
BIC 300 
1 0 Czujnik temperatury zasilania (NTC1) zwarty lub przerwany 
Przekroczenie dolnej lub górnej wartości granicznej na czujniku temperatury zasilania –1.15°C lub 
139°C ,  
będzie sygnalizowane tak jak zwarcie lub przerwanie czujnika. 
2 0 Czujnik temperatury powrotu (NTC2) zwarty lub przerwany 
Przekroczenie dolnej lub górnej wartości granicznej na czujniku temperatury powrotu –1.15°C lub 
139°C ,  
będzie sygnalizowane tak jak zwarcie lub przerwanie czujnika. 
3 0 Czujnik temperatury  C.W.U. (w zasobniku) zwarty lub przerwany 
Przekroczenie dolnej lub górnej wartości granicznej na czujniku temperatury zasilania c.w.u. –1.15°C 
lub  
139°C, będzie sygnalizowane tak jak zwarcie lub przerwanie czujnika. 
0 Różnica  temperatur pomiędzy czujnikiem temp. zasilania (NTC1) a czujnikiem temp. powrotu  
(NTC2) zbyt duża. W przypadku gdy różnica pomiędzy temperaturą czujnika zasilania  a czujnika 
powrotu  
w stanie spoczynku kotła jest zbyt duża, kocioł reaguje i zostaje zablokowany. 
1 1 Przekroczona temperatura wyłączająca na czujniku temp. zasilania  (NTC1) 
Gdy zostanie przekroczona temperatura wyłączająca 130°C na czujniku temperatury zasilania, to 
kocioł  
zareaguje i zostanie zablokowany. 
2 1 Przekroczona temperatura wyłączająca na czujniku temp. powrotu (NTC2) 
Gdy zostanie przekroczona temperatura wyłączająca 100°C na czujniku temperatury powrotu, to 
kocioł  
zareaguje i zostanie zablokowany. 
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3 -  1 Przekroczona temperatura wyłączająca na czujniku temperatury C.W.U. 
Gdy zostanie przekroczona temperatura wyłączająca 130°C na czujniku temperatury zasilania c.w.u., 
to  
kocioł zareaguje i zostanie zablokowany.  
1 Temperatura ogrzewania zbyt wysoka 
Jeżeli na czujniku temp. zasilania (NTC1) zostanie przekroczona wartość 100°C to kocioł zareaguje i 
zostanie zablokowany. 
2 Temperatura na czujniku powrotu (NTC2) > temperatura na czujniku zasilania (NTC1) + 10K przez  
czas dłuższy niż 60 sek 
W przypadku gdy wartość temperatury na czujniku powrotu jest większa o 10K od wartości temp. na 
czuj- 
niku zasilania, przez czas dłuższy niż 60 sekund, kocioł reaguje i zostaje zablokowany. 
4 Brak płomienia przy zapłonie 
Jeżeli po 4 próbach startu palnika nie ma płomienia, to ze względu na koniec czasu bezpieczeństwa,   
z powodu braku wystąpienia jonizacji podczas pomiaru, kocioł zostanie zablokowany. 
5 Słaby płomień podczas zapotrzebowania na ciepło 
Zablokowanie jest wywołane, gdy podczas zapotrzebowania na ciepło prąd jonizacyjny jest poniżej 1.5 
mA  
częściej niż 3 razy. 
6 Sygnalizowanie płomienia bez podstaw 
Zablokowanie jest wywołane, gdy płomień jest rozpoznany, pomimo zamkniętego zaworu gazowego. 
7 Programowanie parametrów 
Po załadowaniu parametrów z laptopa do automatu palnikowego następuje automatyczne 
zablokowanie  
kotła. Po zresetowaniu kocioł powinien na nowo podjąć pracę. 
8 Prędkość obrotowa dmuchawy poza granicą 
Jeżeli prędkość obrotowa dmuchawy przekracza jej dopuszczalną wartość przez pewien określony 
czas,  
to kocioł zostanie zablokowany. 
F  Zakłócenie EMV 
Przy wystąpieniu silnego pola elektromagnetycznego, możliwe jest wystąpienie błędu, wtedy kocioł 
zostanie zablokowany.   
99 F  Nieznane zakłócenie 


