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ERROR CODE

2. ไฟแสดง OPERATION (สีฟ้า)
1. ไฟแสดง TIMER (สีขาว)

LED จอแสดงผลHi - Wall Tpye EEROR Code

การหาสาเหตุของความผิดปกติ โดยสังเกตดวงไฟที่หน้าเครื่อง  

วิธีการใช้รีโมตคอนโทรลในการตรวจค้นปัญหา

1. กดปุ่มเชค็ที่ตัวรีโมต (ปุ่มจะอยู่ตําแหน่งใกล้กับแบตเตอรี่ )
หน้าจอของรีโมตจะโชว์ตัวเลข 00 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
เข้าสู่โหมดการตรวจสอบความผิดพลาด

ดูความหมายของ แต่ละตัวอักษรที่หน้าต่อไป

หากไม่ฟังไม่ทัน หรือ กดเร็วเกินไป ต้องการจะถอยหลังกลับไปอีกครั้ง ให้กด
เครื่องหมายลูกศรช้ีลง เพ่ือเป็นการยืนยันหมายเลขอีกครั้ง 
   - การสังเกตเมื่อพบรหัสตัวเลขความผิดพลาด จะได้ยินสียง “ป๊ิบ ป๊ิบ ป๊ิบ ๆ ๆ ๆ”
ดังประมาณ 10 วินาที และไฟท่ีหน้าเครื่องแฟนคอยล์ จะติดทุกดวง 5 ครั้ง ต่อ 1 วินาที
ให้บันทึกรหัสข้อผิดพลาดนั้นไว้ และดูคําอธิบายคําผิดพลาดดังกล่าว 

3. เมื่อกดค้นหารหัสความผิดพลาดถึงหมายเลข 33 ซ่ึงเป็นหมายเลขสุดท้ายแล้ว
ให้กดปุ่มลูกศรช้ีขึ้นอีกครั้งเพ่ือไปยังรหัส 7F เพื่อล้างรหัสความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น
ออกจากตัวเครื่อง 

4. กดปุ่ม ปิดเครื่อง เพื่อสิ้นสุดการค้นหารหัสความผิดพลาด

สังเกตสถานะของดวงไฟที่ตัวเครื่อง คําอธิบาย โค้ดหลัก

Operation กระพริบ 1 ครัง้ต่อวินาที ตรวจพบความผิดปกติจากระบบไฟฟ้า (หลอดไฟจะกระพริบหลังจาก
มีไฟฟ้าจ่ายเข้ามาที่ตัวเครื่อง (Power Stanby)

Operation กระพริบ 5 ครัง้ต่อวินาที (กระพริบถี่มาก) ตรวจพบความผิดปกติของแผงวงจรคอยล์เย็น และแผงวงจรคอยล์ร้อน

Operation และ Timer กระพริบ 5 ครัง้ต่อวินาที
(กระพริบถี่มาก) 

ตรวจพบความผิดปกติของการเช่ือมต่อสายสัญญาณระหว่างตัวเครื่อง
คอยล์เย็นกับคอยล์ร้อน

Operation และ Timer กระพริบ 5 ครัง้ต่อวินาที
(กระพริบถี่มาก) 

ตรวจพบความผิดปกติของคอมเพรสเซอร์หรือช้ินส่วนอื่น ๆ

Timer Operation สถานะของเครื่อง

ไม่กระพริบ

ไม่กระพริบ

กระพริบ 1 ครัง้ต่อวินาที

กระพริบ 1 ครัง้ต่อวินาที

กระพริบ 2 ครัง้ต่อวินาที

ไม่กระพริบ

การจํากัดกระแสไฟฟ้าของเครื่อง (Current Release)

อุณหภูมิของตัวเซน็เซอร์หัวคอมเพรสเซอร์ (TD) ผิดปกติ

อุณหภูมิของตัวเซน็เซอร์แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน (TC) ผิดปกติ

การกระพริบในกรณีพิเศษ Error Code 33

2. กดปุ่มปรับอุณหภูมิลูกศรช้ีขึ้นที่ ปุ่ม         โดยให้กดไปเร่ือย ๆ 1 ครั้ง ต่อ วินาที
เพื่อค้นหารหัสหมายเลขที่ผิดพลาด ที่หน้าจอของรีโมต รหัสตัวเลขจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
(ทั้งหมด 52 หมายเลข) หากไม่พบปัญหาอะไร จะได้ยินเพียงเสียง “ป๊ิบ” เพียงครั้งเดียว
และไฟแสดงสถานะที่หน้าเคร่ืองแฟนคอยล์ จะกระพริบแค่ TIMER ดวงเดียว
คือ 5 ครั้ง ต่อ 1 วินาที 
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EEROR CODEERROR CODE
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มุ่ลกง่บแสัหร การวิเคราะห์การทํางาน

รหัสหลัก มุ่ลก รหัสย่อย จุดสังเกต สาเหตุของปัญหา สภาวะการทํางาน

P.C. บอร์ด
คอยล์เย็น

Operation กระพริบ
เม่ือพบข้อขัดข้อง

1. เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิห้อง
(TA sensor) ขาด หลุด หรือลัดวงจร

2. ชุด P.C. บอร์ดคอยล์เย็นชำรุด

Operation กระพริบ
เม่ือพบข้อขัดข้อง

1. เซน็เซอร์ตัวตรวจจับอุณหภูมิ
คอยล์เย็น (TC sensor) ขาด
หลุดหรือลัดวงจร

การทํางานต่อเน่ือง

การทํางานต่อเน่ือง

2. ชุด P.C. บอร์ดคอยล์เย็นชํารุด

1. ตรวจสอบค่าความต้านทานของเซน็เซอร์
ความผิดปกติของสายเซนเซอร์ ค่าความต้านทานปกติ
ที่ อุณหภูมิ 25°C = 10KΩ

2. ถ้าเซน็เซอร์ปกติให้เปล่ียนชุด P.C. บอร์ด

Operation
ไม่กระพริบ 
แต่บันทึกข้อขัดข้อง

1. เซน็เซอร์ตัวตรวจจับอุณหภูมิ
ทางเข้าคอล์ยเย็น (TCJ sensor)
ขาด หลุดหรือลัดวงจร 

การทํางานต่อเน่ือง

2. ชุด P.C. บอร์ดคอยล์เย็นชํารุด

1. ตรวจสอบค่าความต้านทานของเซน็เซอร์
ความผิดปกติของสายเซน็เซอร์ ค่าความต้านทานปกติ
ที่ อุณหภูมิ 25°C = 10KΩ

2. ถ้าเซน็เซอร์ปกติให้เปล่ียนชุด P.C. บอร์ด

Operation
กระพริบ
เม่ือพบข้อขัดข้อง

1. มอเตอร์พัดลมติดขัด
หรือเกิดการขัดข้องของวงจร
ภายในวงจรมอเตอร์

หยุดการทํางาน

2. วงจรควบคุมมอเตอร์พัดลมใน
P.C. บอร์ดชํารุด

1. ตรวจสอบสายการเช่ือมต่อมอเตอร์และ P.C. บอร์ด

2. ถ้ามอเตอร์และขั้วต่อสายไฟปกติ ให้ตรวจสอบ
ชุด P.C. บอร์ด

ข้ึนอยู่กับ
สาเหตุท่ีขัดข้อง

ปัญหาอ่ืน ๆของชุด P.C.
บอร์ดคอยล์เย็น

ข้ึนอยู่กับ
สาเหตุท่ีขัดข้อง

1. เปล่ียนชุด P.C. บอร์ดใหม่

    
 

   

  

1. ตรวจสอบค่าความต้านทานของเซน็เซอร์
ความผิดปกติของสายเซน็เซอร์ ค่าความต้านทานปกติ
ที่อุณหภูมิ 25°C = 10KΩ

2. ถ้าเซน็เซอร์ปกติให้เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด

* 4 หรือ 8 ครัง้ : เมือ่พบข้อขัดข้องขึน้ครัง้แรกจะถูกนับเปน็ 1 ครัง้และคอยล์ร้อนจะหยุดการทํางานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริม่ทํางานใหม่ หลังจากเริม่ทํางานใหม่
หากพบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ก็จะนับเปน็ 2 ครัง้ เครือ่งจะหยุดทํางานและเริม่ทํางานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 หรือ 8 ครัง้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํา
เปน็รหัสขัดข้อง แต่ถ้าหลังจากทีเ่ริม่ทํางานใหม่แล้วไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาทีนัน้ ข้อขัดข้องทีน่ับและบันทึกไว้จะถูกยกเลิกทันที    

ความหมายของรหัส ERROR
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ความหมายของรหัส ERROR

ERROR CODE

ความหมายของรหัส ERROR

มุ่ลกง่บแสัหร การวิเคราะห์การทํางาน

รหัสหลัก มุ่ลก รหัสย่อย จุดสังเกต สภาวะการทํางาน

สาย
สัญญาณ
และการส่ง
สัญญาณ

Operation และ
Timer กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
กรณีที่ การต่อสาย
สัญญาณสมบูรณ์
อีกครัง้ จะหยุดการ
กระพริบและเครื่องจะ
กลับมาทํางานปกติ

1. ต่อสายผิดขัว้ / ต่อสายหลวม /
สายไฟ สายสัญญาณระหว่าง
คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนขาด
หรือไม่เช่ือมต่อถึงกัน 

2. P.C. บอร์ดคอยล์เย็น (FCU.)
ไม่ส่งสัญญาณไปที่ P.C. บอร์ด
คอยล์ร้อน (CDU.)
เมื่อเครื่องเริ่มทํางาน 

3. P.C. บอร์ดคอยล์ร้อน (CDU.)
ไม่ส่งสัญญาณไปที่ P.C. บอร์ด
คอยล์เย็น (FCU.) เมื่อเครื่องเริ่มทํางาน

4.  P.C. บอร์ดคอยร้อน (CDU.)
หยุดการส่งสัญญาณระหว่างที่

เครื่องทํางาน

คอยล์เย็น
(FCU.) ทํางาน

คอยล์ร้อน
(CDU.) ไม่ทํางาน

1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้เครื่อง ที่เทอร์มินอล
คอยล์เย็นคอยล์ร้อน

P.C. บอร์ด
คอยล์ร้อน

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 8 ครัง้

กระแสไฟฟ้าในวงจรอินเวอร์เตอร์
เกินช่ัวขณะ

- วงจร P.C. บอร์ดอินเวอร์เตอร์
เกิดความผิดปกติ

- คอมเพรสเซอร์กินกระแสสูง
เกินพิกัด คอมเพรสเซอร์ล็อก

หยุดการทํางาน 1. ถอดสายคอมเพรสเซอร์ออก (จุดต่อคอนเนคเตอร์)
เปิดเครื่องปรับอากาศอีกครัง้ ถ้ามอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน
ไม่ทํางานหรือทํางานผิดปกติ ให้เปลี่ยนแผง
วงจรอินเวอร์เตอร์คอยล์ร้อน (CDU.)

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 8 ครัง้

คอมเพรสเซอร์เกิดความผิดปกติ
หรือเกิดการชอ็ตของ
สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์

หยุดการทํางาน 1. ถอดสายคอมเพรสเซอร์ออก (จุดต่อคอนเนคเตอร์)
เปิดเครื่องปรับอากาศอีกครัง้ ถ้ามอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน
ไม่ทํางานหรือทํางานผิดปกติ ให้เปลี่ยนแผง
วงจรอินเวอร์เตอร์คอยล์ร้อน (CDU.)

2. ถ้ามอเตอร์พัดลมทํางานปกติ ให้วัดค่าความต้านทาน
ของคอมเพรสเซอร์ ถ้าค่าความต้านทานผิดปกติ
ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

2. ถ้ามอเตอร์พัดลมทํางานปกติ ให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่

สายคอมเพรสเซอร์ แรงดันไฟฟ้าปกติควรจะอยู่ที่

150-270 VAC. ถ้าวัดแรงดันไฟฟ้าแล้วผิดปกติ
ให้เปลี่ยนแผงวงจรอินเวอร์เตอร์ (CDU.)

3. ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ปกติตามเกณฑ์
ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 

2. ใช้ไดโอดวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่าง เทอร์มินอลขัว้ที่ 2 และ 3

- ตรวจสอบสายสัญญาณเช่ือมต่อ ระหว่างคอยล์เย็น
และคอยล์ร้อน

- ถ้ามีการส่งสัญญาณโดยวัดเปน็แรงดันไฟฟ้าได้
15-60 V. ให้เปลี่ยนแผงวงจร P.C. บอร์ด
คอยล์ร้อน (CDU.)

3. คอยล์ร้อน (CDU.) ทํางานผิดปกติเปน็บางครัง้
- ตรวจสอบรหัสความผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวงจร
อินเวอร์เตอร์

- ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็นการเปิด
เซอร์วิสวาล์วและ (PMV. Coil)

- ตรวจสอบการทํางานของวงจรอินเวอร์เตอร์ใช้วิธีการ
เหมือนข้อที่ 2

- ถ้าวัดแล้วไม่มีแรงดันไฟฟ้าแสดงว่าไม่มีการ
ส่งสัญญาณจากแผงวงจร คอยล์เย็น ให้เปลี่ยน
P.C. บอร์ด คอยล์เย็น (FCU.)

- ตรวจสอบฟิวส์ 25 A. ที่แผงวงจรอินเวอร์เตอร์

- ตรวจสอบฟิวส์ 3.15 A. ที่แผงวงจรอินเวอร์เตอร์

 

สาเหตุของปัญหา

* 4 หรือ 8 ครัง้ : เมือ่พบข้อขัดข้องขึน้ครัง้แรกจะถูกนับเปน็ 1 ครัง้และคอยล์ร้อนจะหยุดการทํางานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริม่ทํางานใหม่ หลังจากเริม่ทํางานใหม่
หากพบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ก็จะนับเปน็ 2 ครัง้ เครือ่งจะหยุดทํางานและเริม่ทํางานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 หรือ 8 ครัง้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํา
เปน็รหัสขัดข้อง แต่ถ้าหลังจากทีเ่ริม่ทํางานใหม่แล้วไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาทีนัน้ ข้อขัดข้องทีน่ับและบันทึกไว้จะถูกยกเลิกทันที    

บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขท่ี 1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 www.carrierthailand.com | Call Center 02-909-9999

การตรวจเช็คและการแก้ไข
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ความหมายของรหัส ERROR

ERROR CODE

มุ่ลกง่บแสัหร การวิเคราะห์การทํางาน

รหัสหลัก มุ่ลก รหัสย่อย จุดสังเกต สภาวะการทํางาน

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 4 ครัง้

วงจรตรวจวัดกระแสไฟฟ้าของ
ชุดอินเวอร์เตอร์เกิดความผิดปกติ

หยุดการทํางาน 1. ให้ลองเปิดเครื่องปรับอาการอีกครัง้ ถ้าเครื่องไม่ทํางาน
ให้เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ดคอยล์ร้อนใหม่

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 4 ครัง้

1. เซน็เซอร์ตรวจจับอุณหภูมิท่อ
ด้านดูด (TS Sensor) ขาด หลุด
หรือลัดวงจร

2. เซน็เซอร์ตรวจจับอุณหภูมิท่อแผง
แลกเปลี่ยนความร้อน(แผงคอยล์ร้อน) 
(TE Sensor) ขาด หลุด หรือลัดวงจร
(เซน็เซอร์นี้มีบางรุ่นเท่านัน้)

หยุดการทํางาน 1. ตรวจสอบค่าความต้านทานของเซน็เซอร์
ความผิดปกติของสายเซน็เซอร์
ค่าความต้านทานปกติที่อุณหภูมิ 25°C = 10KΩ

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 4 ครัง้

เซน็เซอร์ตรวจจับอุณหภูมิท่อ ด้านส่ง
(TD sensor) ขาด หลุด หรือลัดวงจร

หยุดการทํางาน 1. ตรวจสอบค่าความต้านทานของเซน็เซอร์
ความผิดปกติของสายเซน็เซอร์ 
ค่าความต้านทานปกติที่อุณหภูมิ 25°C = 62KΩ

Operation กระพรบิ
เมื่อพบขอ้ขดัขอ้ง
ตดิตอ่กนั 8 ครัง้

1. ความผดิพลาดของชุดไดร์
คอมเพรสเซอร์ผดิปกติ
(Compressor Overload)
(การทํางานกระแสไฟฟ้า แรงดัน ความถ่ี
ของชุดไดรค์อมเพรสเซอร์ ผดิปกติ)

2. คอมเพรสเซอร์กินกระแสสูงเกนิพกัิด
คอมเพรสเซอรล์อ็ก

- คอมเพรสเซอร์โอเวอร์โหลด
เนื่องจาก สารทําความเย็นในระบบ
มากเกินหรือความผิดพลาดที่

ตัวคอยล์เปิดปิดวาล์วนํ้ายา
(PMV. Coil)

หยุดการทํางาน 1. ให้ตรวจสอบการติดตัง้ การเดินระบบท่อไม่ตีบหรือตัน
หรือการเปิดวาล์ว ทัง้ด้านของเหลว และก๊าซต้องเปิดให้สุด 

2. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แหล่งจ่ายจะต้องอยู่ในช่วงค่า
ที่กําหนด (220±10%) ในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน

3. ตรวจสอบค่าความต้านทานของคอยล์ PMV.
โดยการวัดค่าความต้านทาน หรือสังเกตเสียงเริ่มแรก
ของการทํางานของ PMV. วาล์ว (ฟังเสียง)

4. ตรวจสอบสิ่งผิดปกติของการทํางานของคอมเพรสเซอร์
อื่น ๆ ที่อาจจะทําให้ เกิดความผิดปกติได้
(การแลกเปลี่ยนความร้อน ความสะอาดของแผงคอยล์ร้อน)

5. เปิดเครื่องปรับอากาศอีกครัง้ ถ้าคอมเพรสเซอร์ทํางาน
ผิดปกติหลังจาก 20 วินาที โดยให้เริ่มนับจากคอมเพรสเซอร์
เริ่มทํางาน ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

บันทึกความผิดพลาด
หลังจากตรวจ
พบมากกว่า 4 ครัง้
แต่จะไม่มีการ กระพริบ
ของหลอดไฟแสดงสถานะ

1. เซน็เซอร์ตรวจจับอุณหภูมิภายนอก
(TO sensor) ขาด หลุด หรือลัดวงจร

หยุดการทํางาน 1. ตรวจสอบค่าความต้านทานของเซน็เซอร์
ความผิดปกติของสายเซน็เซอร์ ค่าความต้านทานปกติ
ที่อุณหภูมิ 25°C = 10KΩ
2. ถ้าเซน็เซอร์ปกติให้เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด

2. ถ้าเซน็เซอร์ปกติให้เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด

2. ถ้าเซน็เซอร์ปกติให้เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด

P.C. บอร์ด
คอยล์ร้อน

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 8 ครัง้

มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน
เกิดความผิดปกติ หรือวงจร
ขับมอเตอร์ เกิดความผิดพลาด
(P.C.บอร์ดอินเวอร์เตอร์)

หยุดการทํางาน 1. ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์ ใบพัด
และตรวจสอบขัว้ต่อสายไฟ (สายไฟขาด / ขัว้ต่อสายชํารุด
/ มอเตอร์ล็อก)

2. ถ้ามอเตอร์ปกติตรวจสอบชุด P.C. บอร์ด

 

สาเหตุของปัญหา

* 4 หรือ 8 ครัง้ : เมือ่พบข้อขัดข้องขึน้ครัง้แรกจะถูกนับเปน็ 1 ครัง้และคอยล์ร้อนจะหยุดการทํางานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริม่ทํางานใหม่ หลังจากเริม่ทํางานใหม่
หากพบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ก็จะนับเปน็ 2 ครัง้ เครือ่งจะหยุดทํางานและเริม่ทํางานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 หรือ 8 ครัง้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํา
เปน็รหัสขัดข้อง แต่ถ้าหลังจากทีเ่ริม่ทํางานใหม่แล้วไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาทีนัน้ ข้อขัดข้องทีน่ับและบันทึกไว้จะถูกยกเลิกทันที    

บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขท่ี 1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 www.carrierthailand.com | Call Center 02-909-9999

การตรวจเช็คและการแก้ไข



‘ X I nve r t e r  P l u s ’  Se r i e s  (TVAB ,  TVAB- I )

- 6 -

ความหมายของรหัส ERROR

ERROR CODE

มุ่ลกง่บแสัหร การวิเคราะห์การทํางาน

รหัสหลัก มุ่ลก รหัสย่อย จุดสังเกต สภาวะการทํางาน

Operation และ
Timer กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
คอยล์ร้อนจะเริ่มการ
ทํางานถ้ามีการ
ส่งสัญญาณปกติ

1. การส่งสัญญาณของ P.C. บอร์ด
คอยล์ร้อน (CDU.) หยุดการ
ส่งสัญญาณ บางครัง้
หลังจากเครื่องปรับอากาศทํางานแล้ว

- แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
มีปัญหา เช่น ไฟตก
- อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย
ของตัวเครื่อง ส่งสัญญาณการ
ป้องกันความเสียหายให้กับวงจร
อินเวอร์เตอร์ (ในกรณีที่มี เช่น
ไฮเพรสเชอร์สวิตส์)

- การส่งสัญญาณของชุดวงจร
P.C. บอร์ด คอยล์เย็น (FCU.) หรือ
คอยล์ร้อน (CDU.) เกิดปัญหาใน
การส่งสัญญาณ

คอยล์เย็น (FCU.)
ทํางาน

คอยล์ร้อน (CDU.)
ไม่ทํางาน

1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แหล่งจ่ายจะต้องอยู่ในช่วงค่า
ที่กําหนด (220±10%) ในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน

Operation และ
Timer กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 4 ครัง้

1. ตัวตรวจจับอุณหภูมิท่อด้านส่ง
(TD Sensor) สูงมากกว่า 117°C

หยุดการทํางาน 1. ตรวจสอบค่าความต้านทานของเซน็เซอร์
(ค่าความต้านทาน 25°C = 50KΩ)
2. ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น

3. ตรวจสอบคา่ความตา้นทานของขดลวด PMV.
หรอืตรวจสอบการทาํงานของคอยล ์PMV. ตอนเร่ิมตน้การ
ทาํงานใหม่ (ฟังเสยีง)

4. ตรวจสอบสิ่งผดิปกติอ่ืน ๆ ท่ีจะทําใหก้ระแส
ใช้พลงัไฟฟ้าสงูขึน้ เช่น การระบายความรอ้นของแผงคอยลร้์อน

Operation และ
Timer กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 8 ครัง้

1. คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางาน หรือขัว้
ต่อของสาย ขาด ชอ็ต หรือไม่มี
การเช่ือมต่อ

หยุดการทํางาน 1. ถอดขัว้สายคอมเพรสเซอร์ออก แล้วเปิดเครื่องปรับอากาศ
อีกครัง้
2. ถ้ามอเตอร์พัดลมไม่ทํางาน หรือทํางานผิดปกติ
ให้เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด

3. ถ้ามอเตอร์พัดลมทํางานปกติ ให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่

สายคอมเพรสเซอร์ แรงดันไฟฟ้าปกติควรจะอยู่ที่

150-270 VAC. ถ้าวัดแรงดันไฟฟ้าแล้วผิดปกติ
ให้เปลี่ยนแผงวงจรอินเวอร์เตอร์ (CDU.)

4. ถ้าวัดแรงดันไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์แล้วปกติ
ใหว้ดัคา่ความตา้นทานของคอมเพรสเซอร ์ถา้คา่ความตา้นทาน
ของคอมเพรสเซอร์ผิดปกติให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

2. ถ้าเครื่องปรับอากาศมีการทํางานแล้วหยุดภายในช่วงเวลา
10-40 นาที

3. ใช้ไดโอดวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่าง เทอร์มินอลขัว้ที่ 2 และ 3
- ถ้ามีการส่งสัญญาณโดยวัดเปน็แรงดันไฟฟ้าได้
15-60 V. ให้เปลี่ยนแผงวงจร P.C. บอร์ด
คอยล์ร้อน (CDU.)

- ถ้าวัดแล้วไม่มีแรงดันไฟฟ้าแสดงว่าไม่มีการส่งสัญญาณ
จากแผงวงจรคอยล์เย็น ให้เปลี่ยน P.C. บอร์ด
คอยล์เย็น (FCU.)

- ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย
(ถ้ามีไฮเพรสเชอร์สวิตส์)
- ให้ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น
หรือการเปิดวาล์วด้านของเหลว

และด้านก๊าซ ของเซอร์วิสวาล์ว หรือสิ่งอื่นใดที่จะสามารถ
ทําให้ระบบมีอุณหภูมิและความดันในระบบสูงขึ้น เช่น
การระบายความร้อนของคอยล์

คอม
เพรสเซอร์
และอื่น ๆ

 

สาเหตุของปัญหา

* 4 หรือ 8 ครัง้ : เมือ่พบข้อขัดข้องขึน้ครัง้แรกจะถูกนับเปน็ 1 ครัง้และคอยล์ร้อนจะหยุดการทํางานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริม่ทํางานใหม่ หลังจากเริม่ทํางานใหม่
หากพบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ก็จะนับเปน็ 2 ครัง้ เครือ่งจะหยุดทํางานและเริม่ทํางานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 หรือ 8 ครัง้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํา
เปน็รหัสขัดข้อง แต่ถ้าหลังจากทีเ่ริม่ทํางานใหม่แล้วไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาทีนัน้ ข้อขัดข้องทีน่ับและบันทึกไว้จะถูกยกเลิกทันที    

บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขท่ี 1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 www.carrierthailand.com | Call Center 02-909-9999

การตรวจเช็คและการแก้ไข
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ความหมายของรหัส ERROR

ERROR CODE

มุ่ลกง่บแสัหร การวิเคราะห์การทํางาน

รหัสหลัก มุ่ลก รหัสย่อย จุดสังเกต สภาวะการทํางาน

Operation และ
Timer กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 8 ครัง้

1. กระแสการทํางานของคอมเพรสเซอร์
สูงผิดปกติ ถึงแม้ ลดความเร็วรอบลง
ถึงรอบตํ่าสุด

- การติดตัง้มีปัญหา
- แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
มีปัญหา เช่น ไฟตก
- ระบบทําความเย็นมีปัญหา
- คอมเพรสเซอร์ผิดปกติ
ไม่มีทํางาน

- คอมเพรสเซอร์กินกระแส
สูงเกินพิกัด คอมเพรสเซอร์ล็อก

หยุดการทํางาน 1. ตรวจสอบตําแหน่งการเปิดวาล์วทัง้ด้านของเหลว
และด้านก๊าซ

Operation และ
Timer กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง
ติดต่อกัน 11 ครัง้
คอยล์ร้อนจะเริ่มการ
ทํางานถ้ามีการ
ส่งสัญญาณปกติ

1. การส่งสัญญาณของ P.C. บอร์ด
คอยล์รอ้น (CDU.) หยุดการสง่สญัญาณ
บางครัง้หลังจากเครื่องปรับอากาศ
ทํางานแล้ว

- แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
มีปัญหา เช่น ไฟตก

- อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย
ของตัวเครื่อง ส่งสัญญาณการ
ป้องกันความเสียหายให้กับวงจร
อินเวอร์เตอร์ (ในกรณีที่มี เช่น
ไฮเพรสเชอร์สวิตส์)

- การส่งสัญญาณของชุดวงจร
P.C. บอร์ด คอยล์เย็น (FCU.) หรือ
คอยล์ร้อน (CDU.) เกิดปัญหา
ในการส่งสัญญาณ

- ตัวตรวจจับอุณหภูมิแผงแลก
เปลี่ยนความร้อน (TE sensor)
ตรวจจับอุณหภูมิได้ว่าอุณหภูมิ
คอยล์ร้อนสูงขึ้น

คอยล์เย็น (FCU.)
ทํางาน

คอยล์ร้อน (CDU.)
ไม่ทํางาน

1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แหล่งจ่ายจะต้องอยู่ในช่วง
ค่าที่กําหนด (220±10%) ในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน

2. ถ้าเครื่องปรับอากาศมีการทํางานแล้วหยุดภายใน
ช่วงเวลา 10-40 นาที

3. ใช้ไดโอดวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่าง เทอร์มินอลขัว้ที่ 2 และ 3

4. ตรวจสอบสภาพของการรับอุณหภูมิของเซน็เซอร์ เช่น
การทําความสะอาด

- ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย
(ถ้ามีไฮเพรสเชอร์สวิตส์)

- ให้ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น หรือการเปิด
วาล์วด้านของเหลวและด้านก๊าซ ของเซอร์วิสวาล์ว
หรือสิ่งอื่นใดที่จะสามารถทําให้ระบบมีอุณหภูมิและ
ความดันในระบบสูงขึ้น เช่น การระบายความร้อน
ของคอยล์

- ถ้ามีการส่งสัญญาณโดยวัดเปน็แรงดันไฟฟ้าได้
15-60 V. ให้เปลี่ยนแผงวงจร P.C. บอร์ด
คอยล์ร้อน (CDU.)

- ถ้าวัดแล้วไม่มีแรงดันไฟฟ้า แสดงว่าไม่มีการส่ง
สัญญาณจากแผงวงจร คอยล์เย็น ให้เปลี่ยน P.C.
บอร์ด คอยล์เย็น (FCU.)

2. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต้องอยู่ในช่วงที่กําหนด (220±10%)

3. ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น

4. ตรวจสอบค่าความต้านทานของขดลวด PMV.
หรือตรวจสอบการทํางาน ของคอยล์ PMV.
ตอนเริ่มต้นการทํางานใหม่ (ฟังเสียง)
5. ตรวจสอบสิ่งผิดปกติอื่น ๆ ที่จะทําให้กระแสใช้
พลังไฟฟ้าสูงขึ้น เช่น การระบายความร้อนของแผงคอยล์ร้อน
6. ถ้าทุกอย่างตรวจสอบตามขัน้ตอนแล้วปกติ
ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

คอม
เพรสเซอร์
และอื่น ๆ

 

สาเหตุของปัญหา

* 4 หรือ 8 ครัง้ : เมือ่พบข้อขัดข้องขึน้ครัง้แรกจะถูกนับเปน็ 1 ครัง้และคอยล์ร้อนจะหยุดการทํางานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริม่ทํางานใหม่ หลังจากเริม่ทํางานใหม่
หากพบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ก็จะนับเปน็ 2 ครัง้ เครือ่งจะหยุดทํางานและเริม่ทํางานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 หรือ 8 ครัง้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํา
เปน็รหัสขัดข้อง แต่ถ้าหลังจากทีเ่ริม่ทํางานใหม่แล้วไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาทีนัน้ ข้อขัดข้องทีน่ับและบันทึกไว้จะถูกยกเลิกทันที    
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การตรวจเช็คและการแก้ไข


