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 הודעות תקלה
 

, קוד שגיאה תקלה יש יכולת לבדוק את הפעולה שלהם באופן מתמשך. אם מתרחשת Rinnaiלמחממי המים של 
. הדבר מסייע באבחון התקלה ועשוי אצלך בקרי טמפרטורה, אם מותקנים יהבהב בתצוגה הדיגיטלית )ובצג המצב(

 .שירות. אנא ציין את הקוד המוצג כשאתה שואל לגבי שירותקריאה לצורך בלאפשר לך להתגבר על בעיה ללא 

 פתרון תקלה קוד
 צריך לנקות את פילטר כניסת המים  ירידה משמעותית בזרם המים  -

הפרעה חשמלית במהלך מילוי אמבט  03
 .ON/OFFסגור את כל ברזי המים החמים. לחץ פעמיים על  )המים לא זורמים כשהחשמל חוזר(.

 בדוק ששום דבר לא חוסם את כניסת אוויר הארובה או הפליטה. לא מספיק אוויר בעירה 10
 מאוורר הבעירה.בדוק את 

 / אספקת גזאין הצתה 11
 

 בדוק את שסתומי הגז, אספקת הגז ויחידת המצת.
 

 בדוק את שסתומי הגז ואספקת הגז. / פחתאין להבה 12
 בדוק את היוניזאטור.

 ה.קבדוק ההאר
 בדוק את השלט רחוק.

 קריאת שירות מכשיר בטיחות להבה גבוהה 14
 קריאת שירות אזהרה על טמפרטורת יתר 16
 קריאת שירות לא תקין מים יוצאים  תחיישן טמפרטור 32
 קריאת שירות חום לא תקין חיישן יציאת מחליף 33
 קריאת שירות חיישן טמפרטורת אוויר בעירה לא תקין 34
 קריאת שירות ויסות גז לא תקיןשסתום  52
 קריאת שירות מאוורר בערה לא תקין 61
בקר זרם מים לא תקין )לא עוצר את  65

 קריאת שירות הזרם כמו שצריך(

 קריאת שירות מיקרו לא תקין-מעבד 71
 קריאת שירות של היוניזטורחשמלי שגיאה במעגל  72

LC (00)*** קריאת שירות הצטברות חום בממיר החום 

* בכל המקרים, ייתכן שתהיה מסוגל לטפל בקוד השגיאה בכך שתסגור את ברז המים החמים ולאחר מכן תפתח 
. אם קוד השגיאה נשאר צור ONולאחר מכן שוב על  OFFשגיאה, נסה ללחוץ על כפתור מבטל את השוב. אם זה לא 

 סוכן השירות הקרוב אליך לקבלת ייעוץ.או  Rinnaiקשר עם 
** תקלות שנגרמות בגלל אספקת גז/מים או איכות של גז/מים לא מספקת וטעויות התקנה אינן מכוסות על ידי 

 אחריות היצרן.
כבה את המכשיר  LC-את קוד ה . הבקר ימשיך לצפצף. בשביל לאתחלLC-*** הצג יתחלף בין הטמפרטורה לקוד ה

 ואז הדלק אותו.
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 תקלההודעות 
 

 פתרון תקלות ללא בקרים

, צע את הפעולות המוצעות מטה. אם הבעיה ממשיכה, באתה נתקל בבעיות הבאותאם לא התקנת בקרי טמפרטורה ו
 להנחיות נוספות.  Rinnaiצור קשר עם 

תקלות שנגרמות בגלל אספקת גז/מים או איכות של גז/מים לא מספקת וטעויות התקנה אינן מכוסות על  שים לב:
 ידי אחריות היצרן.

 פתרון תקלה
המחמם לא מתחיל לפעול 

 כלל
 בדוק שהמחמם מקבל חשמל.

 בדוק שברז המים הקרים שמספק מים למחמם פתוח.
המחמם מתחיל לפעול 

 ונכבה מיד
 בדוק שיש חשמל. פתח את ברז המים החמים עד הסוף. 

 בדוק ששסתום הגז של המחמם ושל מד הגז פתוח עד הסוף.
המחמם מתחיל ואז המים 

 מתקררים
בדוק שיש חשמל. פתח את ברז המים החמים עוד או נסה פתח יציאה אחר למים 

 חמים.
 

 משאבות סירקולציההתקנות עם 
 בקר טמפרטורה מותאם 

ה כדי שלא יהיה זרם במחמם כשהוא מתחיל לעבוד או צריך לכבות אות, התקן משאבת סירקולציה משניתיש באם 
אחרי הפסקת חשמל. כשהמשאבה פועלת, היחידה לא פועלת )הצג של הבקר יהיה ריק(. בודד את המשאבה והפעל 

טיימר למשאבה בשביל את המחמם לפני הפעלה מחדש של המשאבה. זהו מנגנון בטיחות. בנוסף, צריך להתאים 
 ת המערכת לפחות שעה לפני השימוש.למנוע צריכת אנרגיה כשהבניין לא בשימוש. הטיימר צריך להפעיל מחדש א

 ללא בקר טמפרטורה מותאם

 להיות מופעל מחדש אוטומטית לפי הגדרות הטמפרטורה, על ידי מתגי הגבול הפנימי.המחמם צריך 

 

 

 מערכת סטנדרטית.

 מחמם מים יחיד או מחממי מים מרובים ללא שלט רחוק.
 המחממים יאותחלו מחדש אוטומטית ללא התערבות של המשתמש.

 מחמם מים יחיד או מחממי מים מרובים עם שלט רחוק.
בשלט רחוק. ודא שכל  ON/OFFיהיה צורך להפעיל ידנית את מחממי המים על ידי שימוש בכפתור 

 הברזים/יציאות המים סגורים ושלא זורמים מים דרך המחממים.

 סירקולציה משנית.-מערכת מים חמים המשלבת בתוכה משאבת רה

 מחמם מים יחיד או מחממי מים מרובים ללא שלט רחוק.
 המחמם או המחממים יאותחלו מחדש אוטומטית ללא התערבות של המשתמש.

 שלט רחוק.מחמם מים יחיד או מחממי מים מרובים עם 
 על מנת לאתחל מחדש את המחממים בצע את הצעדים הבאים:

 סגור את כל ברזי המים החמים. .1

 סגור את האספקה למשאבת הסירקולציה המשנית או לחלופין בודד את זרם המשאבה. .2

 הפעל את המחמם בעזרת השלט רחוק. .3

 בחר את הטמפרטורה הנדרשת. .4

 פתח שסתום בזרימת המשאבה. פתח את האספקה למשאבת הסירקולציה המשנית או .5

. אם ביצוע הנוהל לא מאתחל מחדש את המחמם, הפעל לספק מים בטמפרטורה המוגדרת המחמם יהיה מוכן עכשיו
אותו ואז כבה אותו באספקה הראשית שלו, ולאחר מכן בצע את הצעדים האלה שוב. אם המחמם עדיין לא עובד, 

 לקבלת סיוע. Rinnai-התקשר לסוכן השירות המקומי שלך או ל

 

  

 RINNAIהפעלה מחדש של מחמם המים של 


