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Compact 18, 24, 35 (nie Easy Clean) Alarm A01 

 

Jeśli bardzo często występuje alarm A01 – brak zapłonu (zwłaszcza po wymianie żarnika metalowego 
na ceramiczny), trzeba dokonać aktualizacji paleniska do najnowszej wersji. To spowoduje, że gorące 
powietrze, które leci przez żarnik, bardziej precyzyjnie będzie wlatywać do rusztu. 

 

W tym celu należy zastosować tulejkę montowaną na osłonę (conduit) żarnika. 

 

Tuleję dobiera się w zależności od typu rusztu w kotle, zgodnie z poniższą tabelą:  

Element naprawczy Rodzaj rusztu 

 
 

Kod elementu: 412008053 

 
Ruszt dwuelementowy 
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Kod elementu: 41201805100 

 
 

Kod rusztu: 41301200500V 

 

Sposób montażu: 

 
 

Zamontować na rurce od żarnika 

 

 

Dodatkowy problem z wysokim ciągiem w kominie.  

Jeżeli w kominie mamy zbyt duży ciąg, to również możemy mieć problem z zapłonem peletu w ruszczie. 
Duży ciąg powoduje, że więcej powietrza przepływa przez sam ruszt, a mniej opływa żarnik. 

Wówczas proponujemy użyć tzw. membran redukujących ilość powietrza wpadającego do rusztu. W 
ten sposób automatycznie więcej powietrza skierujemy do żarnika. 
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Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tulei wraz z membranami.  

 

Sposób montażu: 

 

 

 

UWAGA: Zastosowanie powyższych elementów działa wyłącznie, gdy kocioł ma oprogramowanie nr 11 
lub wyższe. Jeśli jest niższe niż 11, trzeba dokonać jego aktualizacji. 
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Ponadto warto sprawdzić czy duży popielnik jest szczelnie zamknięty, czy za nim nie ma popiołu oraz 

czy łapki do zamykania popielnika nie są wyprostowane, przez co zbyt słabo dociskają popielnik. 

 

 

 

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

