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EEROR CODE
ERROR
CODE
‘Copper10’ Series ( TVDA )

การหาสาเหตุของความผิดปรกติ โดยกา

านรีโมท

เมื่อเข้าไปในโหมดการตรวจสอบระหว่างนันระบบควบคุมจะเข้าสู่การค้นหาปั ญหาไฟ TIMER ท่ีหน้าเครื่องจะกระพริบถี่ 5 ครังต่อวินาทีและแสดง Check Code
ให้เห็นที่หน้าจอรีโมท และทันทีท่ีปัญหาถูกค้นพบ ไฟที่หน้าเครื่องแฟนคอยล์จะกระพริบถี่ ทังหมดทุกดวง ประมาณ 5 ครังต่อวินาที
และจะได้ยินเสียง ปิ บ ปิ บ... ประมาณ 10 วินาที

วิธีการใช้รีโมทควบคุมตรวจเช็ครหัสอาการเสีย
1. ใช้วัสดุที่มีลักษณะแหลมคล้ายปลายดินสอ กดลงไปที่ช่อง Check เพื่อเข้าสู่
Service mode "00" จะแสดงให้เห็นที่หน้าจอรีโมทคอนโทรล
2. ขณะอยู่ใน Service mode จะสังเกตุเห็นไฟที่ TIMER จะกระพริบเร็วต่อเนื่อง
(5 ครั้งต่อ 1 วินาที) ให้กดปุ่ม TEMP. เพื่อเลื่อนไปตรวจสอบในแต่ละ Code
MODE

โดยอักษรจะเลื่อนไปตามข้อมูลนี้
ให้สังเกตเสียงจากตัวเครื่อง FCU ถ้าได้ยินเสียง “ปิ๊ ป,ปิ๊ ป...” ประมาณ 10 วินาที
พร้อมกับไฟที่หน้าเครื่องทั้งหมด กระพริบเร็วพร้อมกัน (5 เครื่อง ต่อ 1 วินาที)
นั้นหมายถึง พบความผิดปกติกับ Code นั้น เพื่อความแน่ใจควรตรวจสอบซํ้ า
ทั้งหมดอีกครั้ง จํานวน Code จะมีทั้งสิ้น 52 Check code (00 ถึง 33)
สําหรับความหมายของแต่ละ Code ให้ดูในตาราง

00

CHK

HiPOWER

ECO
OFF

MODE

TEMP.

TEMP.
Start/Stop

ECO

OFF

3. เมื่อแน่ใจว่าความผิดพลาดหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เก็บในหน่วยความจำได้ถูก
ตรวจสอบพบหมดแล้ว ให้กดปุ่ม (CLEAR) เพื่อล้างออกจากหน่วยความจำ
ที่หน้าจอของรีโมทคอนโทรล จะเห็นอักษร "7F" แสดงขึ้นมา

CHECK

CLEAR

Clear Error
Check Error

4. กดปุ่ม Start/Stop เพื่อจบและออกจาก Service mode ที่หน้าจอของรีโมทคอนโทรล
จะกลับไปที่ค่าต่าง ๆ ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ Service mode
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ERROR
EEROR CODE
CODE
‘Copper10’ Series ( TVDA )

ความหมายของรหัส ERROR
รหัสแบ่งกลุ่ม
รหัสหลัก

กลุ่ม

การวิเคราะห์การทํางาน
รหัสย่อย

จุ ดสังเกต

สาเหตุของปั ญหา

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง

คอยล์เย็น

Operation ไม่กระพริบแต่บันทึกข้อ
ขัดข้อง

่

sor) ขาด หลุด หรือลัดวงจร

(TC Sensor) ขาด, หลุดหรือ
ลัดวงจร

การแก้ไข

สภาวะการทํางาน
- การทํางานต่อเนื่อง

การทํางานต่อเนื่อง

มอเตอร์พัดลมชํ ารุ ด (ขัวสายไฟ
หยุ ดการทํางาน
หลวม, ขดลวดขาด, ลัดวงจร) หรือ
วงจรควบคุมมอเตอร์พัดลมใน P.C.
บอร์ดชํ ารุ ด

1. ตรวจสอบมอเตอร์และขัวต่อสายไฟ
2. ถ้ามอเตอร์และขัวต่อสายไฟปกติ ตรวจสอบชุ ด
P.C. บอร์ด
3. ตรวจสอบฟิวส์ความร้อน (มอเตอร์ AC)

ปั ญหาอื่นๆ ของชุ ด P.C. บอร์ด

เปลี่ยนชุ ด P.C. บอร์ด

ที่
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ERROR
EEROR CODE
CODE
‘Copper10’ Series ( TVDA )

ความหมายของรหัส ERROR
รหัสแบ่งกลุ่ม
รหัสหลัก

กลุ่ม

การวิเคราะห์การทํางาน
รหัสย่อย

จุ ดสังเกต
Operation และ Timer กระพริบเมื่อพบ
ข้อขัดข้อง (แต่ถ้าการ
รับส่งสัญญาณกลับ
มา สมบู รณ์อีกครัง
จะหยุ ดกระพริบและจะ
ทํางานต่อตามปกติ)

สาย
สัญญาณ
และการส่ง
สัญญาณ

สาเหตุของปั ญหา

สภาวะการทํางาน

1. ต่อสายสัญญาณผิด
2. P.C. บอร์ดคอยล์เย็นไม่ส่ง
สัญญาณไปที่ P.C. บอร์ด CDU
เมื่อเครื่องเริ่มทํางาน
3. P.C. บอร์ด CDU ไม่ส่ง
สัญญาณไป P.C. บอร์ด FCU เมื่อ
เครื่องเริ่มทํางาน
4. P.C. บอร์ด CDU หยุ ดส่ง
สัญญาณระหว่างที่เครื่องทํางาน

FCU ทํางาน
CDU หยุ ดทํางาน

* วงจรการส่งสัญญาณของ P.C.
บอร์ดของ FCU หรือ CDU ชํ ารุ ด

การแก้ไข
ลําดับที่ 1. - 3. CDU ไม่ทํางาน
- ตรวจสอบการต่อขัวสายไฟ
- ตรวจสอบฟิ วส์ 25A ของอินเวอร์เตอร์ P.C. บอร์ด
- ตรวจสอบฟิ วส์ 3.15A ของอินเวอร์เตอร์ P.C. บอร์ด
- ตรวจสอบการส่งสัญญาณของ P.C. บอร์ด FCU โดย
ใชไดโอดวัดแรงดันไฟฟาระหว่าง ขัว 2 และขัว 3
- ถ้ามีการส่งสัญญาณจะวัดแรงดันไฟฟาได้ 15-60V ให้
เปลี่ยน P.C. บอร์ด CDU
- ถ้าไม่มีแรงดันไฟฟาแสดงว่าไม่มีการส่งสัญญาณให้
เปลี่ยน P.C. บอร์ด FCU
4. คอยล์ร้อนทํางานผิดปกติบางครัง
- ตรวจสอบรหัสวิเคราะห์ข้อขัดข้อง
- ตรวจสอบปริมาณของสารทําความเย็น
- ตรวจสอบการส่งสัญญาณของ P.C.บอร์ด FCU โดยวัด
แรงดันไฟฟาผ่านไดโอด ระหว่างขัว 2 และขัว 3
- ถ้ามีการส่งสัญญาณจะวัดแรงดันไฟฟาได้ 15-60V ให้
เปลี่ยน P.C. บอร์ด CDU
- ถ้าไม่มีแรงดันไฟฟาแสดงว่าไม่มีการส่งสัญญาณ ให้
เปลี่ยน P.C. บอร์ด FCU

VDC
60

หน่วงเวลาประมาณ
3 นาทีหลังจากเปิด
ค่าการวัดแรงดัน
ไฟฟ้าโดยใช้ไดโอด เบรกเกอร์หรือปิด
รีโมทคอนโทรล

กราฟแสดงการส่งสัญญาณของคอยล์เย็น
ในกรณีท่ีคอยล์ร้อนไม่มีการส่งสัญญาณ

หยุดส่งสัญญาณ
3 นาที

15
0

3

4

7

8

เวลา(นาที)
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ERROR
EEROR CODE
CODE
‘Copper10’ Series ( TVDA )

ความหมายของรหัส ERROR
รหัสแบ่งกลุ่ม
รหัสหลัก

กลุ่ม

P.C. บอร์ด
CDU

การวิเคราะห์การทํางาน
รหัสย่อย

การแก้ไข

สาเหตุของปั ญหา

สภาวะการทํางาน

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 8 ครั ง*

กระแสไฟในวงจรอินเวอร์เตอร์เกิน
พิกัดในชั่ วขณะ
-ชุ ด P.C. บอร์ดคอยล์ร้อนเกิดการ
ชํ ารุ ด
-กระแสไฟเข้าคอมเพรสเซอร์เกิน
พิกัด ทําให้โรเตอร์ไม่หมุ นและ
อื่นๆ

หยุ ดการทํางาน

1. ถอดสายไฟของคอมเพรสเซอร์ออกจากจุ ด ต่อแล้วเปิ ด
การทํางานเครื่องปรับอากาศอีกครังหนึ่ง
2. ถ้ามอเตอร์พัดลมของคอยล์ร้อนไม่ทํางานหรือทํางาน
ผิดปกติ เปลี่ยนชุ ด P.C. บอร์ด
3. ถ้ามอเตอร์พัดลมทํางานปกติ, ให้วัดแรงดันไฟฟาที่สาย
ต่อคอมเพรสเซอร์ (150-270VAC)
4. ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟาผิดปกติเปลี่ยนชุ ด P.C. บอร์ด
5. ถ้าแรงดันไฟฟา 3 เฟสปกติ ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 8 ครั ง*

คอมเพลสเซอร์มีความผิดปกติ
หรือเกิดการช๊อตของสายหัวหลัก
คอมเพรสเซอร์

หยุ ดการทํางาน

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 4 ครัง*

วงจรตรวจวัดกระแสไฟฟาของชุ ด
อินเวอร์เตอร์เกิดการชํ ารุ ด

หยุ ดการทํางาน

1. ถอดสายไฟของคอมเพรสเซอร์ออกจากจุ ด ต่อแล้วเปิ ด
การทํางานเครื่องปรับอากาศอีกครังหนึ่ง
2. ถ้ามอเตอร์พัดลมของคอยล์ร้อนไม่ทํางานหรือทํางาน
ผิดปกติ เปลี่ยนชุ ด P.C. บอร์ด
3. ถ้ามอเตอร์พัดลมทํางานปกติ, ให้วัดแรงดัน
-วัดค่าความต้านทานของขดลวดคอมเพรสเซอร์เทียบค่า
ความต้านทานกับคู่มือซ่ อม
-ถ้าผิดปกติ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
ลองเปิ ดเครื่องอีกครัง ถ้าไม่ทํางานให้เปลี่ยน ชุ ด P.C.
บอร์ด

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 4 ครัง*

ดูด
(TS sensor หรือ TE sensor)
ขาด, หลุดหรือลัดวงจร

หยุ ดการทํางาน

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 4 ครัง*

(TD sensor) ขาด, หลุดหรือ
ลัดวงจร

จุ ดสังเกต

หยุ ดการทํางาน

Operation กระพริบ มอเตอร์พัดลมชํ ารุ ด หรือชุ ดวงจร หยุ ดการทํางาน
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ขับมอเตอร์ บนชุ ด P.C. บอร์ดชํ ารุ ด
ติดต่อกัน 8 ครั ง*
Operation กระพริบ
ทํางานต่อเนื่อง
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ภายนอก (TO sensor) ขาด, หลุด
ติดต่อกัน 4 ครัง*
หรือลัดวงจร
Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 8 ครั ง*

กระแสไฟฟาของคอมเพรสเซอร์
สูงเกินพิกัด ทําให้แรงดันไฟฟาและ
ความถี่ผิดปกติ
- แรงดันจากแหล่งจ่ายมีปัญหา
เช่ น ไฟตก หรือ คอมเพลสเซอร์
โหลด เนื่องจากสาเหตุอ่ ืนๆ
(ปริมาณสารทําความ เย็น
มากเกินที่กําหนด, วาล์ว P.M.V.
ชํ ารุ ด และอื่นๆอีก)
- คอมเพรสเซอร์ชํารุ ด

1. ตรวจสอบมอเตอร์(หมุ นติดขัด) และวัดค่า ความ
ต้านทาน
2. ถ้ามอเตอร์ปกติให้ตรวจสอบชุ ด P.C. บอร์ด

หยุ ดการทํางาน

1. ตรวจสอบวาล์วบริการต้องอยู ่ตําแหน่งเปิ ด
1.1 ตรวจสอบแรงดันไฟฟาต้องอยู ่ในช่ วงที่
กําหนด(220±10%)
1.2 ตรวจสอบปริมาณของสารทําความเย็น
2. วัดค่าความต้านทานของวาล์ว P.M.V. (ตรวจสอบเสียง
เริ่มทํางานของวาล์ว P.M.V.)
3. ตรวจสอบการทํางานของคอมเพรสเซอร์
4. เปิ ดเครี่องปรับอากาศอีกครัง (ถ้าคอมเพรสเซอร์
ทํางานผิดปกติหลังจาก 20 วินาที) ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
้
้
งและคอยล์ร้อนจะหยุ ดการทํางานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริ่มทํางานใหม่ หลังจากเริ่มทํางานใหม่ หากพบข้อขัดข้องเดิม
*4 ครัง - 8 ครัง : เมื่
ภายใน 6 นาทีก็จะนับเป็น 2 ครั้ง คอยล์ร้อนจะหยุ ดทํางานและเริ่มทํางานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 ครัง ก็จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํา
่ เริ่มทํางานใหม่ ไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ข้อขัดข้องที่นับไว้จะถูกยกเลิก
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ERROR
EEROR CODE
CODE
‘Copper10’ Series ( TVDA )

ความหมายของรหัส ERROR
รหัสแบ่งกลุ่ม
รหัสหลัก

กลุ่ม

การวิเคราะห์การทํางาน
รหัสย่อย

การแก้ไข

สาเหตุของปั ญหา

สภาวะการทํางาน

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
(CDU เริ่มทํางาน ถ้า
มีการส่งสัญญาณ
ปกติ)

การส่งสัญญาณของชุ ด P.C.

FCU ทํางาน
CDU หยุ ดทํางาน

1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟาต้องอยู ่ในช่ วงที่กําหนด
(220±10%)
2. ถ้าเครื่องปรับอากาศพยายามจะทํางานภายในช่ วงเวลา
10-40 นาที
-ตรวจสอบอุ ปกรณ์ปองกัน(ถ้ามี)
-ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น
-ตรวจสอบตําแหน่งวาล์วบริการ
3. ตรวจสอบการส่งสัญญาณของ P.C. บอร์ด FCU โดย
ใชไดโอดวัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหว่าง ขัว 2 และขัว 3
-ถ้ามีการส่งสัญญาณจะวัดแรงดันไฟฟาผ่านไดโอดได้
ประมาณ 15-60V ให้เปลี่ยน P.C. บอร์ด CDU
-ถ้าวัดแรงดันไฟฟาไม่ได้ตามค่ากําหนด ไม่มีการส่ง
สัญญาณ เปลี่ยนP.C. บอร์ด FCU

Operation และ
Timer กระพริบ เมื่อ
พบข้อขัดข้อง ติดต่อ
กัน 8 ครั ง*

คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางาน (ขัวต่อ
สายไฟขาดหรือต่อผิด)

หยุ ดทํางาน

1. ถอดขัวสายไฟของคอมเพรสเซอร์ออกจากจุ ดต่อแล้ว
เริ่มเปิ ดการทํางานของเครื่องปรับอากาศอีกครังหนึ่ง
2. ถ้ามอเตอร์พัดลมไม่ทํางานหรือทํา
งให้
เปลี่ยนชุ ด P.C. บอร่ดคอยล์ร้อนใหม่
3. ถ้ามอเตอร์พัดลมทํางานปกติ,ให้วัดแรงดันไฟฟาที่สาย
ต่อคอมเพรสเซอร์ (150-270VAC)
-ถ้าค่าแรงดันไฟฟาที่วัดผิดปกติให้เปลี่ยนชุ ด P.C. บอร์ด
-ถ้าค่าแรงดันไฟฟาที่วัดได้ปกติให้วัดค่าความต้าน
คอมเพรสเซอร์
-ถ้าขดลวดลัดวงจรให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่

Operation และ
Timer กระพริบ เมื่อ
พบข้อขัดข้อง ติดต่อ
กัน 4 ครัง*

ตัวตรวจจับอุ ณหภูมิท่อด้านส่ง
(Td Sensor) มากกว่า 117°C

หยุ ดทํางาน

Operation และ
Timer กระพริบ เมื่อ
พบข้อขัดข้อง ติดต่อ
กัน 8 ครั ง*

กระแสการทํางานของคอมเพรสเซอร์สูงผิดปกติแม้ลดความเร็วรอบ
ลงถึงรอบตํ่าสุด
-การติดตังมีปัญหา
-แรงดันจากแหล่งจ่ายมีปัญหา เช่ น
ไฟตก
-ระบบทําความเย็นมีปัญหา
-คอมเพรสเซอร์ชํารุ ด

หยุ ดทํางาน

จุ ดสังเกต

บางครังหลังจากเครื่องปรับอากาศ
เริ่มทํางาน
-แรงดันจากแหล่งจ่ายมีปัญหา เช่ น
ไฟตก
-อุ ปกรณ์ปองกันทํางาน(ถ้ามี)
เช่ น เทอร์มอลรีเลย์ซ่ึ งอยู ่ในวงจร
ของสายสัญญาณเกิดตัด วงจร
เนื่องจากอุ ณหภูมิสูง
-วงจรการส่งสัญญาณของชุ ด P.C.
บอร์ด ของ FCU หรือ CDU ชํ ารุ ด

คอมเพรส
เซอร์ และ
อื่นๆ

2. ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น
3. วัดค่าความต้านทานของขดลวดของวาล์วP.M.V
(ตรวจสอบเสียงเริ่มทํางานของวาล์ว P.M.V.)
4. สังเกตสิ่งที่ผิดปกติท่ีทําให้คอมเพรสเซอร์มีอุณหภูมิ
สูง
1. ตรวจสอบวาล์วบริการต้องอยู ่ตําแหน่งเปิ ด
1.1ตรวจสอบแรงดันไฟฟาต้องอยู ่ในช่ วงที่
กําหนด(220±10%)
1.2 ตรวจสอบปริมาณของสารทําความเย็น
2. วัดค่าความต้านทานของขดลวดวาล์ว P.M.V
(ตรวจสอบเสียงเริมทํางานของวาล์ว P.M.V.)
3. สังเกตสิ่งที่ผิดปกติท่ีทําให้กระแสไฟฟา ของคอมเพรสเซอร์สูงผิดปกติ
4. ถ้าข้อ 1, 2 และ 3 ปกติ ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่

*4 ครั้ง - 8 ครั้ง : เมื่
งและคอยล์ร้อนจะหยุ ดการทํางานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริ่มทํางานใหม่ หลังจากเริ่มทํางานใหม่ หากพบข้อขัดข้องเดิม
ภายใน 6 นาทีก็จะนับเป็น 2 ครั้ง คอยล์ร้อนจะหยุ ดทํางานและเริ่มทํางานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 ครัง ก็จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํา
่ เริ่มทํางานใหม่ ไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ข้อขัดข้องที่นับไว้จะถูกยกเลิก

-6บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 1858/77-78 ชั น 16 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260 www.carrierthailand.com | Call Center 02-909-9999

ERROR
EEROR CODE
CODE
‘Copper10’ Series ( TVDA )

ความหมายของรหัส ERROR
รหัสแบ่งกลุ่ม
รหัสหลัก

กลุ่ม

การวิเคราะห์การทํางาน
รหัสย่อย

จุ ดสังเกต

สภาวะการทํางาน

สาเหตุของปั ญหา

การแก้ไข

คอยล์เย็น(FCU)
ทำงาน
คอยล์ร้อน(CDU)
ไม่ทำงาน
คอมเพรส
เซอร์ และ
อื่นๆ

*4 ครั้ง - 8 ครั้ง : เมื่
งและคอยล์ร้อนจะหยุ ดการทํางานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริ่มทํางานใหม่ หลังจากเริ่มทํางานใหม่ หากพบข้อขัดข้องเดิม
ภายใน 6 นาทีก็จะนับเป็น 2 ครั้ง คอยล์ร้อนจะหยุ ดทํางานและเริ่มทํางานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 ครัง ก็จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํา
่ เริ่มทํางานใหม่ ไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ข้อขัดข้องที่นับไว้จะถูกยกเลิก

-7บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 1858/77-78 ชั น 16 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260 www.carrierthailand.com | Call Center 02-909-9999

