




PROXIMA - Сервизно ръководство 2

Индикация на състоянието на отопление          (таб. 1)

Taб 1

Taб 3

Индикация на състоянието на БГВ             (таб. 2)

Taб 2

свети

свети слабо

премигва

не свети

RESET копче

синя лампа – свети премигва (вж. таб. 5)

червена лампа – свети премигва (вж. таб. 7)

лилава лампа – свети

лампата не свети

M

È

F

Действие 
отопление Състояние

Изключено Отделено от мрежата

Състояние на 
готовност

Изключена помпа
Работ. режим = готовност /
Стаен термостат = ИЗКЛЮЧЕН /
Дистан. управл. = ИЗКЛЮЧЕНО

Котелът 
отоплява

Активно отопление 
/ Включена помпа / 

Активни 
настройки

Активно отопление 
/ Включена помпа / 

Действие 
БГВ Състояние

E C

Изключено Отделено от мрежата

ЕКО Активна БГВ (без подгряване)

Комфорт Активна БГВ (с подгряване)

M

È

Описание              Изключено             Включено              Работа на 
                 горелката

Индикация 
на повреда

Работа с 
повреда БГВ

Доведен ток

Пламък (синя)

Повреда (червена)

Действие на 
копчето Restart Restart

Restart /
reset на 

блокирането
Restart

С Ч Л

Управляващото копче на мрежовия ключ отделя котела от мрежата. В случай, че котелът е отделен от мрежата, не 
работи защитата срещу замръзване. Двуцветен LED (RESET) същевременно е и копче на превключвател. Изобразява 
пламъка и индицира повреди (червен / син / лилав LED), а при натискане стартира ръчен рестарт или рестартиране 
на блокирането.
Стигне ли се до повреда в подготовката на БГВ по време на работа на котела: 
- свети червена лампа                                                     - лилава лампа свети в момента на изискване за затопляне

В случай, че се прекъсне контактът със сензора БГВ в момента, в който котелът е без напрежение или ползвателя 
изключи и включи котела, повредата на сензора БГВ няма да се изобрази,  копчето RESET свети в синьо.

Жълт LED над управляващото копче БГВ и ОВ

Два жълти LED над управляващото копче ОВ информират за 
актуалното състояние на кръга.

Два жълти LED над управляващото копче БГВ информират 
за актуалното състояние на кръга.

Управляващо копче на мрежовия ключ и копче за рестарт






















































