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ΌΧΙ πίνακας Νο. 1

                                                                                                        

ΝΑΙ

Ανοίξτε τον 

θερμαντήρα. 

Λειτουργεί ο 

ανεμιστήρας;

Το μοτέρ και ο 

ανεμιστήρας 

λειτουργούν 

ανεμπόδιστα;

Είναι ο 

ανεμιστήρας 

εγκλωβισμένος 

στο καπάκι;

Υπάρχει ρεύμα 

στην επαφή Α3;

Ελέγξτε τις 

ασφάλειες 

F1/F2/F3 και τα 

ρελέ K1,K2 και 

αντικαταστήστε 

ως απαιτείται 

(μόνο για την 

ηλεκτρονική 1572) 

Το πρόβλημα 

επιμένει;

Ελέγξτε τα 

ηλεκτρικά μέρη 

του μοτέρ και 

αντικαταστήστε 

ως απαιτείται

Αντικαταστήστε το 

καπάκι και τον 

ανεμιστήρα

Είναι η τάση πολύ 

χαμηλή;            

Κανονικές τιμές 

>20,5V (+-0,5V)

Ελέγξτε τη 

καλωδίωση και τις 

συνδέσεις.           

Το πρόβλημα 

επιμένει;

Σβήσιμο λόγω 

χαμηλής τάσης 

κατά την εκκίνηση.                                                                            

Ελέγξτε τη 

μπαταρία

Ηλεκτρονική 

πλακέτα ελέγχου 

προβληματική.   

Αντικαταστήστε

Είναι το καύσιμο 

ελεύθερο 

φυσαλίδων στην 

παροχή και 

επιστροφή;

Είναι το φίλτρο 

καυσίμου 

φραγμένο;

Η γραμμή 

αναρρόφησης του 

καυσίμου έχει 

διαρροή;

Σωληνώσεις 

καυσίμων άδειες;

Βρίσκονται οι 

στεγανοποιητικοί 

δακτύλιοι στην 

αντλία καυσίμου;   

Η αντλία έχει 

εγκατασταθεί με 

ασφάλεια;

Αντικαταστήστε το 

φίλτρο καυσίμου

Σφίξτε τους 

συνδέσμους των 

σωληνώσεων, 

αντικαταστήστε 

σωλήνες ως 

απαιτείται

Επαναλάβετε την 

εκκίνηση (αρκετές 

φορές αν 

χρειαστεί) μέχρι 

να γεμίσουν οι 

σωληνώσεις 

καύσιμο

Αντλία καυσίμου 

προβληματική, 

αντικαταστήστε

Η σωληνοειδής 

βαλβίδα είναι 

συνδεδεμένη στο 

ηλεκτρικό 

κύκλωμα;

Συνδέστε τη 

σωληνοειδή 

βαλβίδα

Το διάκενο μεταξύ 

των ηλεκτροδίων 

εκκίνησης είναι 

εντάξει;

Ελέγξτε το 

διάκενο

To ακροφύσιο 

είναι καθαρό από 

ξένα σώματα ή 

κατάλοιπα και 

κατάλληλα 

ασφαλισμένο;

Αντικαταστήστε το 

ακροφύσιο

Το τζαμάκι του 

αισθητήρα φλόγας 

είναι καθαρό;

Καθαρίστε το 

τζάμι και το 

παράθυρο
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ΌΧΙ πίνακας Νο. 2

                                                                                                        

ΝΑΙ

Ανοίξτε τον 

θερμαντήρα. 

Λειτουργεί ο 

ανεμιστήρας;

Είναι η παροχή 

ηλεκτρικού 

ρεύματος, οι 

ασφάλειες, τα 

βίσματα, τα ρελέ 

εντάξει; (μόνο για 

την ηλεκτρονική 

πλακέτα 1572)

Αντικαταστήστε τα προβληματικά 

εξαρτήματα

Είναι το καύσιμο 

ελεύθερο 

φυσαλίδων στην 

παροχή και 

επιστροφή;

Είναι το φίλτρο καυσίμου 

καθαρό;

Ο ανεμιστήρας 

κινείται ελεύθερα;

Ελέγξτε το καπάκι, μοτέρ και 

ανεμιστήρα

αντικαταστήστε το φίλτρο και 

ελέγξτε τη θερμοκρασία 

καυσίμου

Είναι το μοτέρ 

εντάξει;

αντικαταστήστε το μοτέρ

Είναι το καύσιμο 

ελεύθερο 

φυσαλίδων στην 

παροχή και 

επιστροφή;

Είναι το φίλτρο καυσίμου 

φραγμένο;

Ηλεκτρονική 

πλακέτα ελέγχου 

προβληματική, 

αντικαταστήστε

Αντικαταστήστε το φίλτρο 

καυσίμου

Thermo 230/231  

Δεν υπάρχει 

παροχή καυσίμου

Η σωληνοειδής βαλβίδα είναι 

εντάξει;

Το τζαμάκι του 

αισθητήρα φλόγας 

είναι καθαρό;

Καθαρίστε το τζαμάκι και το 

παράθυρο

To ακροφύσιο 

είναι καθαρό από 

ξένα σώματα ή 

κατάλοιπα;

Αντικαταστήστε το ακροφύσιο
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ΌΧΙ πίνακας Νο. 3

                                                                                                        

ΝΑΙ

Η επαφή Α3 έχει 

ρεύμα;

Η ηλεκτρική 

καλωδίωση είναι 

εντάξει;

Αποκαταστήστε 

τις ηλεκτρικές 

συνδέσεις

Αποσυνδέστε τον 

θερμαντήρα από 

τη μπαταρία. Είναι 

η μπαταρία 

σωστά 

φορτισμένη;

Ηλεκτρονική 

πλακέτα ελέγχου 

προβληματική, 

αντικαταστήστε

Συνδέστε τον 

θερμαντήρα. Η 

τάση μεταξύ των 

επαφών Α3 και Α6 

είναι λιγότερη 

περιπου 0.5 V 

απ'ότι στη 

μπαταρία;

Η παροχή 

ρεύματος στον 

θερμαντήρα είναι 

εντάξει;

Αποκαταστήστε τη γραμμή 

παροχής ρεύματος

Ηλεκτρονική 

πλακέτα ελέγχου 

προβληματική, 

αντικαταστήστε
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ΌΧΙ πίνακας Νο. 4

                                                                                                        

ΝΑΙ

Καθαρίστε τον 

σωλήνα καύσης. 

Αφαιρέστε τα 

υπολείμματα 

κάρβουνου

ΌΧΙ πίνακας Νο. 5

                                                                                                        

ΝΑΙ

ΌΧΙ πίνακας Νο. 6

                                                                                                        

ΝΑΙ
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Κάντε τις συνδέσεις ή αντικαταστήστε το 

εξάρτημα                        

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απώλεια νερού!

Αισθητήρας φλόγας προβληματικός, 

αντικαταστήστε.  Ηλεκτρονική πλακέτα 

ελέγχου προβληματική, αντικαταστήστε

Εάν η αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας 

δεν λύνει το πρόβλημα, αντικαταστήστε την 

ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου

Ήταν ο θερμαντήρας σε λειτουργία για πολύ χρόνο, 

πριν τη βλάβη;

Αφήστε τον θερμαντήρα να κρυώσει και κάνετε 

επανεκκίνηση (περίπου 2 λεπτά). Το πρόβλημα 

επιμένει;

Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου προβληματική, 

αντικαταστήστε

Αισθητήρας φλόγας προβληματικός, αντικαταστήστε

Εάν η αντικατάσταση του αισθητήρα φλόγας δεν λύνει 

το πρόβλημα, αντικαταστήστε την ηλεκτρονική 

πλακέτα ελέγχου

Όλες οι ηλεκτρικές γραμμές και επαφές προς και στον 

αισθητήρα θερμοκρασίας είναι εντάξει;

Αισθητήρας θερμοκρασίας προβληματικός, 

αντικαταστήστε                               ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Μπορεί να υπάρξει διαφυγή νερού!
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ΌΧΙ πίνακας Νο. 7

                                                                                                        

ΝΑΙ

Θερμοστάτης 

υπερθέρμανσης 

προβληματικός, 

αντικαταστήστε

Ηλεκτρονική 

πλακέτα ελέγχου 

προβληματική, 

αντικαταστήστε

ΌΧΙ πίνακας Νο. 8

                                                                                                        

ΝΑΙ
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η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα εξαρτήματα 

είναι εντάξει;

Κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις

κανένα σφάλμα δεν εντοπίζεται;

Αντικαταστήστε τον περιοριστή θερμοκρασίας

εάν η βλάβη παρουσιάζεται και μετά τη δοκιμή:   

ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου προβληματική, 

αντικαταστήστε

  ελέγξτε τα στοιχεία σταματήματος της λειτουργίας

   ελέγξτε το κύκλωμα νερού για φυσαλίδες

   ελέγξτε τη φορά λειτουργίας του κυκλοφορητή

   ελέγξτε τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού

Η σωληνοειδής βαλβίδα έχει ρεύμα; Κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις

Ο θερμοστάτης υπερθέρμανσης ανταποκρίνεται; 

(μόνο για Thermo 230/301)

Ελέγξτε την αιτία ανταπόκρισης (π.χ. σύστημα 

εξαγωγής καυσαερίων)

Ο περιοριστής θερμοκρασίας ανταποκρίνεται;   

(επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο του 

περιοριστή)

Προσδιορίστε γιατί ο περιοριστής θερμοκρασίας 

ανταποκρίθηκε, π.χ.:                     

Αντικαταστήστε την σωληνοειδή βαλβίδα

Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου 

προβληματική, αντικαταστήστε

Η συσκευή ελέγχου εξαρτημάτων με το διαγνωστικό 

είναι εντάξει; (ακουστικό κλικ της σωληνοειδούς 

βαλβίδας);

Υπάρχει διαρροή καυσίμου από το ακροφύσιο κατά το 

σβήσιμο;
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