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Μονάδα διάγνωσης

A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες:

Σύνδεση της μονάδας δοκιμής

Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: 

(1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου με το καλώδιο της δέσμης.

(2). Συνδέστε  το μέρος του καλωδίου της  μονάδας δοκιμής με το  

καλώδιο της δέσμης και συνέστε το μέρος του καλωδίου.

(3). Συνδέστε τον 8πολικό  επίπεδο σύνδεσμο με τη μονάδα δοκιμής 

Σημείωση

Ο 8πολικός σύνδεσμος(3) δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα διά-

γνωσης προτού προχωρήσει με τη σύνδεση όπως υποδεικνύεται

παραπάνω.

Μην αποσυνδέετε το μέρος του καλωδίου (2)της μονάδας διάγνωσης

 από το μέρος του καλωδίου ελέγχου(1) μέχρι την επόμενη τρέχουσα 

περίοδο του καυστήρα.

Όταν ο 8πολικός επίπεδος σύνδεσμος συνδεθεί μέσα στη μονάδα δο-

κιμής, ο καυστήρας και η μονάδα δοκιμής είναι ανοιχτά.

Ρυθμίστε το κοντρόλ στη μέγιστη παραγωγή θερμότητας. 

Πιέστε το κουμπί D για το πίο πρόσφατο σφάλμα το οποίο εμφανίζεται

σαν 3-ψήφιο νούμερο στην οθόνη. 

Η λίστα στις σελίδες 3-4 περιγράφουν τα λάθη και τις ζημίες.

Προσοχή!

Ακολουθήστε τη σωστή σειρά κατά τη σύνδεση των στοιχείων
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Β: Το καλώδιο του αντάπτορα πρέπει να χρσησιμοποιηθεί επιπλέον για τον παρακάτω καυστήρα μαζί με τον 

8-πολικό ΜΙΝΙ TIMER σύνδεσμο στοιχείου ελέγχου:

Οδηγίες 

Το καλώδιο του αντάπτορα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να

ενώσει τη μονάδα διάγνωσης με τους καυστήρες μαζί με τον 

8-πολικό MINI TIMER σύνδεσμο (2,8 mm σύνδεσμο).

Ενώστε τη μονάδα διάγνωσης όπως παρακάτω(βλ. διάγραμμα):

(1)Συνδέστε το καλώδιο του αντάπτορα με το καλώδιο της μονά-

δας διάγνωσης.

(2) Απσυνδέστε το καλώδιο ελέγχου από το καλώδιο της δέσμης

(3) Συνδέστε το καλώδιο του αντάπτορα με το καλώδιο της δέσμης 

 και με το καλώδιο ελέγχου.

(4) Συνδέστε το 8-πολικό επίπεδο σύνδεσμο με τη μονάδα διάγνω-

σης.

Σημείωση

Ο 8πολικός σύνδεσμος(4) δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα 

διάγνωσης προτού προχωρήσει με τη σύνδεση όπως υποδεικνύεται

παραπάνω.

Μην αποσυνδέετε το μέρος του καλωδίου (3)της μονάδας διάγνωσης

 από το μέρος του καλωδίου ελέγχου(2) μέχρι την επόμενη τρέχουσα 

περίοδο του καυστήρα.

Προσοχή!

Ακολουθήστε τη σωστή σειρά κατά τη σύνδεση των στοιχείων

C:Όλοι οι συμβατοί καυστήρες διάγνωσης συνδέονται με τον εξής 

τρόπο:

Σύνδεση της JE μονάδας διάγνωσης με την μονάδα ελέγχου: •Συνδέστε  το πρώτο από το καλώδιο της 

•Συνδέστε  το πρώτο από το καλώδιο της δέσμης της μονάδας διά- δέσμης της μονάδας διάγνωσης (6-πολικό 

γνωσης (6-πολικό επίπεδο σύνδεσμο κόκκινο)  με την μονάδα ελέγχου επίπεδο σύνδεσμο καφέ) με την μονάδα 

,μονάδα (μπλε και άσπρη). ελέγχου,τερματικό 30 (σταθερά -).

•Συνδέστε  το πρώτο από το καλώδιο της δέσμης της μονάδας διά- Στη συνέχεια γυρίστε τον καυστήρα 

γνωσης (6-πολικό επίπεδο σύνδεσμο μπλε και λευκό)  με την μονάδα

 ελέγχου,τερματικό 30 (σταθερά +).
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Μήνυμα στην οθόνη μετά το άνοιγμα:

AF                    = πρόσφατο λάθος που εμφανίζεται με ένα σήμα φωτισμού.

Αναλαμπή       =Σύμβολο για τον καυστήρα.

Μήνυμα στην οθόνη μετά το πάτημα του κουμπιού D:

AF                    = πρόσφατο λάθος 

Diag.(π.χ 064) =κωδικός διάγνωσης

                        =Σύμβολο για τον καυστήρα

Κουμπί                 πατήστε τον κωδικό διάγνωσης

Κουμπί                 διαγράψτε τα αποθηκευμένα λάθη(πιέστε και τα

                               δύο κουμπία μαζί)                     

Κουμπί                 διακόπτης δια μέσου του οποίου σώζονται λάθη 

                             από το F1 μέχρι το F5 εδώ υπάρχει ένα λάθος:

Κουμπί                 διακόπτης δια μέσου του οποίου σώζονται λάθη -έχει διακοπεί η σύνδεση του καλωδίου

                             από το F5 μέχρι το F1 διάγνωσης / καμία σύνδεση

-ατέλεια στη μονάδα ελέγχου( δεν αντα-

ποκρίνεται)

-δεν ανάβει η μονάδα ελέγχου / καμία

δύναμη στην μονάδα ελέγχου

`

Λάθος μνήμης  Διαγραφή της μνήμης

Η μονάδα ελέγχου μπορεί να κρατήσει στη μνήμη πάνω από 5 λάθη Πιέστε και τα δύο κουμπιά L

(εκτός από τον συμπληρωματικό καυστήρα D3W) ο οποίος μπορεί για να διαγράψετε από τη 

να διαβαστεί και να παρουσιαστεί στη μονάδα διάγνωσης μνήμη τα αποθηκευμένα λάθη

Το πρόσφατο  λάθος  είναι γραμμένο στην τελευταία διαθέσιμη  ρυθμι- F1-F5

ζόμενη μνήμη F1-F5.                                   

Αν όλες οι ρυθμίσεις είναι κατειλημμένες, ξαναγράφεται η ρύθμιση F5 
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Λάθη Περιγραφή λαθών Αιτίες /αποκατάσταση 

000 Λειτουργία (κανένα λάθος) --------------

001 Προσοχή , μεγάλη τάση Ελέγξτε το δυναμό

002 Προσοχή ,μικρή τάση Επαναφόρτιση μπαταρίας

004 Προσοχή,βραχυκύκλωμα στην έξοδο φρέσκου Σταματήστε το βραχυκύκλωμα/υπερφόρτωση

αέρα του ανεμιστήρα

005 Προσοχή βραχυκυκλωμα στην προειδοποιητική Σταματήστε το βραχυκύκλωμα/υπερφόρτωση

έξοδο

009 Το TRS κλείνει με το D ή ΗΑ/ΝΑ Ελέγξτε το σήμα TRS 

(Βοηθητική/δευτεροβάθμια κίνηση)

010 Σταματάει η υπέρταση Ελέξτε το δυναμό και τον φορτιστή μπαταρίας

011 Σταματάει η υπόταση Ελέξτε το δυναμό και τον φορτιστή μπαταρίας

012 Διακοπή υπερθέρμανσης στην αντλία Ελέγξτε για την απόφραξη του ζεστού αέρα του

σωλήνα εισόδου και εξόδου,αφαιρέστε όπου

είναι εφαρμόσιμο

013 Υπερθέρμανση στον αισθητήρα φλόγας Ελέξτε τα ηλεκτρικά καλώδια και τις συνδέσεις

στην αντλία καυσίμου,ελέξτε το διακόπτη υπερθ.

014 Η διαφορά μεταξύ της υπερθέρμανσης και του Στους καυστήρες νερού , στο άνοιγμα του καυστη-

ρυθμιζόμενου αισθητήρα είναι μεγάλη ρα(λίγο νερό) ανοίξτε το καπάκι της βαλβιδας θε-

ρμοκρασίας και ελέξτε τη ροή του νερού

015 Υπερβολική υπερθέρμανση Υπερθέρμανση 3 φορές στη σειρά 'κλειδώνει' τη

μονάδα ελέγχου

Σταματήστε την αιτία υπερθέρμανης

Ξεκλειδώστε με την διαγραφή των λαθών από 

τη μνημη

017 Υπερθέρμανση Ελέξτε τον αισθητήρα υπερθέρμανσης

020 Διακοπή στο μπουζί Ελέξτε το μπουζί και το φις της αντίστασης(μόνο

για 24V)και αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο

Ελέξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις 

Ελέξτε τη σύνδεση στο ρελέ του μπουζί
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Λάθη Περιγραφή λαθών Αιτίες /αποκατάσταση 

Βραχυκύκλωμα στο ρελέ του μπουζί Ελέξτε το μπουζί,αντικαταστήστε όπου είναι απα-

ραιτητο

Βραχυκύκλωμα στο ρελέ του μπουζί

023 Διακοπή στο ρελέ του δυναμού Ελέξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις 

Βραχυκύκλωμα στο ρελέ του δυναμού

025 Βραχυκύκλωμα στην έξοδο διάγνωσης Σταματήστε το βραχυκύκλωμα

033

034 Διακοπή στο ρελέ της βαλβίδας νερού Ελέξτε τα ηλεκτρικά καλώδια και τις συνδέσεις

037 Διακοπή λόγω κυκλοφορητή Ελέγξτε την αντλία νερού, αντικαταστήστε

 όπου είναι απαραίτητο(D2W,D9W)

038

039 Βραχυκύκλωμα στο ρελέ του ανεμιστήρα

 του αυτοκινήτου

Βραχυκύκλωμα στο ρελέ βαλβίδας νερού Ελέγξτε το ρελέ της βαλβίδας νερού, 

αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο

(D2W,D9W)

041 Διακοπή στην έξοδο αντλίας νερού Ελέγξτε την αντλία νερού,καλώδια,συνδεσεις

029/030                                                                               

031/032

Διακοπή στο ρελέ του ανεμιστήρα του αυτοκινήτου 
Ελέγξτε τις συνδέσεις και τα καλώδια.        Ελέγξτε 

το ρελέ του ανεμιστήρα του αυτοκινήτου και 

αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο(D2W/D9W)

Ελέξτε το μπουζί,αντικαταστήστε όπου είναι 

απαραίτητο
022

021

Ελέξτε τις συνδέσεις στο μπουζί, αντικαταστήστε 

το δυναμό όπου είναι απαραίτητο
024

Διακυμάνσεις στην ταχύτητα, μηχανή του 

καυστήρα ή ατέλεια ελέγχου ταχύτητας
Ελέγξτε την ταχύτητα της μηχανής, αντικαταστήστε 

τον ανεμιστήρα όπου είναι απαραίτητο.                                                

Ελέγξτε την ταχύτητα του ρελέ, αντικαταστήστε τον 

εκτυπωμένο πίνακα κυκλωμάτων όπου είναι 

απαραίτητο.                                                        

Ελέγξτε τις συνδέσεις της μηχανής του ανεμιστήρα.                                                                                   

042

040

Βραχυκύκλωμα στην έξοδο αντλίας νερού
Ελέγξτε την αντλία νερού, σταματήστε το 

βραχυκύκλωμα

035         

036

Διακοπή σε ένα μέρος του ρελέ.             

Βραχυκύκλωμα σε ένα μέρος του ρελε.
Ελέξτε τα ηλεκτρικά καλώδια και τις συνδέσεις

Ελέγξτε το μέρος του ρελέ και αντικαταστήστε

όπου είναι απαραίτητο
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Λάθη Περιγραφή λαθών Αιτίες /αποκατάσταση 

048 Διακοπή  στο τρομπάκι Ελέγξτε τις συνδέσεις και τα καλώδια

053 Δυνατή διακοπή φλόγας Ο καυστήρας ανάβει (αναγνωρίζει τη φλόγα),    

054 Μεγάλη διακοπή φλόγας αλλά σε κάποιο επίπεδο σταματάει. Ελέγξτε την

055 Μεσαία διακοπή φλόγας ταχύτητα του ανεμιστήρα .

056 Μικρή διακοπή φόγας Όταν η καύση είναι εντάξει,ελέγξτε τον αισθητήρα 

θερμοκρασίας και αντικαταστήστε όπου 

είναι απαραίτητο.

Ατέλεια στον αισθητήρα θερμοκρασίας, Ελέγξτε το φις στην σύνδεση με τον αισθητήρα

Βραχυκύκλωμα ή λανθασμένη σύνδεση θερμοκρασίας (D24W / D30W) 

058 Η φλόγα συνεχίζεται Ελέγξτε τον αισθητήρα φλόγας 

059 Αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού Ελέγξτε τη ροή του νερού

050

057

Η φλόγα του αισθητήρα 'σβήνει'.                          Η 

φλόγα 'ανάβει' όταν τεθεί σε λειτουργία
051

Ελέγξτε τον αισθητήρα φλόγας (D24W /D30W) , 

αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο

Ελέγξτε τα αποθέματα καυσίμου και αέρα καύσης. 

Ελέγξτε τα μπουζί και αντικαταστήστε όπου είναι 

απαραίτητο

Δεν ξεκινάει/έχει ξεπεραστεί ο ασφαλής χρόνος052

Ελέγξτε το καύσιμο στο τρομπάκι, αντικαταστήστε 

όπου είναι απαραίτητο.                                
047          

043
Βραχυκύκλωμα στο εξωτερικό τμήμα εξόδου 

/τρομπάκι
Σταματήστε το βραχυκύκλωμα/υπερφόρτιση

Βραχυκύκλωμα στο τρομπάκι                 

Η μονάδα ελέγχου 'κλέιδωσε' επειδή είχαμε πολλές 

διαδοχικές προσπάθειες έναρξης. Ελέγξτε τα 

αποθέματα καυσίμου και αέρα καυσης, ελέγξτε τα 

μπουζί και αντοκαταστήστε όπου είναι απαραίτητο. 

'Ξεκλειδώστε' τη μονάδα διαγράφοντας τα λάθη 

από τη μνήμη.

Πολλές προσπάθειες έναρξης
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Λάθη Περιγραφή λαθών Αιτίες /αποκατάσταση 

062 Διακοπή στο ποτενσιόμετρο Ελέγξτε τα ηλεκτρικά καλώδια και τις συνδέσεις 

063 Βραχυκύκλωμα στο ποτενσιόμετρο στη συσκευη ελέγχου και αντικαταστήστε όπου 

είναι απαραίτητο.

064 Διακοπή στον αισθητήρα φλόγας Ελέγξτε τις συνδέσεις στο φις του αισθητήρα 

065 Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα φλόγας φλόγας με τα καλώδια. Ελέγξτε τον αισθητήρα 

φλόγας και αντικαταστήστε όπου είναι  απαραί-

τητο

071 Διακοπή στον αισθητήρα υπερθέρμανσης Ο αισθητήρας υπερθέρμανσης δίνει τιμές πέρα 

072 Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα υπερθέρμανσης από το κανονικό . Ελέγξτε τη σύνδεση

Η θερμοκρασία στον αισθήτηρα θερμοκρασίας Για καυστήρες νερού:κάνουμε  εξαέρωση και

αυξάνεται πολύ γρήγορα ελέγχουμε τη ροη του νερού.

090/092

093/094 Πλακέτα Off Αντικαταστήστε τη μονάδα ελέγχου

097

Ο εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας Αντικαταστήστε τη μονάδα ελέγχου ή χρησιμο-

παρουσιάζει ατέλεια στη μονάδα ελέγχου ποιήστε εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας

091 Παρέμβαση εξωτερικής τάσης Σταματήστε την παρέμβαση της τάσης

255 Διαγραφή λαθών από τη μνήμη

096

060             

061

Διακοπή στο θερμοστάτη                                       

Βραχυκύκλωμα στο θερμοστάτη Ελέγξτε τη σύνδεση στο φις μεταξύ του αισθητήρα 

θερμοκρασίας και των καλωδίων. Ελέγξτε τον 

αισθητήρα θερμοκρασίας στον πίνακα 

κυκλωμάτων. Πιθανόν να χρειαστεί να ελέγξετε τον 

αισθητήρα θερμοκρασίας απ'έξω.Για καυστήρες 

νερου, ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκ

073
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