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ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

  Η μονάδα διάγνωσης χρησιμοποιείται για την  ανάγνωση,απεικόνιση και

διαγραφή των σφαλμάτων που αποθηκεύονται  στον ηλεκτρονικό

χειριστή του καυστήρα.Ο ηλεκτονικός χειριστής μπορεί να αποθηκεύσει 

πάνω από 5 λαθη.(εξαίρεση ο καυστήρας D3WZ.)

  Το πρόσφατο σφάλμα παρουσιάζεται σαν "ΑF" και σαν διψήφιο νούμερο και 

πάντοτε αναγράφεται στη θέση F1 της μνήμης .Eξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα

αποτελούν  οι καυστήρες οι οποίοι δεν χρειάζονται καλώδιο σύνδεσης.

  Προηγούμενα λάθη μεταφέρονται στη θέση F2-F5 της μνήμης και τα 

περιεχόμενα  της θέσης F5 της μνήμης διαγράφονται.

Παρακάτω παρουσιάζονται τρεις διαφορετικοί τύποι για την  1.Button L-διαγράφει τα λάθη από τη μνήμη

σύνδεση μιας  μονάδας διάγνωσης. 2.Button L-διαγράφει τα λάθη από τη μνήμη

                                                                                                                                   3.Button D-διακόπτης καυστήρα on/off,3.Βutton-D-διακόπτης καυστήρα on/off,

Α)Καυστήρες που δεν χρειάζονται διαφορετικό καλωδιο σύνδεσης  για να αίτηση διάγνωσης

ενωθούν με τη μονάδα διάγνωσης 4.Button◄- πίσω, λάθος F5-F1,AF

Β)Καυστήρες που χρειάζονται διαφορετικό καλωδιο σύνδεσης. 5.Button►-μπροστά, λάθος AF,F1-F5

C)Καυστήρες όπου η μονάδα διάγνωσης είναι καλωδιωμένη κατευθείαν 6.Απεικόνιση

στο χειριστή.

Α)Καυστήρες που δεν χρειάζονται διαφορετικό καλώδιο 

σύνδεσης για να συνδεθούν με τη μονάδα διάγνωσης . νβ

Σύνδεση με τη μονάδα διάγνωσης.

▪Παίρνετε το σύνδεσμο έξω από το κουτί ελέγχου του 

καυστήρα και ενώνετε το καλώδιο  της μονάδα διάγνωσης.

▪Προτού προχωρήσετε στη διάγνωση, η μεγάλη έξοδος 

θέρμανσης πρέπει να είναι συνδεδεμένη  με τη μονάδα 

ελέγχου.

1.Καλώδιο "Κεντρικής μονάδας"

(Δείτε στη σελίδα 2 στην κορυφή, μια λίστα από καυστήρες που ενώνονται 2.Καλώδιο "Μονάδας διάγνωσης"

κατευθείαν στη μονάδα διάγνωσης.) 3.Κεντρική μονάδα                                                                                                                     2.Καλώδιο "Μονάδα Διάγνωσης"

4.Μονάδα διάγνωσης                                                                                                3.Κεντρική μονάδα

5. Ελεγκτης                                                                                                    4.Μονάδα διάγνωσης

6.Ασφαλειοθήκη                                                                                      5.Ελεγκτής
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Λίστα από καυστήρες που μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τη μονάδα διάγνωσης.

Heater (petrol) Order no. Heater (diesel) Order no.

B 1 L C-12volt 20 1693 01 D 1 L C-12volt 25 1688 01 / 25 1774 01 / 251801 01 / 25 1767 0101 / 25 1801 01 / 25 1767 01

B 1 L C-24volt 20 1700 01 D 1 L C-24volt 25 1689 01 / 25 1775 01 / 2501 / 25 1802 01 /25 1768 01

D 3 L-12volt 25 1738 01

D 3 L-24volt 25 1739 01

B 5 L-12volt 20 1707 01 D 5 L-12volt 25 1729 01

B 5 L-24volt 20 1708 01 D 5 L-24volt 25 1730 01

Β)Καυστήρες που χρειάζονται διαφορετικό καλώδιο σύνδεσης.

Σύνδεση μονάδας διάγνωσης

▪Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το χειριστήριο του καυστήρα και

συνδέστε το σωστό καλώδιο σύνδεσης  στην ειδική μονάδα.

▪Έπειτα συνδέστε την μονάδα διάγνωσης με το καλώδιο σύνδεσης

*Σημείωση

Η μονάδα διάγνωσης πρέπει να συνδέεται με την παραπάνω 

σειρά.Συνδέετε το καλώδιο σύνδεσης  μόνο όταν ο καυστήρας

είναι κλειστός και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία έχει σταματήσει.

Παράδειγμα διαγράμματος:

Ανάλογα με τον τύπο,το καλώδιο σύνδεσης μπορεί

να διαφέρει στην εμφάνιση από τον τύπο που 

απεικονίζεται παραπάνω.

1.Καλωδίωση του καυστήρα

2.Καλώδιο αντάπτορα

3.Καλώδιο "κεντρικής μονάδας"

4.Κεντρική μονάδα

5.Μονάδα διάγνωσης

Λίστα από καυστήρες που μπορούν να συνδεθούν με τη μονάδα διάγνωσης μαζί με ένα 

αντίστοιχο καλώδιο αντάπτορα. 

Heater Adapter cable

AIRTRONIC 22 1000 31 86 00

HYDRONIC 22 1000 31 63 00

D 9 W / HYDRONIC 22 1000 31 83 00 

HYDRONIC 10, controller with integrated plug 22 1000 32 52 00

HYDRONIC 16 / 24 / 30 / 35 22 1000 31 66 00 

B / D 1 L Cc, B / D 3 L Cc, B / D 3 L Pc 22 1000 30 69 00 

B / D 1 L C ,B / D 3 LC, B / D 3 L P, B  / D 5 L C 22 1000 30 20 00

Λίστα από ειδικούς κατασκευαστές αντάπτορα

TOYOTA 22 1526 89 03 00

MAN 22 1000 32 20 00 

MAN-D 1 L C / D 3 L C 22 1000 30 32 00 

NEOPLAN 22 1000 31 16 00

RVI-D 1 L C 22 1000 31 23 00

RVI 22 1000 31 25 00

DAF 22 1000 31 21 00

http://www.tsoupakis.gr/
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Για την απεικόνιση της λανθασμένης μνήμης F1-F5 ή

C) Καυστήρες που η μονάδα διάγνωσης είναι F5-F1:

 καλωδιωμένη κατευθείαν στον ελεγκτή. Πιέστε τα κουμπία ◄ ή ► μια ή αρκετές φορές για να δείξει

τη λανθασμένη μνήμη κατά άυξουσα ή φθίνουσα σειρά .

Συνδέστε τη μονάδα διαγνώσεων. Η ένδειξη δείχνει:

▪Καθοδηγήστε και συνδέστε το καλώδιο από τη μονάδα δια- Σφάλμα μνήμης 2/κωδικός λάθους 10

γνωσης (6-φίσες πλακέ βίσμα μπλε άσπρο ) στον χειριστή

διάγνωσης σύνδεσης (μπλέ άσπρο ). Φαίνονται μόνο οι λανθασμένες μνήμες που έχουν γίνει  

▪Καθοδηγήστε και συνδέστε το καλώδιο από τη μονάδα δια- από ένα λάθος 

γνωσης (6-φίσες πλακέ βίσμα οδηγήστε το κόκκινο)στον xει- Διαγράφει σφάλματα μνήμης.

ριστή, τερματικό 30(συνεχόμενα θετικό). ▪Διαγράφει την αιτία του λάθους

▪Καθοδηγήστε και συνδέστε το καλώδιο από τη μονάδα δια- ▪Πιέστε και τα δύο κουμπία L ταυτόχρονα μέχρι να δείξει:

γνωσης (6-φίσες πλακέ βίσμα οδηγήστε το καφέ)στον χειρι-

στή, τερματικό 31(συνεχόμενα αρνητικό).

*Σημείωση ▪Αφού διαγραφτούν οι λανθασμένες μνήμες, φαίνεται το 

Η μονάδα διάγνωσης πρέπει να συνδέεται με την παραπάνω τελευταίο λάθος.Το πρόσφατο λάθος δεν ρυθμίζεται εκ νέου σαν

σειρά. 00 μέχρι την επόμενη επανεκκίνηση του καυστήρα αν δεν έχει 

κάποιο άλλο πρόσφατο λάθος.

Η ένδειξη δείχνει:

Ένδειξη μονάδας διάγνωσης.

Αν η μονάδα διάγνωσης έχει ενωθεί σωστά η ένδειξη δείχνει: Δεν παρουσιάζονται σφάλματα στον 

καυστήρα

Τέλος διάγνωσης

Πιέστε το κουμπί D στη μονάδα διάγνωσης για να κλείσει ο

καυστήρας.

Επαξηγήσεις σε περίπτωση σφάλματος: Η ένδειξη δείχνει:

▪Πιέστε το κουμπί D στη μονάδα διάγνωσης για να ανοίξετε 

τον καυστήρα. ▪Περιμένετε μέχρι να τελείωσει η περίοδος  λειτουργίας του

Η ένδειξη δείχνει: καυστήρα.

▪Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από το κεντρικό καλώδιο και  

επαναφέρετε την σύνδεση.

*Σημείωση.

Μετά από 8 sec η ένδειξη δείχνει: Μια λάθος ένδειξη μπορεί να γίνει όχι μόνο από ένα κατεστρα-

μένο μέρος αλλά ακόμα και από ένα κατεστραμένο κύκλωμα.

Κανένα λάθος

Κλείδωμα χειριστή.

▪Υπερθέρμανση: όταν ο καυστήρας υπερθερμανθεί,10 φορές

διαδοχικά,λάθος 012,AF 015 παρουσιάζεται στην ένδειξη  δηλ. 

ο χειριστής είναι κλειδωμένος.

Πρόσφατο λάθος (κωδ.λάθους 64.) ▪Πάρα πολλές προσπάθειες έναρξης:

Αν ο καυστήρας εκτελεί 10 προσπάθειες έναρξης μάταια,

λάθος 052,AF050 παρουσιάζεται στην ένδειξη  δηλ.ο χειριστής

Λάθος κωδικού,λανθασμένη περιγραφή,αίτια και διορθώσεις είναι κλειδωμένος.

περιγράφονται στις οδηγίες επιδιόρθωσης για τον συγκεκρι-

μένο καυστήρα. Ακύρωση του κλειδώματος του χειριστή. 

▪Διαγράψτε το λάθος μνήμης όπως περιγράφεται και πιέστε το 

κουμπί D για να σβήσει ο καυστήρας,

Μη πιθανό λάθος διάγνωσης ▪Το κλείδωμα του χειριστή ακυρώνετε και η διάγνωση τελειώνει.

Πιθανές αιτίες: Η ένδειξη δείχνει:

-Καλώδιο σύνδεσης που δεν έχει συνδεθεί σωστά.

-Ελλατωματικός χειριστής ή όχι ικανός στη διάγνωση
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