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ERROR CODE

ความหมายของรหัส ERROR CODE

ตัวตัง้เวลา
ช้ินส่วนหลักท่ีชํารุด ช้ินส่วนท่ีต้องตรวจสอบ / คําอธิบายข้อผิดพลาด

อุปกรณ์
ท่ีมีปัญหา

สถานะของ
เคร่ืองปรับ
อากาศ

หน้าจอรีโมท
คอนโทรล
แบบใช้สาย

หมายเลขระบุ การกะพริบ

การทำงาน พร้อม
เขียว เขียว ส้ม

รีโมทคอนโทรลไร้สาย
หน้าจอบล็อคเซ็นเซอร์
ของตัวรับสัญญาณ

ไม่มีรีโมทคอนโทรลตัวหลัก
รีโมทคอนโทรล

ภายใน

ภายใน

ภายใน

ภายใน

ภายใน

ภายในALT

ภายนอก

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล

*

*

*

- การตัง้ค่ารีโมทคอนโทรลไม่ถูกต้อง
- ไม่ได้กําหนดรีโมทคอนโทรลตัวหลัก (รวมทัง้รีโมทคอนโทรลสองตัว)

- ไม่สามารถรับสัญญาณจากตัวเคร่ืองภายในได้

รีเซต็อัตโนมัติ

รีเซต็อัตโนมัติ

รีเซต็อัตโนมัติ

รีเซต็อัตโนมัติ

รีเซต็อัตโนมัติ

รีเซต็อัตโนมัติ

หยุดทัง้หมด

- สายไฟท่ีเช่ือมต่อระบบเข้าด้วยกัน แผงวงจร P.C. ของ
  ตัวเคร่ืองภายใน, รีโมทคอนโทรล
- ไม่สามารถส่งสัญญาณถึงตัวเคร่ืองภายในได้

- รีโมทคอนโทรล, อะแดปเตอร์เครือข่าย, แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ือง
  ภายใน
- ไม่ได้รับข้อมูลจากรีโมทคอนโทรล หรืออะแดปเตอร์เครือข่าย 

- สายไฟท่ีเช่ือมต่อระบบเข้าด้วยกัน, แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายใน
  แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายนอก
- ข้อผดิพลาดด้านการส่ือสารต่อเน่ืองของตัวเคร่ืองภายในและภายนอก

- ข้อผดิพลาดด้านการกําหนดท่ีอยู่ของตัวเคร่ืองภายใน
- ตรวจพบท่ีอยู่เดียวกันกับท่ีอยู่ของตัวเคร่ืองเอง

- ข้อผดิพลาดด้านการกําหนดท่ีอยู่ของรีโมทคอนโทรล
- รีโมทคอนโทรลสองตัวถูกกําหนดให้เป็นตัวหลักในเวลาเดียวกัน

- ตัวเคร่ืองหลักภายในหยุดส่งสัญญาณเตือน และตัวเคร่ืองรองภายใน
  ยังคงทํางานต่อ

- แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายใน
- ข้อผดิพลาดด้านการส่ือสารระหว่าง MCU หลักและ MCU ไมโคร
  คอมพิวเตอร์ของมอเตอร์

- แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายใน ไม่สามารถทําการส่ือสารท่ัวไป
  ระหว่างตัวเคร่ืองหลักและรองภายในได้

ข้อผดิพลาดด้านการส่ือสาร 
ของรีโมทคอนโทรล

ข้อผดิพลาดด้านการส่งสัญญาณ 
ของรีโมทคอนโทรล

ข้อผดิพลาดด้านการส่งสัญญาณ
ท่ัวไปท่ีรีโมทคอนโทรลของตัว
เคร่ืองภายใน

ข้อผดิพลาดด้านการส่ือสารต่อเน่ือง
ของตัวเคร่ืองภายในและภายนอก

ข้อผดิพลาดด้านการส่ือสารท่ัวไป
ของตัวเคร่ืองหลักภายใน
และตัวเคร่ืองรอง

ข้อผดิพลาดด้านการส่ือสาร
ของ IPDU - CDB

- ข้อผิดพลาดด้านการส่ือสารระหว่าง IPDU - CDB

- เซน็เซอร์เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (TCJ), แผงวงจร P.C. ของ
  ตัวเคร่ืองภายใน
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือมีการลัดวงจรของเซน็เซอร์ตัวแลกเปล่ียน
  ความร้อน (TCJ)

ข้อผดิพลาดด้านการส่ือสาร
ของ IPDU

ข้อผดิพลาดท่ีเซน็เซอร์
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนของ
ตัวเคร่ืองภายใน (TCJ)

ข้อผดิพลาดด้านการส่ือสาร
ของ CPU - CPU

ท่ีอยู่ของตัวเคร่ืองภายในซ้ํากัน*

รีโมทคอนโทรลตัวหลักซ้ํากัน

E01

E02

E03

E04

E08

E09

E10

E18

E31

F01

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

ภายนอก

ภายนอก

รีเซต็อัตโนมัติ

- เซน็เซอร์เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (TC), แผงวงจร P.C. ของ
  ตัวเคร่ืองภายใน
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือมีการลัดวงจรของเซน็เซอร์ตัวแลกเปล่ียน
  ความร้อน (TC)

- เซน็เซอร์อุณหภูมิภายนอก (TD), แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายนอก
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือมีการลัดวงจรของเซน็เซอร์อุณหภูมิอากาศออก

- เซน็เซอร์อุณหภูมิภายนอก (TE / TS), แผงวงจร P.C.ตัวเคร่ืองภายนอก
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือมีการลัดวงจรของเซน็เซอร์อุณหภูมิของ
  เคร่ืองแลกเปล่ืยนความร้อน

ภายใน
ข้อผดิพลาดท่ีเซน็เซอร์
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนของ
ตัวเคร่ืองภายใน (TC)

ข้อผดิพลาดท่ีเซน็เซอร์
อุณหภูมิอากาศออกของตัว
เคร่ืองภายนอก (TD)

ข้อผดิพลาดท่ีเซน็เซอร์
อุณหภูมิของตัวเคร่ืองภายนอก
(TE / TS)

ALT

ALT

F02

F04

F06 ALT
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ตัวตัง้เวลา

‘D ISCOVERY ’ Casset te Ser ies (TSF-UP , TGF-UP)
‘ X POWER’ Casset te Ser ies (TSV-UP , TGV-UP)
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ERROR CODE

ความหมายของรหัส ERROR CODE

ตัวตัง้เวลา
ช้ินส่วนหลักท่ีชํารุด

อุปกรณ์
ท่ีมีปัญหา

สถานะของ
เคร่ืองปรับ
อากาศ

หน้าจอรีโมท
คอนโทรล
แบบใช้สาย

หมายเลขระบุ การกะพริบ

ช้ินส่วนท่ีต้องตรวจสอบ / คําอธิบายข้อผิดพลาด
การทำงาน พร้อม

เขียว เขียว ส้ม

รีโมทคอนโทรลไร้สาย
หน้าจอบล็อคเซ็นเซอร์
ของตัวรับสัญญาณ

ภายใน

ภายนอก

ภายนอก

ภายนอก

ภายนอก

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

ภายนอก

ภายนอก

ยังคงทํางานต่อ

- เซน็เซอร์ TL อาจเคล่ือน หลุด หรือลัดวงจร 

- เซน็เซอร์ TS อาจเคล่ือน หลุด หรือลัดวงจร 

รีเซต็อัตโนมัติ

รีเซต็อัตโนมัติ

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

- เซน็เซอร์อุณหภูมิภายนอก (TO), แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายนอก 
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือมีการลัดวงจรของเซน็เซอร์อุณหภูมิอากาศออก

- เซน็เซอร์อุณหภูมิห้อง (TA), แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายใน
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือมีการลัดวงจรของเซน็เซอร์อุณหภูมิห้อง (TA)

- เซน็เซอร์อุณหภูมิของฮีทซิงค์ IGBT ตรวจพบอุณหภูมิผดิปกติ

- เซน็เซอร์อุณหภูมิ (TE / TS) อาจเช่ือมต่อไม่ถูกต้อง

- แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายใน
- ข้อผดิพลาดของ EEPROM

- แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายนอก ในกรณีท่ีมีข้อผดิพลาด
  ของ EEPROM

ข้อผดิพลาดท่ีเซน็เซอร์ TL

ข้อผดิพลาดท่ีเซน็เซอร์อุณหภูมิ
อากาศภายนอกของ
ตัวเคร่ืองภายนอก

ข้อผดิพลาดท่ีเซน็เซอร์อุณหภูมิ
ห้องของตัวเคร่ืองภายใน (TA)

ข้อผดิพลาดท่ีเซน็เซอร์ TS

ข้อผดิพลาดท่ีเซน็เซอร์ของฮีทซิงค์

ข้อผดิพลาดด้านการเช่ือมต่อของ
เซน็เซอร์อุณหภูมิ

แผงวงจรของ P.C. ของตัวเคร่ือง
ภายนอก

- วงจรตรวจจับกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
- ระบบควบคุมการปล่อยกระแสไฟฟ้ามีความถ่ีต่ํา หรือกระแสไฟฟ้า
  ลัดวงจร (Idc) หลังตรวจพบการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

- วงจรคอมเพรสเซอร์ ตรวจพบล็อกคอมเพรสเซอร์

ความเสียหายท่ีคอมเพรสเซอร์ของตัว
เคร่ืองภายนอก

ล็อกคอมเพรสเซอร์ของตัวเคร่ือง
ภายนอก

ข้อผดิพลาดท่ีแผงวงจรของ
ตัวเคร่ืองภายในและ P.C. อ่ืนๆ

F07  ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

SIM

SIM

F08

F10

F12

F13

F15

F29

F31

H01

H02

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

ภายนอก

ภายนอก

หยุดทัง้หมด
- วงจรตรวจจับกระแสไฟฟ้า, แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายนอก
- ตรวจพบกระแสไฟฟ้าผดิปกติใน AC - CT  หรือตรวจพบความ
  เสียหายท่ีเฟส

การทํางานผดิปกติของตัวเรือนเทอร์โมสตัท

- กระแสไฟฟ้า, วงจรสวิตช์แรงดันสูง, แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ือง
  ภายนอก
- ตรวจพบข้อผดิพลาดท่ีเซน็เซอร์แรงดัน Ps หรือมีการเปิดใช้การดําเนินการ
  ป้องกันแรงดันต่ํา

ภายนอกข้อผดิพลาดท่ีวงจรตรวจจับกระแส
ไฟฟ้าของตัวเคร่ืองภายนอก

การทํางานของตัวเรือนเทอร์โมสตัท

ข้อผดิพลาดท่ีระบบแรงดันต่ําของ
ตัวเคร่ืองภายนอก

H03

H04

H06
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ERROR CODE

ความหมายของรหัส ERROR CODE

ตัวตัง้เวลา
ช้ินส่วนหลักท่ีชํารุด

อุปกรณ์
ท่ีมีปัญหา

สถานะของ
เคร่ืองปรับ
อากาศ

หน้าจอรีโมท
คอนโทรล
แบบใช้สาย

หมายเลขระบุ การกะพริบ

ช้ินส่วนท่ีต้องตรวจสอบ / คําอธิบายข้อผิดพลาด
การทำงาน พร้อม

เขียว เขียว ส้ม

รีโมทคอนโทรลไร้สาย
หน้าจอบล็อคเซ็นเซอร์
ของตัวรับสัญญาณ

ภายใน

ภายใน

ภายใน

ภายใน

ภายนอก

ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

ภายนอก

ภายนอก

- ข้อผดิพลาดด้านการกําหนดท่ีอยู่ของตัวเคร่ืองภายใน มีตัวเคร่ืองหลัก
  ในกลุ่มสองตัวหรือมากกว่า

- ไม่ได้กําหนดระดับพลังงานของตัวเคร่ืองภายใน

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

ยังคงทํางานต่อ
(ปิดโมสตัท)

- ข้อผดิพลาดด้านการกําหนดท่ีอยู่ของตัวเคร่ืองภายใน มีตัวเคร่ืองภายใน
  ท่ีอยู่ในกลุ่มตัวเคร่ืองท่ีทํางานอย่างอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวเช่ือมต่ออยู่
  อยู่กับกลุ่ม

- ข้อผดิพลาดด้านการกําหนดท่ีอยู่ของตัวเคร่ืองภายใน ไม่ได้กําหนดท่ีอยู่
  ของกลุ่มตัวเคร่ืองภายใน

- ข้อผดิพลาดด้านการติดตัง้สายไฟพ่วงท่ีแผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ือง 
  ภายนอก (สําหรับบริการ)

- ข้อผดิพลาดอ่ืนๆของตัวเคร่ืองภายนอก

1) ข้อผดิพลาดด้านการส่ือสารระหว่าง IPDU MCU และ CDB MCU

2) เซน็เซอร์อุณหภูมิของฮีทซิงค์ใน IGBT ตรวจพบอุณหภูมิผดิปกติ

- อุปกรณ์ภายนอก, แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายนอก
- การหยุดทํางานท่ีผดิปกติเน่ืองจากกําลังไฟฟ้าภายนอกท่ีไม่ถูกต้อง
  เข้ามาใน CN80

- ลําดับเฟสของแหล่งจ่ายไฟ, แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายนอก
- ลําดับเฟสของแหล่งจ่ายไฟแบบ 3 เฟสไม่ถูกต้อง

ตัวเคร่ืองหลักภายในซ้ํากัน*

ตัวเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อกับกลุ่มในตัว
เคร่ืองภายในท่ีทํางานอย่างอิสระ*

ไม่ได้กําหนดอยู่ในกลุ่มตัวเคร่ือง
ภายใน*

ไม่ได้กําหนดระดับพลังงานของ
ตัวเคร่ืองภายใน

แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ือง
ภายนอก

ข้อผดิพลาดอ่ืนๆของตัวเคร่ือง
ภายนอก

ข้อผดิพลาดในการลําดับเฟส ฯลฯ

- ตรวจพบข้อผดิพลาดในระบบควบคุมการปล่อยอุณหภูมิอากาศออก

- สวิตช์แรงดันสูง มีการเปิดใช้ IOL หรือ TE
- ตรวจพบข้อผดิพลาดในระบบควบคุมการปล่อยแรงดันสูง

ข้อผดิพลาดท่ีอุณหภูมิอากาศออก
ของตัวเคร่ืองภายนอก

ข้อผดิพลาดท่ีระบบแรงดันสูง
ของตัวเคร่ืองภายนอก

กําลังไฟฟ้าภายนอกท่ีไม่ถูกต้องเข้า
มาในตัวเคร่ืองภายใน
(อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกัน)

L03  SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

ALT

ALT

L07

L08

L09

L10

L29

L30

L31

P03

P04

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

ภายนอก

ภายใน

ALT

ALT

ALT

หยุดทัง้หมด- สายไฟอาจไม่ได้ถูกเช่ือมต่ออย่างถูกต้อง ตรวจสอบเฟสท่ีเปิดและ
  แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ

- เซน็เซอร์อุณหภูมิของฮีทซิงค์ IGBT ตรวจพบอุณหภูมิผดิปกติ

- ท่อระบาย, ระบบการระบายน้ําอุดตัน, วงจรสวิตช์ลูกลอย, แผงวงจร
  P.C. ของตัวเคร่ืองภายใน 
- ระบบการระบายน้ําเสียหรือมีการเปิดใช้สวิตช์ลูกลอย

ภายนอกตรวจพบเฟสท่ีเปิด

ฮีทซิงค์ความร้อนสูงเกินไป

ตรวจพบการไหลล้นของน้ําท่ีตัว
เคร่ืองภายใน

P05

P07

P10
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‘D ISCOVERY ’ Casset te Ser ies (TSF-UP , TGF-UP)
‘ X POWER’ Casset te Ser ies (TSV-UP , TGV-UP)
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ERROR CODE

ความหมายของรหัส ERROR CODE

ตัวตัง้เวลา
ช้ินส่วนหลักท่ีชํารุด

อุปกรณ์
ท่ีมีปัญหา

สถานะของ
เคร่ืองปรับ
อากาศ

หน้าจอรีโมท
คอนโทรล
แบบใช้สาย

หมายเลขระบุ การกะพริบ

ช้ินส่วนท่ีต้องตรวจสอบ / คําอธิบายข้อผิดพลาด
การทำงาน พร้อม

เขียว เขียว ส้ม

รีโมทคอนโทรลไร้สาย
หน้าจอบล็อคเซ็นเซอร์
ของตัวรับสัญญาณ

รีเซต็อัตโนมัติ

รีเซต็อัตโนมัติ

ภายนอก
(ภายใน)

ภายใน

ภายนอก

ภายนอก

ภายนอก

ภายนอก

- ตรวจพบการทํางานท่ีผดิปกติท่ีมอเตอร์พัดลมของตัวเคร่ืองภายใน,
แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายใน หรือพัดลม DC ของตัวเคร่ืองภายใน
(กระแสไฟเกินหรือล็อก ฯลฯ)

- การป้องกันแรงดันสูง

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

หยุดทัง้หมด

- อาจมีการร่ัวไหลของก๊าซจากท่อหรือช้ินส่วนท่ีเช่ือมต่อตรวจหาการร่ัว
ไหลของก๊าซ

- วาล์ว 4 ทิศทาง, เซน็เซอร์อุณหภูมิของตัวเคร่ืองภายใน (TC / TCJ)
- ตรวจพบข้อผดิพลาดเน่ืองจากการลดลงของอุณหภูมิท่ีเซน็เซอร์ตัวแลก
  เปล่ียนความร้อนของตัวเคร่ืองภายในขณะทําความร้อน

- มอเตอร์พัดลมของตัวเคร่ืองภายนอก, แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ือง
  ภายนอก
- ตรวจพบข้อผดิพลาด (กระแสไฟเกิน, การล็อก ฯลฯ) ในวงจรขับเคล่ือน
  พัดลมของตัวเคร่ืองภายนอก

- IGBT, แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายนอก, การเดินสายไฟของ
  อินเวอร์เตอร์, คอมเพรสเซอร์
- มีการเปิดใช้อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรของวงจรขับเคล่ือนคอม
  เพรสเซอร์ (G - Tr / IGBT)

ข้อผดิพลาดท่ีพัดลมของตัวเคร่ือง
ภายใน

ตรวจพบการร่ัวไหลของก๊าซ

ข้อผดิพลาดของวาลว์ 4 ทิศทาง

การดําเนินการป้องกันแรงดันสูง

ข้อผดิพลาดท่ีพัดลมของตัวเคร่ือง
ภายนอก

เปิดใช้งาน ldc อินเวอร์เตอร์ของตัว
เคร่ืองภายนอก

P12  ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

P15

P19

P20

P22

P26

ภายนอก หยุดทัง้หมด- แผงวงจร P.C. ของตัวเคร่ืองภายนอก, สวิตช์แรงดันสูง
- ตรวจพบข้อผดิพลาดด้านตําแหน่งมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์

ข้อผดิพลาดด้านตําแหน่งของตัว
เคร่ืองภายนอก

ข้อผดิพลาดอ่ืนๆ ของตัวเคร่ือง
ภายใน

ติดสว่าง

เม่ือ LED สองดวงกะพริบ ไฟจะกะพริบสลับกัน

เคร่ืองปรับอากาศจะเข้าสู่โหมดการกําหนดท่ีอยู่อัตโนมัติโดยอัตโนมัติ*    การกะพริบ ปิด

ALTP29

ภายใน

- ตัวเคร่ืองภายในอ่ืนๆ ในกลุ่มกําลังส่งสัญญาณเตือน

- E03 / L07 / L03 / L08 ตําแหน่งการตรวจสอบสัญญาณเตือนและ
  คําอธิบายข้อผดิพลาด

ALT

ALT :

เม่ือ LEDs สองดวงกะพริบ ไฟจะกะพริบพร้อมกัน

GR : สีเขียว

หน้าจอของตัวรับสัญญาณ OR : สีส้ม

SIM :

P31

- 5 -

‘D ISCOVERY ’ Casset te Ser ies (TSF-UP , TGF-UP)
‘ X POWER’ Casset te Ser ies (TSV-UP , TGV-UP)
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