Regelaar van de verwarmingsketel NAVISTEM B3000 - Installatie en Gebruik
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blokkerend
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B3000

Code

Beschrijving

1ste diagnose

Controleer de bekabeling op ingang
B9.
Controleer de bekabeling op ingang
Fout sonde vertrek ketel 1, geen signaal
B2.
Controleer de gemeenschappelijke
Fout gemeenschappelijke
sonde voor de vertrektemperatuur met
temperatuurseonde (vertrek cascade)
cascade, aangeduid als sonde B10
Controleer de sonde voor de
Fout kortsluiting sonde rookgassen
temperatuur van de rookgassen op
BX1.
Fout temperatuursonde vertrek kring 1. De temperatuursonde van de kringen
1, 2 controleren (in het algemeen
Fout sonde vertrektemperatuur kring 2. %;RSGHEHWUHႇHQGH$96 
Fout sonde retour ketel 1, geen signaal Controleer de bekabeling op ingang
of kortsluiting.
B7.
Controleer de temperatuursonde
Fout temperatuursonde retour cascade retour cascade vermeld als sonde
B70.
Fout sonde SWW 1
Controleer de sonde B3
Fout omgevingssonde 1
Controleer de goede aansluiting
van de kast die de omgevingssonde
Fout omgevingssonde 2
ondersteunt
Fout omgevingssonde 3
Controleer of de 2 draden van de bus
Fout kortsluiting op BUS LPB of geen
niet zijn kortgesloten of de DB en MB
voeding van de bus LPB.
niet omgekeerd zijn op een van de
ketels.
Controleer de LPB-adressering van de
Adressen op de bus LPB identiek.
regelaars.
Neem contact op met de dienst na
Probleem met de EEPROM
verkoop.
Fout uitbreidingsmodule 1.
Controleer de laag van de bus
aangesloten op AVS75 van de
Fout uitbreidingsmodule 2.
adressen 1 of 2.
Veiligheidsthermostaat bereikt:
Bekabelde thermostaat op de STBingang is afgekoppeld na een te hoge
temperatuur van de ketel.
Aantal fouten 110/240 (Retourtemperatuur Controleer de bekabeling van de
te hoog tegenover de vertrektemperatuur) sondes en hun posities (potentiële
in 24 uur is te hoog.
omkering van twee sondes).
Keteltemperatuur te hoog De waarde
die met de sonde is vastgesteld aan het
vertrek van de ketel, bekabeld in ingang
B2 is te hoog.
Fout retourtemperatuur te hoog: De
temperatuur die wordt afgelezen op de
retoursonde B7 is te hoog.
Het aantal fouten 110/426 (Te snelle
temperatuurstijging) in 24 uur is te hoog.
Fout externe sonde, geen signaal
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uitgebreid

B3000

Code

Beschrijving

Vertrek- en retourtemperaturen
zijn te hoog, op de grens van de
maximumtemperatuur voor de
verbrekingsthermostaat
Fout pressostaat ketel. Het contact
van de pressostaat is open. Deze fout
is dezelfde als bij een bekabeling op
ingang H1 of H3.
Zwakke vlam tijdens de werking.
Fout temperatuur rookgassen
(temperatuur van de rookgassen is te
hoog).
Fout uitschakeling: Fout pressostaat
lucht. Geen detectie van druk.
Fout uitschakeling: Fout gasdruk.

1ste diagnose

Controleer het signaal op de ingang
BX1.

Controleer de toevoerdruk van het
gas.

Veiligheidstijd overschreden. Geen
detectie van de vlam bij de ontsteking.
&RQ¿JXUDWLHIRXWSDUDPHWHUVRIVHQVRUV

Fout van intern contact op de LMS.

De neutraal en de fase op het niveau
van de toevoer van het LMS-platform
omkeren.
De connector van de
ontstekeingstransformatoren omkeren
De bekabeling van de gasklep
controleren
Anders contact opnemen met de
dienst na verkoop

Handmatig vergrendelde eenheid door
De fout bevestigen.
te lang indrukken van de knop om de
fouten te bevestigen.
Fout drempel ventilator. Snelheden voor
de pre- en post-aftapping hoger dan de
maximumdrempel.
Fout luchtpressostaat. De pressostaat
heeft geen druk tijdens de pre-ventilatie
gedetecteerd.
of de pomp goed is
Fout in debiet van irrigatiepomp van het Controleren
aangesloten
en deze niet zonder water
verwarmingslichaam.
werkt. De ingang H4 controleren.
Fout van de luchtpressostaat. De
luchtpressostaat detecteert een druk als Controleer het signaal van de
pressostaat.
de ketel is uitgeschakeld.
Controleer of H1 is ingesteld op extern
Extern alarm bekabeld op ingang H1.
alarm.
Controleer of H4 is ingesteld op extern
Extern alarm bekabeld op ingang H4.
alarm.
Controleer of H5 is ingesteld op extern
Extern alarm bekabeld op ingang H5.
alarm.
Er is een startbelemmering op ingang
Controleer de parameterinstelling van
Hx.
de HX-ingangen.
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Fout sonde vertrektemperatuur kring 3.
Te hoge waterdruk. Deze fout komt
overeen met een bekabelde meting op
de ingang H3.
Te lage waterdruk of geen signaal. Deze
fout komt overeen met een bekabelde
meting op de ingang H3.
Er zijn 2 Bx-ingangen aangeduid met
dezelfde functie.
Er zijn 2 AVS75 modules aangeduid met
dezelfde functie.
Ingang Bx2 zonder functie
Ingang Bx3 zonder functie
Ingang Bx21 zonder functie
Ingang Bx22 zonder functie
Een cascade-vertreksonde is
aangegeven terwijl de LMs geen
meester-cascade is. De uitgang meldt
dat het alarm niet actief is voor deze
fout.
Geprogrammeerde cascade ketel,
maar geen aangegeven cascade
vertreksonde (gemeenschappelijk
vertrek B10).

373

Fout uitbreidingsmodule 3.

384 391

Parasietlicht. De LMS detecteert een
vlam als de gasklep gesloten is

386 Alle

Ventilatorprobleem

426 528

432 746
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1ste diagnose

Controleer de temperatuursonde van
circuit 3 (in het algemeen BX21 op de
EHWUHႇHQGH$96 

Controleer de verklaringen van de BXingangen.
Controleer de aanduidingen van de
AVS75.
Controleer of de ingang BX zich niet in
staat 1 bevindt, terwijl er geen functie
aan is toegekend.
De verklaring van de cascade
vertreksonde B10 van de ingang (BX1)
onderdrukken of de LMS in meestercascade verklaren.
Controleer de verklaring van de
gemeenschappelijke vertreksonde
B10.
Controleer de laag van de bus
aangesloten op AVS75 van adres 3.

Neem contact op met de dienst na
verkoop.

Signaal retourklep rookgassen:
- De klep is gesloten terwijl die bij de
start open moet zijn
- Verlies van het signaal van de gesloten
klep gedurende 50 s als de ketel werkt.
- Geen verlies van signaal van de
gesloten klep 50s na uitschakeling van
de ketel
Functionele aarding afwezig. De aarding
Controleer of het verwarmingslichaam
van de ionisatiesonde bevindt zich niet
goed is aangesloten op de aarding
op dezelfde referentiewaarde als de
(referentiewaarde).
toevoer van de ketel.
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