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DAIKIN ΕΛΛΑΣ – Λίστα Κωδικών Σφαλµάτων
Κωδικός
Μονάδα

Πιθανά Αίτια

Σφάλµατος
Σφάλµα συσκευής εξωτερικής προστασίας
Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας
A0

Εσωτερική
Εσφαλµένη τοπική ρύθµιση
Ατέλεια PCB εσωτερικής µονάδας

A1

Εσωτερική

Βλάβη πλακέτας τυπωµένου κυκλώµατος
Το φωτάκι αναβοσβήνει λόγω ηλεκτρονικού θορύβου (G
σειρά)

∆υσλειτουργία συστήµατος ελέγχου στάθµης
αποστράγγισης
∆εν υπάρχει τροφοδοσία ρεύµατος 220-240Volts
Βλάβη διακοπής φλοτέρ ή ακροδέκτη βραχυκυκλώµατος
A3

Εσωτερική
Βλάβη αντλίας συµπυκνωµάτων
Φράξιµο αποχέτευσης, κλίση σωλήνα προς τα πάνω
Ατέλεια PCB εσωτερικής µονάδας
Χαλαρή σύνδεση ακροδέκτη

A4

Εσωτερική

Υψηλή θερµοκρασία στον εναλλάκτη εσωτερικής µονάδας
Στην εσωτερική µονάδα:
Μη φυσιολογική θερµοκρασία στον εναλλάκτη εσωτερικής
µονάδας
Προστασία κατά σχηµατισµού Πάγου

A5

Εσωτερική
Στην εξωτερική µονάδα:
Προστασία κατά σχηµατισµού πάγου ή υψηλή πίεση
Λάθος καλωδίωση ή λάθος σύνδεση σωληνώσεων
Κλείδωµα µοτέρ ανεµιστήρα
Υπερφότωση

A6

Εσωτερική
Αποσυνδεδεµένη ή ελαττωµατική καλωδίωση µεταξύ
µοτέρ ανεµιστήρα και PCB

∆υσλειτουργία µοτέρ κίνησης γρίλιας
Πρόβληµα καλωδίου σύνδεσης (τροφοδοσία ρεύµατος και
οριοδιακόπτης)
A7

Εσωτερική
Πρόβληµα στο έκκεντρο πτερύγιο ρύθµισης κατεύθυνσης
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παροχής αέρα
Ατέλεια στη PCB εσωτερικής µονάδας
A8

Εσωτερική

Υπέρταση παροχής AC ρεύµατος
∆υσλειτουργία κινούµενου µέρους της ηλεκτρονικής
εκτονωτικής βαλβίδας

A9

Εσωτερική
Πρόβληµα στην PCB εσωτερικής µονάδας
Πρόβληµα στο καλώδιο σύνδεσης
Σφάλµα του air cleaner ή βρώµικο φίλτρο

AH

Εσωτερική
Πρόβληµα στη πλακέτα εσωτερικής µονάδας

AJ

Εσωτερική

∆υσλειτουργία συσκευής ανίχνευσης απόδοσης
Μη τοποθέτηση αντάπτορα ρύθµισης απόδοσης
Πρόβληµα στην PCB εσωτερικού
Στάθµη αποχέτευσης πάνω από το όριο
Η µονάδα αφυγραντήρα (προαιρετικό εξάρτηµα)

AF

Εσωτερική
Πρόβληµα στο σωλήνα αποχέτευσης (κλίση προς τα
επάνω)
Πρόβληµα PCB εσωτερικής

C3

Εσωτερική

∆υσλειτουργία συστήµατος ανίχνευσης επιπέδου νερού

C4

Εσωτερική

∆υσλειτουργία Θερµίστορα (R2T) του εναλλάκτη
θερµότητας
Σφάλµα στη PCB εσωτερικής µονάδας

C5

Εσωτερική

∆υσλειτουργία Θερµίστορα (R3T) για τους σωλήνες
αερίου
Σφάλµα στη PCB εσωτερικής µονάδας

C6

Εσωτερική

∆υσλειτουργία µοτέρ ανεµιστήρα ή υπέρταση

Εσωτερική

∆υσλειτουργία του θερµίστορα (R1T) για τον αέρα
αναρρόφησης
Σφάλµα στη PCB εσωτερικής µονάδας

C9

∆υσλειτουργία του αισθητήρα θερµοκρασίας αποβαλλόµενου
CA

Εσωτερική
αέρα
∆υσλειτουργία αισθητήρα θερµοστάτη στο τηλεχειριστήριο

CJ

Εσωτερική
Σφάλµα χειριστηρίου

E0

Εξωτερική
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Ενεργοποίηση ασφαλιστικού στην εξωτερική µονάδα
Υπέρταση στον συµπιεστή - θερµικό ανεµιστήρα κλπ
Ελαττωµατική πλακέτα εξωτερικής
Στιγµιαία διακοπή ρεύµατος
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∆υσλειτουργία πλακέτας Α2P
E1

E3

E4

E5

Εξωτερική

Βλάβη πλακέτας εξωτερικής µονάδας (A1P)

Εξωτερική

Ενεργοποίηση του διακόπτη υψηλής πίεσης
Πρόβληµα διακόπτη υψηλής πίεσης
Σφάλµα πλακέτας εξωτερικής µονάδας (Α1Ρ)
Στιγµιαία διακοπή ρεύµατος
Ελαττωµατικός αισθητήρας υψηλής πίεσης

Εξωτερική

Ενεργοποίηση αισθητήρα χαµηλής πίεσης
Αντικανονική πτώση χαµηλής πίεσης
Πρόβληµα αισθητήρα χαµηλής πίεσης
Σφάλµα PCB εξωτερικής µονάδας A1P
Βαλβίδα διακοπής δεν άνοιξε

Εξωτερική

Εµπλοκή µοτέρ συµπιεστή
Υψηλή διαφορική πίεση
Εσφαλµένη συνδεσµολογία UVWN
Ελαττωµατική PCB inverter
Η βαλβίδα διακοπής έχει µείνει κλειστή
Υπερένταση
Εµπλοκή STD µοτέρ συµπιεστή
Κλειστή βαλβίδα διακοπής
Εµπόδια στη θύρα εκκένωσης

E6

Εξωτερική
Εσφαλµένη τάση παροχής
Ελαττωµατικός µαγνητικός διακόπτης
Ελαττωµατικός συµπιεστής
Ελαττωµατικός αισθητήρας ρεύµατος
∆υσλειτουργία µοτέρ ανεµιστήρα εξωτερικής µονάδας
Ο ακροδέκτης φίσας ανάµεσα στο µοτέρ ανεµιστήρα και
την PCB έχει αφεθεί αποσυνδεδεµένος ή ο ακροδέκτης

E7

Εξωτερική
είναι ελαττωµατικός
Ο ανεµιστήρας δε λειτουργεί λόγω παγίδευσης ξένων
σωµατιδίων

E8

Εξωτερική

Ανίχνευση υπερέντασης εναλλασσόµενου ρεύµατος
∆υσλειτουργία κινούµενου µέρους ηλεκτρονικής
εκτονωτικής βαλβίδας (Υ1Ε,Υ2Ε)

E9

Εξωτερική
Πρόβληµα στη PCB εξωτερικής µονάδας (Α1Ρ)
Πρόβληµα καλωδίου σύνδεσης
∆υσλειτουργία τετράοδης
Πιθανότητα λανθασµένης καλωδίωσης ή σωλήνωσης

EA

Εξωτερική
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Κολληµένη τετράοδη
EC

Εξωτερική

H0

Εξωτερική

H1

Εξωτερική

∆υσλειτουργία αισθητήρα
Ελαττωµατικοί 3 ή περισσότεροι θερµίστορες
Ελαττωµατική πλακέτα
∆υσλειτουργία αισθητήρα θερµοκρασίας αέρα

H2

Εξωτερική

∆υσλειτουργία του αισθητήρα παροχής ρεύµατος

Εξωτερική

∆υσλειτουργία πρεσσοστάτη υψηλής
Υψηλή πίεση εκτός ορίων
Πρόβληµα στην PCB εξωτερικής µονάδας

H3

Θερµοκρασία νερού εκτός ορίων

∆υσλειτουργία πρεσσοστάτη χαµηλής
Ελαττωµατική σύνδεση του πρεσσοστάτη χαµηλής
H4

Εξωτερική
Πρόβληµα στην PCB εξωτερικής µονάδας
Χαµηλή πίεση εκτός ορίων κατά την εκκίνηση
Ελαττωµατικός συµπιεστής ή ελαττωµατικό σύστηµα

H5

Εξωτερική
ανίχνευσης υπέρτασης του µοτέρ

∆υσλειτουργία συµπιεστή ή αισθητήρα ανίχνευσης
υπέρτασης
Λανθασµένη θέση του αισθητήρα ανίχνευσης
H6

Εξωτερική
Κλειστές βαλβίδες
Βλάβη στον συµπιεστή
Μη επαρκής διαφορά δυναµικού
Ανώµαλο σήµα µοτέρ εξωτερικού ανεµιστήρα

Σπασµένος, βραχυκυκλωµένος ή αποσυνδεδεµένος
H7

Εξωτερική
ακροδέκτης καλωδίου σύνδεσης µοτέρ ανεµιστήρα
∆υσλειτουργία PCB inverter ανεµιστήρα

H8

Εξωτερική

H9

Εξωτερική

Σφάλµα αισθητήρα εναλλασσόµενου ρεύµατος
Ελαττωµατικός µετασχηµατιστής
Βλάβη στην πλακέτα της εξωτερικής µονάδας
∆υσλειτουργία θερµίστορα (R1T) για τον εξωτερικό αέρα
Πρόβληµα στη PCB (A1P) εξωτερικής µονάδας
∆υσλειτουργία του αισθητήρα θερµοκρασίας αποβαλλόµενου

HA

Εξωτερική
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∆εν υπάρχει ροή νερού
HJ

Εξωτερική
∆εν έχει εγκατασταθεί σωστά το flow switch

F0

Εξωτερική

Ενεργοποίηση ασφαλιστικού για 1 και 2 συστήµατα

F1

Εξωτερική

Ενεργοποίηση ασφαλιστικού για το σύστηµα 1

F2

Εξωτερική

Ενεργοποίηση ασφαλιστικού για το σύστηµα 2

Εξωτερική

Θερµοκρασία κατάθλιψης εκτός ορίων
Ελαττωµατικός θερµίστορας
Έλλειψη ψυκτικού µέσου/Βλάβη στον συµπιεστή
Το καλώδιο του θερµίστορα δεν κάνει καλή επαφή
Βλάβη στην PCB της εξωτερικής µονάδας

Εξωτερική

Υπερπλήρωση ψυκτικού µέσου
Αποσυνδεδεµένος ο αισθητήρας της γραµµής αερίου
Έλεγχος υψηλής πίεσης στην ψύξη (Split Multi)

F9

Εσωτερική

Βλάβη στο µοτέρ της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας
του BSVQ-P box
Λανθασµένη σύνδεση του µοτέρ στην πλακέτα

J0

Εξωτερική

F3

F6

Βλάβη στο σύστηµα ανίχνευσης θερµοκρασίας του
ψυκτικού µέσου

J1

Εξωτερική

J2

Εξωτερική

Βλάβη στο σύστηµα ανίχνευσης πιέσεων
Βλάβη στον αισθητήρα πίεσης
Βλάβη στην πλακέτα της εξωτερικής µονάδας
Ανωµαλία αισθητήρα ρεύµατος

J3

Εξωτερική

Ελαττωµατική PCB εξωτερικής µονάδας
∆υσλειτουργία θερµίστορα σωλήνα εξαγωγής (R3R31~33T)
Πρόβληµα στη PCB (A1P) εξωτερικής µονάδας

J4

Εξωτερική

∆υσλειτουργία θερµίστορα σωλήνα αερίου του εναλλάκτη
θερµότητας (R81,82T)
Πρόβληµα στη PCB εξωτερικής µονάδας

J5

Εξωτερική

∆υσλειτουργία θερµίστορα (R2T) του σωλήνα
αναρρόφησης
Πρόβληµα στη PCB (A1P) εξωτερικής µονάδας

J6

Εξωτερική

∆υσλειτουργία θερµίστορα (R4T) του εναλλάκτη
θερµότητας εξωτερικής µονάδας
Πρόβληµα στη PCB (A1P) εξωτερικής µονάδας

J7

Εξωτερική

∆υσλειτουργία θερµίστορα δέκτη σωλήνα εξαγωγής υγρού
(R6T)
Πρόβληµα στη PCB (A1P) εξωτερικής µονάδας
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∆υσλειτουργία θερµίστορα εξισορρόπησης λαδιού (R7T)
J8

Εξωτερική
Πρόβληµα στη PCB εξωτερικής µονάδας
Εξωτερική

∆υσλειτουργία θερµίστορα σωλήνα αερίου εναλλάκτη
θερµότητας υπόψυξης (R5T)
Πρόβληµα στη PCB (A1P) εξωτερικής µονάδας

JA

Εξωτερική

∆υσλειτουργία αισθητήρα υψηλής πίεσης
Εσφαλµένη σύνδεση αισθητήρα χαµηλής πίεσης
Πρόβληµα PCB (Α1P) της εξωτερικής µονάδας

JH

Εξωτερική

∆υσλειτουργία αισθητήρα θερµοκρασίας λαδιού (R5T VRV
Plus 407)
Πρόβληµα PCB εξωτερικής µονάδας (VRV Plus 407)

JC

Εξωτερική

∆υσλειτουργία αισθητήρα χαµηλής πίεσης
Εσφαλµένη σύνδεση αισθητήρα υψηλής πίεσης
Πρόβληµα στη PCB (A1P) εξωτερικής µονάδας

JE

Εξωτερική

JF

Εξωτερική

J9

L0

L3

∆υσλειτουργία αισθητήρα πίεσης λαδιού
∆υσλειτουργία αισθητήρα στάθµης λαδιού
Πρόβληµα στο σύστηµα inverter ή ενεργοποίηση
ασφαλιστικού λόγω ασταθούς παροχής στην inverter PCB

Εξωτερική

Εξωτερική

Πρόβληµα επικοινωνίας µεταξύ PCB εξωτερικής µονάδας
και inverter PCB
Ενεργοποίηση θερµοστάτη του inverter κουτιού
(ενεργοποιείται σε θερµοκρασίες άνω των 80°C
Πρόβληµα της inverter PCB
∆υσλειτουργία ανόδου θερµοκρασίας πτερυγίου
εκποµπής inverter

L4

Εξωτερική
Πρόβληµα στη PCB inverter
Πρόβληµα του θερµίστορα πτερυγίου

L5

Εξωτερική

Αντικανονικός συµπιεστής Inverter
∆υσλειτουργία εκκίνησης συµπιεστή (µηχανική εµπλοκή)
Πρόβληµα PCB inverter

Ανώµαλο ρεύµα inverter
Υπερφόρτωση συµπιεστή
L8

Εξωτερική
Αποσυνδεδεµένο πηνίο συµπιεστή
Πρόβληµα στη PCB inverter
Σφάλµα εκκίνησης inverter
Πρόβληµα συµπιεστή

L9

Εξωτερική
∆ιαφορική πίεση εκκίνησης
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Πρόβληµα στη PCB inverter

∆υσλειτουργία µετάδοσης µεταξύ του inverter και της PCB
(A1P)
∆υσλειτουργία της σύνδεσης ανάµεσα στη PCB inverter
και τη PCB control
LC

Εξωτερική
Πρόβληµα στη PCB control
Πρόβληµα στη PCB inverter
Πρόβληµα αντιπαρασιτικού φίλτρου
Εξωτερικός παράγοντας (θόρυβος κτλ)

PA

Εξωτερική

Σφάλµα στην αυτόµατη πλήρωση VRV
Άδεια ή λάθος συνδεδεµένη µπουκάλα ψυκτικού µέσου
(Master µονάδα)

PC

Εξωτερική

Σφάλµα στην αυτόµατη πλήρωση VRV
Άδεια ή λάθος συνδεδεµένη µπουκάλα ψυκτικού µέσου
(Slave 2 µονάδα)

PH

Εξωτερική

Σφάλµα στην αυτόµατη πλήρωση VRV
Άδεια ή λάθος συνδεδεµένη µπουκάλα ψυκτικού µέσου
(Slave 1 µονάδα)

PE

Εξωτερική

Ένδειξη αυτόµατης πλήρωσης VRV
H διαδικασία αυτόµατης πλήρωσης θα ολοκληρωθεί
σύντοµα
Σφάλµα στην αυτόµατη πλήρωση VRV
H διαδικασία διακόπηκε λόγο κλειστής µπουκάλας,

P2

Εξωτερική
κλειστής βαλβίδας ή η εσωτερική θερµοκρασία είναι
<20°C
Εξωτερική

Ένδειξη αυτόµατης πλήρωσης VRV
Πάτηµα κουµπιού BS1 µία φορά και λειτουργία αυτόµατης
πλήρωσης

P1

Εξωτερική

Προστασία υπερ-κυµατισµού inveter
Ανοιχτή φάση
Ανισορροπία τάσης µεταξύ φάσεων
Πρόβληµα του πυκνωτή κύριου κυκλώµατος
Πρόβληµα της PCB inverter
Πρόβληµα K1M
Εσφαλµένη καλωδίωση κύριου κυκλώµατος

P3

Εξωτερική

P8

∆υσλειτουργία θερµίστορα του ηλεκτρολογικού κουτιού
Πρόβληµα inverter PCB

P4

Εξωτερική
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P5

Εξωτερική

P6

Εξωτερική

∆υσλειτουργία αισθητήρα συνεχούς τάσης
∆υσλειτουργία αισθητήρα συνεχούς και εναλλασόµενης
τάσης
Μη σωστή ρύθµιση µετά την αλλαγή πλακέτας οδήγησης
του ανεµιστήρα

PJ

Εξωτερική
Μη σωστός συνδυασµός πλακέτας οδήγησης του
ανεµιστήρα, ή πλακέτας inverter
Πτώση χαµηλής πίεσης λόγω έλλειψης ψυκτικού ή βλάβη
ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής
Έλλειψη αερίου ή το σύστηµα ψυκτικού είναι βουλωµένο

U0

Εξωτερική
Πρόβληµα αισθητήρα πίεσης
Πρόβληµα στη PCB εξωτερικής µονάδας (A1P)
Πρόβληµα στο θερµίστορα R2T ή R4T
Αντιστροφή φάσεων ή ανοιχτή φάση

U1

Εξωτερική
Πρόβληµα στην PCB (Α1Ρ) εξωτερικής µονάδας

U2

Εξωτερική

Ανεπαρκής τροφοδοσία ρεύµατος ή στιγµιαία βλάβη
Ανεπαρκής τροφοδοσία ισχύος
Στιγµιαία βλάβη
Ανοιχτή φάση
Πρόβληµα στη PCB inverter
Ατέλεια κάρτας PCB (A1P) εξωτερικής µονάδας
Πρόβληµα στη καλωδίωση του κύριου κυκλώµατος

U3

Εξωτερική

∆εν έχει εκτελεστεί διαδικασία ελέγχου

Εξωτερική

∆υσλειτουργία µετάδοσης µεταξύ εξωτερικών µονάδων
Καλωδίωση µετάδοσης εσωτερικής µε εξωτερική,
εξωτερικής µε εσωτερική, βραχυκύκλωµα ή εσφαλµένη
καλωδίωση
Η τροφοδοσία ρεύµατος της εξωτερικής µονάδας είναι off
Η διεύθυνση συστήµατος δεν ταυτίζεται
Ατέλεια PCB εσωτερικής ή εξωτερικής µονάδας

U4

∆υσλειτουργία µετάδοσης µεταξύ του τηλεχειριστηρίου και
της εσωτερικής µονάδας
Σύνδεση δυο κύριων τηλεχειριστηρίων (κατά τη χρήση 2
τηλεχειριστηρίων)
U5

Εσωτερική
Ελάττωµα στην PCB της εσωτερικής µονάδας
Πρόβληµα χειριστηρίου

LEOMAT AEBE, ΛΕΝΟΡΜΑΝ 245, 104 42 ΑΘΗΝΑ
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∆υσλειτουργία στη µετάδοση που προκλήθηκε λόγω
θορύβου

U6

Εσωτερική

∆υσλειτουργία µετάδοσης µεταξύ εσωτερικών µονάδων
∆υσλειτουργία µετάδοσης µεταξύ εξωτ. Μονάδων
Λανθασµένη καλωδίωση ανάµεσα στην εξωτερική µονάδα
και το cool-heat selector
Εσφαλµένη σύνδεση καλωδίωσης ανάµεσα σε εξωτ.

U7

Εσωτερική
Μονάδες
Εσφαλµένη επιλογή ψύξης-θέρµανσης
Πρόβληµα στη PCB εξωτερικής µονάδας (A1P)
Πρόβληµα στο cool-heat selector
∆υσλειτουργία µετάδοσης µεταξύ του κύριου και
δευτερεύοντος τηλεχειριστηρίου

U8

Εσωτερική
Σύνδεση µεταξύ δευτερευόντων τηλεχειριστηρίων
Πρόβληµα τηλεχειριστηρίου
∆υσλειτουργία µετάδοσης µεταξύ εσωτ. και εξωτ.
Μονάδων στο ίδιο σύστηµα
∆υσλειτουργία µετάδοσης εντός ή εκτός άλλου
συστήµατος

U9

Εσωτερική
∆υσλειτουργία εκτονωτικής βαλβίδας στην εσωτ. µονάδα
του άλλου συστήµατος
Πρόβληµα PCB εσωτ. µονάδας στο άλλο σύστηµα
Εσφαλµένη καλωδίωση µεταξύ εσωτ. και εξωτ. µονάδας

UA

Εσφαλµένος συνδυασµός εσωτερικών και εξωτερικών
µονάδων, εσωτερικών µονάδων και τηλεχειριστηρίου
Yπέρβαση µέγιστου αριθµού συνδεδεµένων εσωτερικών
µονάδων
Πρόβληµα στη PCB εξωτερικής µονάδας
Η ρύθµιση της PCB εξωτερικής µονάδας δεν έχει
πραγµατοποιηθεί µετά την αντικατάστασή της
Ακαθόριστη διεύθυνση συστήµατος ψυκτικού
Εσφαλµένη σύνδεση καλωδίωσης µετάδοσης ανάµεσα σε
εσωτερικές - εξωτερικές µονάδες και εξωτερικές -

UH
εξωτερικές µονάδες
Ατέλεια PCB εσωτερικής µονάδας
Ατέλεια PCB εξωτερικής (A1P)
∆ιπλότυπη διεύθυνση κεντρικού χειριστηρίου/ Ατέλεια
UC
PCB εσωτερικής µονάδας

UE
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∆υσλειτουργία µετάδοσης µεταξύ του κεντρικού
χειριστηρίου και της εσωτερικής µονάδας
Ο ακροδέκτης για τον ορισµό του master χειριστηρίου
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είναι αποσυνδεδεµένος
Βλάβη κεντρικού χειριστηρίου
Ατέλεια PCB εσωτερικής µονάδας
Το σύστηµα δεν έχει ρυθµιστεί σωστά
Εσφαλµένη σύνδεση καλωδίωσης µετάδοσης ανάµεσα σε
εσωτερικές - εξωτερικές και εξωτερικές – εξωτερικές
UF
Αδυναµία εκτέλεσης λειτουργίας ελέγχου
Ατέλεια PCB εσωτερικής µονάδας
Η βαλβίδα διακοπής έχει µείνει κλειστή

Βλάβη πλακέτας τυπωµένου κυκλώµατος
M1
Πρόβληµα PCB κεντρικού χειριστηρίου
∆υσλειτουργία µετάδοσης ανάµεσα στα προαιρετικά
χειριστήρια κεντρικού ελέγχου
M8
Πρόβληµα PCB προαιρετικών χειριστηρίων κεντρικού
ελέγχου
Εσφαλµένος συνδιασµός προαιρετικών χειριστηρίων
κεντρικού ελέγχου
Έχουν συνδεθεί παραπάνω από ένα χειριστήρια master
Πρόβληµα PCB προαιρετικού χειριστηρίου κεντρικού
ελέγχου

MA

∆ιπλότυπη διεύθυνση κεντρικού χειριστηρίου
MC
Εσφαλµένη Ρύθµιση
ALTHERMA

Αισθητήρας θερµοκρασίας προσαγωγής νερού

80
LT
ALTHERMA

PCB υδροδοχείου
Αισθητήρας θερµοκρασίας επιστροφής νερού

81
LT
ALTHERMA

PCB υδροδοχείου
Πρόβληµα που σχετίζεται µε την δηµιουργία πάγου στον

89
LT

ALTHERMA

εναλλάκτη θερµότητας (υδροδοχείο)
Πρόβληµα ροής
Κλειστή βάνα
Αέρας στο κύκλωµα νερού
Βουλωµένο φίλτρο νερού
Ελαττωµατικός ελεγχτής ροής – flow switch

7H
LT

LEOMAT AEBE, ΛΕΝΟΡΜΑΝ 245, 104 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 5612458 FAX 210 5623533 www.leomat.gr

Μη επαρκής πίεση/ Υψηλή ταχύτητα κυκλοφορητή
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Ελαττωµατικός κυκλοφορητής
Καµµένη ασφάλεια κυκλοφορητή
Ελαττωµατικό ρελέ κυκλοφορητή
Λανθασµένη τοποθέτηση τρίοδης ή δίοδης
Ενεργοποίηση του θερµικού της εφεδρικής αντίστασης του
υδροδοχείου
ALTHERMA
AA

Ελαττωµατικά ρελέ Κ1Μ, Κ2Μ της εφεδρικής αντίστασης
LT
Καµµένη ασφάλεια FU2
Ελαττωµατική πλακέτα υδροδοχείου
Ενεργοποίηση του θερµικού της εφεδρικής αντίστασης του
δοχείου νερού (boiler)

ALTHERMA
AC

Ελαττωµατικό ρελέ K3M της εφεδρικής αντίστασης
LT
Λανθασµένη καλωδίωση 13-14 της Χ2Μ
Ελαττωµατική πλακέτα υδροδοχείου

ALTHERMA

Ένδειξη ροής στο δίκτυο νερού µε τον κυκλοφορητή του
υδροδοχείου εκτός λειτουργίας - Έλεγχος για ύπαρξη

C0
LT

ALTHERMA

εξωτερικού κυκλοφορητή
Ελαττωµατικό flow switch

Πολύ υψηλή θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης >89°C.
Έλεγχος λειτουργίας της ηλεκτρικής αντίστασης του

EC
LT

δοχείου νερού (boiler)
Λάθος παράµετροι στη λειτουργία του solar pump station

ALTHERMA
HC

∆υσλειτουργία θερµίστορα του δοχείου νερού (boiler)
LT

ALTHERMA

Πολύ υψηλή θερµοκρασία προσαγωγής νερού >65°C
Ελαττωµατικός αισθητήρας προσαγωγής
Ελαττωµατικά ρελέ Κ1Μ, Κ2Μ εφεδρικής αντίστασης

8H
LT

LEOMAT AEBE, ΛΕΝΟΡΜΑΝ 245, 104 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 5612458 FAX 210 5623533 www.leomat.gr

υδροδοχείου
Σε περίπτωση συνδυασµού µε άλλη πηγή θερµότητας –
µη αποδεκτός συνδυασµός
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