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5.1 Γενικά  
 
 
Εδώ περιγράφεται η διαδικασία εντοπισμού και αντιμετώπισης των προβλημάτων 
λειτουργίας των θερμαντήρων νερού Thermo 230, 231, 300, 301 και 350. 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
 
Η διάγνωση βλαβών προϋποθέτει εξαιρετική γνώση της δομής και θεωρίας  
λειτουργίας των συστημάτων του θερμαντήρα και μπορεί να εκτελεστεί μόνο από 
εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
 
Η ένδειξη βλαβών φυσιολογικά περιορίζεται σε μεμονωμένα εξαρτήματα του 
θερμαντήρα. 
Οι κάτωθι αιτίες προβλημάτων δεν τίθενται υπόψη για ένδειξη βλαβών και πρέπει 
πάντοτε να γίνεται έλεγχος για να αποκλειστούν σαν αιτίες βλάβης: 
 

 διάβρωση στις επαφές 

 χαλαρή επαφή στους συνδέσμους 

 λανθασμένη σύνδεση 

 διάβρωση στις καλωδιώσεις και τις ασφάλειες 

 διάβρωση στους πόλους της μπαταρίας 
 

Κατά τη διάρκεια ελέγχου μεμονωμένων εξαρτημάτων, οι ηλεκτρικές συνδέσεις της 
μονάδας ελέγχου πρέπει να αποσυνδέονται. 
 
Μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης πρέπει να γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας 
του θερμαντήρα. 
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5.2 Γενικά συμπτώματα βλαβών 
 

Σύμπτωμα βλάβης Πιθανή αιτία 

 
Βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα 
 
Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, ο 
θερμαντήρας δεν λειτουργεί 
 
 
 
 
H ασφάλεια F2 καίγεται 
 
 
Η ασφάλεια F3 καίγεται 
 
 
 
Κανονική λειτουργία καυστήρα, η 
ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει 
 
 

 
 
 

 Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος 

 Ασφάλειες 

 Εσφαλμένη καλωδίωση στην 
επαφή της σύνδεσης Α της 
ηλεκτρονικής πλακέτας 

 
Βραχυκύκλωμα στον κυκλοφορητή ή στη 
καλωδίωση προς τον θερμαντήρα 
 
Βραχυκύκλωμα στην καλωδίωση προς 
τον θερμαντήρα / μοτέρ/ ακροφύσια 
προθέρμανσης (αν είναι εγκατεστημένα) 
 
Η ενδεικτική λυχνία προβληματική ή η 
καλωδίωση προς την λυχνία 
βραχυκυκλωμένη 
 

Βλάβη στο κύκλωμα νερού 
 
Δεν λειτουργεί ο κυκλοφορητής (ισχύει 
μόνο για τον U4851 και U4852) 
 

 
 

 Ενεργοποίηση διαδικασίας 
λειτουργίας και αναγνώρισης 
βλαβών 

 
Η διαδικασία λειτουργίας και 
αναγνώρισης βλαβών σβήνει τον 
θερμαντήρα σε περίπτωση 
προβλήματος. Μετά από περίπου 5΄΄ 
κάνει επανεκκίνηση του μοτέρ στην 
οικονομική λειτουργία. 
 
Στη οικονομική φάση λειτουργίας του 
θερμαντήρα τα εσωτερικά ηλεκτρονικά 
συστήματα που καταναλώνουν ισχύ, 
σβήνουν. Η κατανάλωση ισχύος σε αυτή 
τη λειτουργία είναι περίπου <2mA  
 
To μοτέρ μπορεί να επαναλειτουργήσει 
στην κανονική φάση λειτουργίας 
αποσυνδέοντας την παροχή ρεύματος 
για περίπου 2 λεπτά. Μετά την 
επανασύνδεση του ρεύματος το μοτέρ θα 
ξεκινήσει πάλι με αργό ρυθμό εκκίνησης 
 

 

 

 

 

 



5    Εντοπισμός βλαβών 

 

3 

 

 
Η λειτουργία του θερμαντήρα διακόπτεται 
λόγω ανεπαρκούς μεταφοράς 
θερμοτητας στο χώρο του οχήματος 
μέσω των εναλλακτών 

 
Ο ρυθμός ροής στο κύκλωμα νερού 
θέρμανσης είναι πολύ χαμηλός, λόγω 

 Αέρας μέσα στον θερμαντήρα, 
στους εναλλάκτες ή στα 
υποσυστήματα του δικτύου 

 Κρουνοί (ρυθμιστές ροής)   
μπλοκαρισμένοι, ύπαρξη ξένων 
σωμάτων ή είναι κλειστοί 

 Διαρροή στο σύστημα 

 Ρυθμός τροφοδοσίας κυκλο-
φορητή ανεπαρκής (παρουσία 
αέρα στον κυκλοφορητή) 
Λανθασμένη σύνδεση 
κυκλοροφητή–ελέγξτε τα 
χρώματα των καλωδίων (+ μαύρο 
/ - καφέ) 

 Ανεπαρκής ποσότητα αντιψυ-
τικού 

 Υπερβολική αντίσταση του 
συστήματος (πολύ υψηλή όταν 
είναι κρύο) 

 Προβληματικός κυκλοφορητής 
 
Ο εναλλάκτης δεν αποδίδει ικανή 
θέρμανση, λόγω 
 

 Αέρας στους εναλλάκτες ή στα 
υποσυστήματα του υγρού 

 Όχι καθαρές επιφάνειες του 
εναλλάκτη (εξωτερικά) 

 Ανεπαρκής εισαγωγή αέρα 
καύσης ή εξαγωγή 

 Ανεμιστήρας:Τροφοδοσία χαμηλή 
/ λανθασμένη φορά περιστροφής/ 
πολύ υψηλή αντίσταση 
περιστροφής 

 Μεγάλη ποσότητα αντιψυκτικού 

 Εναλλάκτης πολύ χαμηλής 
απόδοσης 

Πρόχειρος υπολογισμός του ρυθμού ροής 

 
                                         Ροή θέρμανσης [kw] στην ταμπέλα του θερμαντήρα 

Ρυθμός ροής σε [l/h]  =                                                                                                 x 860 

                                         Διαφορά θερμοκρασίας Δt σε [Κ] ή [
ο
C] 

                                         μετρημένη μεταξύ της εισαγωγής και εξαγωγής του νερού 

                                         (π.χ. με θερμόμετρο επαφής) 
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Βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας 
καυσίμου 

 
Δεν υπάρχει παροχή καυσίμου στον 
θερμαντήρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Δεξαμενή καυσίμου άδεια 

 Γραμμή καυσίμου με εσφαλμένη 
σύνδεση, αποκομμένη, διαρροή 

 Κατάλοιπα παραφίνης ή 
συγκράτηση νερού στο φίλτρο 
καυσίμου ή στις σωληνώσεις 

 Παρεμπόδιση εξαερισμού 
δεξαμενής καυσίμου 

 Λανθασμένη σύνδεση σωλη-
νώσεων καυσίμου 

 Ξένα σώματα στις σωληνώσεις 

 Η σήτα καυσίμου στην αντλία 
καυσίμου είναι φραγμένη 

 

Λανθασμένη καύση 
 
Δεν μπορεί να γίνει ρύθμιση των 
καυσαερίων (CO2), εσφαλμένη καύση 

 

 Φυσαλίδες αέρα στην γραμμή 
αναρρόφησης (διαρροή στην 
γραμμή καυσίμου) 

 Φίλτρο καυσίμου φραγμένο ή με 
διαρροή 

 Διαρροή στο σύστημα καυσίμου 
(ύψος αναρρόφησης, χαμηλή 
πίεση στη δεξαμενή) – διαβάστε 
τις οδηγίες εγκατάστασης 

 Προβληματική αντλία καυσίμου 
(πίεση αντλίας) 

 Γραμμή επιστροφής φραγμένη    

 Σήτα καυσίμου στην αντλία 
φραγμένη     

 Στεγανοποιητικός δακτύλιος στην 
αντλία καυσίμου ανεπαρκής 
(λόγω γήρανσης) 

 Ψεκασμός από ακροφύσιο 
καυσίμου προβληματικός 

 Αγωγοί αέρα καύσης ή εξαγωγής 
φραγμένοι ή κλειστοί 

 Χαμηλή ταχύτητα του ηλεκτρικού 
μοτέρ ανεμιστήρα 
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5.3 Συμπτώματα βλαβών κατά τη διάρκεια λειτουργίας και εμφάνιση 

κωδικών βλάβης ηλεκτρονικής διάγνωσης, συσκευή ελέγχου 
εξαρτημάτων 

 
5.3.1 Γενικά 
 

Εμφάνιση κωδικού βλάβης 
 

Σημείωση 
 
Μόνο οι θερμαντήρες που είναι εξοπλισμένοι με την ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου 
1572D μπορούν να παρέχουν την εμφάνιση κωδικού βλάβης 
Όταν ο θερμαντήρας λειτουργεί με ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου ο κωδικός βλάβης 
μετά από μια δυσλειτουργία, εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα. 
Όταν ο θερμαντήρας λειτουργεί με διακόπτη, η βλάβη μεταφράζεται με αναβόσβημα 
της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας κατά τη διάρκεια σβησίματος του θερμαντήρα. 
 
 Διάγνωση με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (pc) 
 
Η διάγνωση με pc μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε θερμαντήρες που είναι 
εξοπλισμένοι με την ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου 1572. 
 
Με τη χρήση της ηλεκτρονικής διάγνωσης ο θερμαντήρας μπορεί να ελεγχθεί 
επιτόπου. Οι ακόλουθοι έλεγχοι είναι διαθέσιμοι: 
 

 Ένδειξη μετρήσεων: θερμοκρασία νερού, παροχή ρεύματος στην ηλεκτρονική 
πλακέτα ελέγχου, καθαρότητα του αισθητήρα φλόγας                  

 Ένδειξη και διαγραφή βλαβών που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική 
πλακέτα (καθαρισμός μνήμης) 

Η λειτουργία της διάγνωσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή πραγματοποιείται με τη 
χρήση τεσσάρων πλήκτρων 
Για λεπτομέρειες αναφερθείτε στις οδηγίες λειτουργίας της διάγνωσης μέσω 
υπολογιστή. 
 

Συσκευή ελέγχου εξαρτημάτων 
 

Σημείωση 
 
Ο έλεγχος των εξαρτημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε θερμαντήρες που 
είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου 1572. 
 
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή ελέγχου εξαρτημάτων, πολλές δυσλειτουργίες τους 
μπορούν να αναλυθούν επιτόπου. Ο έλεγχος  μεμονωμένων εξαρτημάτων με την 
συσκευή ελέγχου δεν προτείνεται. Βλάβες όπως βραχυκύκλωμα μπορούν να 
ανιχνευθούν αλλά όχι και να εντοπιστούν 
 
Για λεπτομέρειες αναφερθείτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής ελέγχου 
εξαρτημάτων. 
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5.3.2 Συμπτώματα βλαβών 
 
5.3.2.1 «Δεν γίνεται εκκίνηση» (no start) – Συνημμένος πίνακας Νο 1 
 

Σημείωση 
 
Θερμαντήρες με ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου 1572D 
Εάν ο θερμαντήρας εκτελέσει 8 συνεχόμενες προσπάθειες εκκίνησης 
λόγω βλάβης, ο θερμαντήρας μπαίνει σε λειτουργία μπλοκαρίσματος και 
σταματάει κάθε περαιτέρω προσπάθεια εκκίνησης. Το είδος αυτό του 
μπλοκαρίσματος υπερέχει της φυσιολογικής λειτουργίας μπλοκαρίσματος. 
Η επαναφορά σε κανονικές συνθήκες επιτυγχάνεται με την θέση του 
θερμαντήρα στο «on” και την αποσύνδεση της παροχής ρεύματος κατά το 
σβήσιμο.  

 
5.3.2.2 «Ανυπαρξία φλόγας» (flame-out) – Συνημμένος πίνακας Νο. 2 
 

Σημείωση 

 
Θερμαντήρες με ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου 1572D: 
Εάν ο θερμαντήρας εκτελέσει 5 συνεχόμενες προσπάθειες εκκίνησης 
λόγω βλάβης, ο θερμαντήρας μπαίνει σε λειτουργία μπλοκαρίσματος και 
σταματάει κάθε περαιτέρω προσπάθεια εκκίνησης. Το είδος αυτό του 
μπλοκαρίσματος υπερέχει της φυσιολογικής λειτουργίας μπλοκαρίσματος.  
Η επαναφορά σε κανονικές συνθήκες επιτυγχάνεται με τη θέση του 
θερμαντήρας στο «on» και την αποσύνδεση της παροχής ρεύματος κατά 
το σβήσιμο. 

5.3.2.3 «Χαμηλή παροχή ρεύματος» (low voltage) – Συνημμένος πίνακας Νο. 3 
 
5.3.2.4 «Ανίχνευση φωτός κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή σβησίματος» (foreign light 

detection during Run-up or Run-down) – Συνημμένος πίνακας Νο. 4 
 
5.3.2.5 «Αισθητήρας φλόγας προβληματικός» (flame sensor defective) – Συνημμένος 

πίνακας Νο. 5 
 
5.3.2.6 «Αισθητήρας θερμοκρασίας προβληματικός» (temperature sensor defective) 

– Συνημμένος πίνακας Νο. 6 
 
5.3.2.7 «Σωληνοειδής βαλβίδα προβληματική» (solenoid valve defective) – 

Συνημμένος πίνακας Νο. 7 
 
5.3.2.8 «Περιοριστής θερμοκρασίας προβληματικός» -(temperature limiter defective) 

– Συνημμένος πίνακας Νο. 8 
 

 
 
 

Ένδειξη κωδικού βλάβης  
 

Όταν ο θερμαντήρας λειτουργεί με διακόπτη, η βλάβη μεταφράζεται με αναβόσβημα 
της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας κατά τη διάρκεια σβησίματος του θερμαντήρα. 
Μετά από τα πρώτα 5 αναβοσβήματα που είναι σύντομα, τα επόμενα (με μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια αναβοσβήματος) πρέπει να μετρώνται. 
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Ενδείξεις βλαβών στην οθόνη του πίνακα ελέγχου  
 
F 01 Δεν γίνεται εκκίνηση (μετά από 2 προσπάθειες)          
 
F 02  Δεν υπάρχει φλόγα κατά τη λειτουργία * (το λιγότερο 5 φορές) 
 
F 03  Τάση πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή 
 
F 04  Πρόωρος εντοπισμός φλόγας 
 
F 05  Αισθητήρας φλόγας προβληματικός                     
 
F 06  Αισθητήρας θερμοκρασίας προβληματικός 
 
F 07  Σωληνοειδής βαλβίδα προβληματική 
 
F 08  Μοτέρ ανεμιστήρα προβληματικό 
 
F 09  Κυκλοφορητής προβληματικός 
 
F 10  Περιοριστής θερμοκρασίας προβληματικός / υπερθέρμανση          
 
F 11  Συσκευή ανάφλεξης προβληματική 
 
F 12 Μπλοκάρισμα λόγω επαναλαμβανόμενης βλάβης ή 

επαναλαμβανόμενης ανυπαρξίας φλόγας  
 
* η εντολή από υπερθέρμανση του θερμοστάτη θα αποθηκευθεί στην ηλεκτρονική 

πλακέτα  ελέγχου σαν ανυπαρξία φλόγας (F 02) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


