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Alarm A01 –  MCZ Hydromatic 

 

Dotyczy produktów wyprodukowanych w 2017 r: 

• Ego, Star Hydromatic 12 

• Suite, Club, Musa Hydromatic 16 

• Suite, Club, Musa Hydromatic 24 

 

Jeżeli w tych urządzeniach występuje często alarm A01 – błąd zapłonu ognia, należy zastosować 

rozwiązanie opisane poniżej.  

Ze względu na istnienie zbyt dużej przestrzeni między osłoną żarnika, a rusztem trzeba użyć tulei, która 

zapewni prawidłowy przepływ powietrza z żarnika do rusztu (kod części: 41501701600 R.HYDROMATIC 

GLOW PLULE PLUG SLEEVE). Tuleja powinna zostać zamontowana na osłonie żarnika, zamykając w ten 

sposób nieprawidłowy przepływ powietrza. 
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Kroki montażu nowej części zamiennej: 

 

1. Zdemontuj stożkową ramę paleniska za pomocą 4 śrub umieszczonych w narożnikach. 

2. Opuść ruchomy spód rusztu piecyka za pomocą przycisku sprzęgła w motoreduktorze Belimo. 

 

 
 

3. Wsuń tuleję na rurkę, w której jest żarnik, ale jeszcze jej nie przykręcaj.  

4. Tymczasowo zamknij spód ruszty do góry i ustaw tuleję w taki sposób, aby była ona dosunięta 

do rusztu.  

5. Opuść ponownie ruszt, jednocześnie upewniając się, że nie przesuwasz tulei. 

6. Dokręcić tuleję za pomocą śruby M4. 

7. Ustaw ponownie ruszt do góry, tak aby był całkowicie zamknięty i nie opierał się o tuleję.  

 

Uwaga: Proponujemy także zaktualizować oprogramowanie piecyka do najnowszej wersji. 

Jeśli problem nie został rozwiązany, proponujemy dokonać modyfikacji osłony żarnika.  

Należy ją zdemontować i otwory o średnicy 5 mm rozwiercić do rozmiaru 6,6 mm.  

  

Powiększyć te otwory z 

5 mm do 6,5 mm.  
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Warto pamiętać, że alarm A01 może występować również z innych przyczyn, np: 

− zły pelet, 

− brak corocznego czyszczenia kotła, 

− źle włożony ruszt, 

− brudny ruszt (spiek w ruszcie), 

− utrudnione podawanie peletu do rusztu (zbyt długi pelet). 

 

 

Z poważaniem, 

Zespół wsparcia technicznego 

 

tel. 68 363 81 88 wew.4 

e-mail: wsparcie@wentor.pl  

mailto:wsparcie@wentor.pl

