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Alarm A02 – kotły Red/MCZ Selecta 

SUPLEMENT 

 

Alarm A02 oznacza, że podczas pracy kotła zgasł ogień. Czyli pomimo żądania grzania z termostatu 

pokojowego lub czujnika zasobnika CWU, kocioł nie może dalej pracować, ponieważ fizycznie nie ma 

płomienia w palenisku. W większości przypadków oznacza to, że w zbiorniku na paliwo skończył się 

pellet.  

Możliwe przyczyny występowania alarmu: 

- skończył się pellet w zasobniku (najczęstsza przyczyna alarmu) 

 

 
Kończący się pellet w zbiorniku 

 

 

- sklejony i zawieszony pellet w zasobniku (złudzenie pełnego zbiornika) 

 

 
Pełny zbiornik z pelletem 

 

Pomimo, że widzimy pełny zasobnik, może okazać się, że pellet nie jest podawany, ze względu na 

jego własną blokadę. Wówczas należy delikatnie go wzruszyć.  
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- zablokowany podajnik ślimakowy (obcy element, nadmiar pyłu pelletowego) 

 
 

- brudny ruszt lub spiek w ruszcie 

 

 

Wpływa to na to, że fizycznie kocioł nie możne podtrzymać ognia w komorze spalania. W ruszcie 

przestaje się palić (paliwo nie jest dostarczane) i kocioł słusznie o tym informuje, pokazując właśnie 

komunikat A02. Ruszt będzie pusty lub częściowo zasypany pelletem - jest to normalne zjawisko. 

  
Pusty ruszt Lekko zasypany ruszt 

 

W tej sytuacji prosimy skontrolować ruszt (w razie potrzeby wyczyścić i opróżnić), dosypać pelletu, 

skasować alarm i ponownie uruchomić kocioł. Jeżeli doszło do blokady ślimak, należy dokonać 

konsultacji z serwisem.   
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Alarm A02 i całkowicie zasypany ruszt. 

Jeżeli dochodzi do sytuacji, że mamy wyświetlany komunikat „Płomień zgasł”, ale ruszt jest 

całkowicie zasypany pelletem (łącznie z gardłem podającym paliwo), wówczas mamy do czynienia z 

trochę innym zjawiskiem. Oczywiście ognia nie ma w komorze spalania, wiec alarm się zgadza, jednak 

przyczyna jego powstania jest zupełnie inna (pellet się nie skończył). Prawdopodobnie nie doszło do 

zapłonu pelletu w określonym czasie, gdyż kocioł znajdował się w szczególnej fazie tzw. ciepłego 

zapłonu. 

Jest to związane z otrzymanym sygnałem do ładowania zasobnika CWU, w trakcie wyłączania. Kocioł 

nie czeka na koniec fazy wygaszania urządzenia, tylko ponownie dokonuje zapłonu, aby szybciej 

dostarczyć użytkownikowi ciepłą wodę do zasobnika. Niestety, ale w niektórych warunkach 

instalacyjnych skutkuje to zasypaniem rusztu.  

 

W tej sytuacji prosimy opróżnić ruszt, skasować alarm i ponownie uruchomić kocioł. Jak zawsze, 

nie wolno ponownie aktywować pracy urządzenia, bez uprzedniego wyczyszczenia rusztu.  

Jeżeli taki problem występuje, prosimy o kontakt z działem technicznym firmy Wentor, w celu 

dostosowania parametrów pracy kotła.  

 

WENTOR – dział wsparcia technicznego 

tel. 68 363 81 88 wew. 4 

tel. 507 616 047 

e-mail: obslugawsparcia@wentor.pl 


