siguranţă de schimb
3 Capac (sau unitate de control)

PERICOL: Pericol de moarte prin 
electrocutare!
B Asiguraţi-vă că toate intervenţiile 

(lucrările) de natură electrică vor fi 
executate numai de specialiști 
autorizaţi.

B Înainte de deschiderea aparatului de 
reglare întrerupeţi alimentarea cu 
tensiune a echipamentului.

B Asiguraţi-vă că nu există posibilitatea 
unei conectări accidentale a 
echipamentului.

Înlocuiţi cât mai curând siguranţa de 
rezervă scoasă.
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5 Curbe caracteristice ale senzorului
5 Curbe caracteristice ale senzorului
Măsuraţi temperaturile comparative (temperatura 
încăperii, a turului, exterioară și a gazelor arse) mereu 
în apropierea senzorului. Curbele prezintă valori medii 
și le sunt atribuite toleranţe. Măsuraţi rezistenţa la 
capetele cablurilor.

Fig. 6 Curbă caracteristică a senzorului: senzor pentru temperatura exterioară

x Temperatură în °C
y Rezistenţă în k Ω

Fig. 7 Curbă caracteristică a senzorului: senzor de temperatură pentru apa caldă menajeră

x Temperatură în °C
y Rezistenţă în k Ω

PERICOL: Pericol de moarte prin 
electrocutare!
B Întrerupeţi alimentarea cu tensiune a 

echipamentelor înainte de fiecare 
măsurare.

7 747 005 659-114.1RS

7 747 005 659-116.1RS
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5 Curbe caracteristice ale senzorului
Fig. 8 Curbă caracteristică a senzorului: senzor pentru aerul de ardere, pentru tur, pentru temperatura gazelor 
arse

x Temperatură în °C
y Rezistenţă în k Ω

7 747 005 659-115.1RS

Ca senzor pentru temperatura turului și 
a gazelor arse sunt utilizaţi doi senzori 
identici, așa numiţii senzori dubli, 
montaţi în carcasa de senzor.
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5 
Notiţe
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