
FAN COIL MODEL :DE‐IV ‐HB  (INVERTOR)

Errer 

code
อาการ อกัษรโชว์ สาเหตทุนีา่จะเป็น การแกไ้ข

 - อณุหภมูแิวดลอ้มสงู
เกนิไป

 ‐ ตรวจดคูราบสกปรกบนพัดลม
ระบายความรอ้นหรอืฮทีซงิค์

 ‐ มแีหลง่ความรอ้นใกล ้
เครอืงปรับอากาศ

 ‐ ใหล้ดอณุหภมูแิวดลอ้มรอบ ๆ
 Driver inverter

02

กระแสไฟสงูมาก
ผา่นฮารด์แวรใ์น
ระหวา่งการเรง่
ความเร็วของ
คอมเพรสเซอร์

Er สลับกบั  02

 ‐ เอาตพ์ตุลัดวงจร 
(ระหวา่งสายไฟตอ่สายไฟ
 และ ระหวา่งสายไฟ กบั 
สายดนิ)

03

กระแสไฟสงูมาก
ผา่นฮารด์แวรใ์น
ระหวา่งความเร็ว
คงทขีอง
คอมเพรสเซอร์

Er สลับกบั  03
 ‐ คอมเพรสเซอรล็์อดโร
เตอรห์รอืโหลดหนักเกนิไป

04

กระแสไฟสงูมาก
ผา่นฮารด์แวรใ์น
ระหวา่งการลด
ความเร็วของ
คอมเพรสเซอร์

Er สลับกบั  04

07
 POE ตรวจพบ
กระแสมากเกนิ Er สลับกบั  07

 ‐ แรงดันไฟฟ้าเขา้ตํา  127
 volt

 ‐ แรงดันไฟฟ้าเขา้ตํา 127 

volt ชวัขณะ
 ‐ สกรขูวัของแหลง่จา่ยไฟ
เขา้หลวม

  ‐ ตรวจสอบสายไฟของขวั
สญัญาณเขา้

 ‐Malfunction of Pre‐

charge circuit
 Check pre‐charge contactor. 

 ‐ แรงดันไฟฟ้าเขา้สงูกวา่
280 volt AC/PH

 ‐ ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า
ขาเขา้

 ‐ ความผดิปกตขิอง
ตัวแปลง PFC

 ‐ตรวจสอบตัวเก็บประจุ
แรงดันไฟฟ้าของบสัและ
เปลยีนบอรด์ PFC หากความ
ผดิพลาดเกดิขนึอยา่งตอ่เนอืง

 ‐แรงดันไฟฟ้าของ
แหลง่จา่ยไฟมมีากเกนิไป

 ‐ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า
ขาเขา้

 ‐ตรวจสอบแรงดัน high presure

 ระหวา่งการทํางาน
 ‐ตรวจสอบความเร็วพัดลม
outdoor

 ‐ โมดลู PFC ลัดวงจร  ‐ถอดแหลง่จา่ยไฟออกและ
ตรวจสอบวาเฟสซ็อตเฟสหรอืไม่

 ‐ เกดิการลัดวงจรหรอืการ
รัวไหลของ reactor

 ‐ ตรวจสอบการเหนยีวนําขอ
ของ recator และฉนวนกนัความ
รอ้นระหวา่งขดลวด

 ‐ แรงดันไฟฟ้าของ
แหลง่จา่ยไฟสงูเกนิไป  ‐ ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า

08

ตวัแปลง PFC
ซอฟตแ์วรก์ระแส

มากเกนิ
Er สลับกบั  08

 ‐ คอมเพรสเซอรโ์หลด
หนักเกนิไป

09

ตวัแปลง PFC
ฮารด์แวรก์ระแส

มากเกนิ
Er สลับกบั  09

05
แรงดันแหลง่จา่ยตํา

ปกติ Er สลับกบั  05

 ‐ ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า
ขาเขา้

06
แรงดันแหลง่จา่ยสงู

กวา่ปกติ Er สลับกบั  06

01 ฮตีซงิคค์วามรอ้นสงู Er สลับกบั  01

 ‐ ถอดสายไฟของ
คอมเพรสเซอรอ์อกและ

ตรวจสอบสายไฟทลีัดวงจรของ
 Driver และจา่ยไฟให ้Driver

โดยไมม่คีอมเพรสเซอร์

 ‐ คอมเพรสเซอรต์อ่
สายไฟไมถ่กูตอ้ง

 ‐ ตรวจสอบสายไฟของ
คอมเพรสเซอรแ์ละเชค็สายไฟ

ไปทสีายและสายดนิเพอื
ลัดวงจรของคอมเพรสเซอร์



 ‐ สกรขูวัของแหลง่จา่ยไฟ
เขา้หรอื ขวั recator หลวม

 ‐ ตรวจสอบสกรแูหลง่จา่ยไฟ
เขา้ recator

10

ซอฟตแ์วรม์กีระแส
สงูในระหวา่งการเรง่
ความเร็ว

Er สลับกบั  10
 ‐ตรวจสอบแรงดันขณะเครอืง
เรมิตน้ทํางาน

12

ซอฟตแ์วรม์กีระแส
สงูในขณะความเร็ว
คงที

Er สลับกบั  12
 ‐ตรวจสอบความเร็วพัดลม 
outdoor

13

ซอฟตแ์วรม์กีระแส
สงูในระหวา่งการลด
ความเร็ว

Er สลับกบั  13
 ‐โรเตอรท์ถีกูล็อคหรอื
แมเ่หล็กทเีสอืมสภาพ

 ‐ถอดสายไฟของ
คอมเพรสเซอรแ์ละรันไดรเวอร์
โดยไมม่คีอมเพรสเซอร์

25 แมเ่หล็กถาวรมปัีญหา Er สลับกบั  25
 ‐การเดนิสายของ
คอมเพรสเซอรไ์มถ่กูตอ้ง

 ‐ตรวจสอบสายไฟระหวา่งไดร
เวอรแ์ละคอมเพรสเซอร์
 ‐ตรวจสอบอณุหภมูขิอง
คอมเพรสเซอร์
 ‐ ตรวจสอบระดับนํามันของ
คอมเพรสเซอร์

 ‐ตัวเชอืมตอ่อาจตอ่ไม่
ถกูตอ้ง  ‐ ตรวจสอบสายไฟและขวัตอ่

 ‐อณุหภมูภิายนอกสงูเกนิไป  ‐ตรวจดคูราบสกปรกบนพัดลม
ระบายความรอ้นหรอืฮทีซงิค์

 ‐มแีหลง่ความรอ้นบรเิวณ
ใกลเ้คยีง

 ‐ ลดอณุหภมูแิวดลอ้มรอบ ๆ
driver

‐ ตรวจสอบสายไฟวา่ขาด
หรอืไม่  ‐ เปลยีนสายไฟทเีชอืมตอ่ใหม่

 ‐ ตรวจสอบขวัตอ่ทบีรอ์
ทวา่เป็นแบบ 3W ใชห้รอืไม่  ‐ เปลยีนขวัตอ่ใหเ้ป็นแบบ 3W

 ‐ แหลง่จา่ยไฟไมม่าจากที
เดยีวกนั

 ‐ ตอ้งใชแ้หลง่จา่ยไฟในจดุ
เดยีวกนั

15 (380v)

สายไฟเชอืมตอ่
ระหวา่ง driver และ 
outdoor control ไม่

ตอ่กนั

Er สลับกบั  15 

 ‐ ตรวจสอบสายไฟ
เชอืมตอ่วา่ขาดหรอืไม ่ 
หรอื ตังคา่ driver ไม่
ถกูตอ้ง (ตอ้งเป็น 3W)

 ‐ เปลยีนสายใหม ่หรอื เปลยีน
ขวัตอ่ใหเ้ป็นแบบ 3W

16

 ความผดิพลาดของ
เซ็นเซอรอ์ณุหภมูิ
ฮทีซงิค์

Er สลับกบั  16
 ‐เซ็นเซอรอ์ณุหภมูฮิที
ซงิคอ์าจเสยีหาย

 ‐กระแสไฟฟ้าเขา้ driver เกดิ
ขอ้ผดิพลาดขนึอยา่งตอ่เนอืง

 -เซน็เซอรอ์ณุหภมูอิาจ
ชาํรดุ

 ‐ เปลยีนเซ็นเซอรอ์ณุหภมูิ
discharge

 -ขวัตอ่เซนเซอร์
เชอืมตอ่ไมด่ี  ‐ ตรวจสอบสายไฟและขวัตอ่

 - เซน็เซอรอ์ณุหภมูิ
อาจชาํรดุ

 ‐ เปลยีนเซ็นเซอรอ์ณุหภมูิ
condensor

 -ขวัตอ่เซนเซอร์
เชอืมตอ่ไมด่ี  ‐ ตรวจสอบสายไฟและขวัตอ่

 - เซน็เซอรอ์ณุหภมูิ
อาจชาํรดุ

เปลยีนเซ็นเซอรอ์ณุหภมูิ  
Ambient

 -ขวัตอ่เซนเซอร์
เชอืมตอ่ไมด่ี  ‐ ตรวจสอบสายไฟและขวัตอ่

 ‐ ใหทํ้าการลดโหลการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์
 ‐ ใหล้ดอณุหภมูภิายนอก หรอื
เพมิแรงลมใหส้งูขนึ

-โรเตอร์
คอมเพรสเซอรท์ถีกู
ล็อคหรอืแมเ่หล็กที
เสอืมสภาพ

 ‐ถอดสายไฟของ
คอมเพรสเซอรแ์ละรันไดรเวอร์
โดยไมม่คีอมเพรสเซอร์

20

มคีวามผดิปกต ิใน
การลดความถลีง

เพอืหยดุคอมเพรส
เชอร์

Er สลับกบั  20

-อณุหภมูขิองเขา้ และ
ออกของไดรเวอรห์รอื
อณุหภมู ิPFC / ฮทีซงิค์
เกนิขดีจํากดัของการ

18(220v)4

6(380v)

ขอ้ผดิพลาดของ
เซน็เซอรอ์ณุหภมู ิ
condensor

Er สลับกบั  18(220)   
 Er สลับกบั  46(380v)

19(220v)4

3(380v)

ขอ้ผดิพลาดของ
เซน็เซอรอ์ณุหภมู ิ
 Ambient

Er สลับกบั  19(220)   
 Er สลับกบั  43(380v)

15(220v)   

            

40(380v)

สายไฟเชอืมตอ่
ระหวา่ง indoor และ 
outdoor ไมต่อ่กนั

Er สลับกบั  15(220)   
 Er สลับกบั  40(380)

17(220v)4

5(380v)

ขอ้ผดิพลาดของ
เซน็เซอรอ์ณุหภมู ิ
discharge

Er สลับกบั  17(220)   
 Er สลับกบั  45(380v)

 ‐คอมเพรสเซอรทํ์างาน
หนักเกนิไป

11
ตัวป้องกนัภายนอก

เปิด Er สลับกบั  11

  ‐คอมเพรสเซอรเ์ทอร์
โมสตัทเป็นวงจรเปิด

14

โมดลู PFC มี
ความรอ้นมากกวา่ 

(> 105 ºC)
Er สลับกบั  14



แรงดนัไฟฟ้าไมม่ี  ‐ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า
ขาเขา้

 -ความถี 50 Hz สวงิ
มากกวา่ ± 5%

 ‐ตรวจสอบความถขีาเขา้

22
หน่วยความจํา
ทํางานไมไ่ด ้ Er สลับกบั  22  -หน่วยความจําใน

driver เสยีหาย
 ‐ไฟเขา้เมนบอรด์เกดิความ
ผดิพลาดขนึอยา่งตอ่เนอืง

24

สายออกจาก driver 
เขา้ compressor 

ขาดหาย
Er สลับกบั  24  -สายไฟเขา้

คอมเพรสเซอรไ์มค่รบ
 ‐ ตรวจสอบสายไฟระหวา่งไดร
เวอรแ์ละคอมเพรสเซอร์

26 Er สลับกบั  26  -อณุหภมูขิอง
คอมเพรสเซอรส์งูเกนิไป

 ‐ ตรวจสอบระดับนํามันของ
คอมเพรสเซอร์

 ‐ ตรวจสอบความเร็วมอเตอร์
พัดลม

27 Er สลับกบั  27  ‐Condensor ระบายไมอ่อก  ‐ condensor สกปรกหรอืเปลา่

 ‐ มอเตอรพั์ดลมเสยี

28
BLDC MOTOR 1 

เชอืมตอ่ไมไ่ด ้ Er สลับกบั  28
 ‐สายไฟ BLDC MOTOR 

ตอ่ไมไ่ด ้  ‐ เชด็สายมอเตอร์

29
BLDC MOTOR 2 

เชอืมตอ่ไมไ่ด ้ Er สลับกบั  29  -ความเร็วพัดลมไม่
สามารถควบคมุได ้

 ‐ ตรวจสอบ SPEC.MOTOR และ
สายไฟระหวา่งไดรเวอรแ์ละพัด
ลม BLDC MOTOR

 - เซน็เซอรอ์ณุหภมูิ
อาจชาํรดุ

 ‐ เปลยีนเซ็นเซอรอ์ณุหภมูิ  
Suction

 -ขวัตอ่เซนเซอร์
เชอืมตอ่ไมด่ี  ‐ ตรวจสอบสายไฟและขวัตอ่

 ‐เชค็ Condensor วา่สกปรก
หรอืไม่
 ‐ เชด็มอเตอรพั์ดลมวา่ทํางาน
หรอืไม่

 ‐ตัวเชอืม High pressure 

อาจตอ่ไมถ่กูตอ้ง  ‐ตรวจสอบสายไฟและขวัตอ่

 ‐ เชค็นํายาวา่ปกติ หรอืไม่
 ‐ ตรวจสอบวา่ระบบดันหรอืไม่

 ‐ตัวเชอืม Low pressure 

อาจตอ่ไมถ่กูตอ้ง  ‐ตรวจสอบสายไฟและขวัตอ่

CO

สายไฟเชอืมตอ่
ระหวา่ง Indoor 

และ Outdoor ขาด
Er สลับกบั  CO

  ‐ตรวจสอบสายไฟ
เชอืมตอ่วา่ขาดหรอืไม ่หรอื
 ตังคา่ driver ไมถ่กูตอ้ง 
(ตอ้งเป็น 3W)

 ‐ ตรวจเชด็สายไฟ หรอื เปลยีน
สายใหม่

 ‐ Fiiter สกปรก  ‐ ลา้งทําความสะอาด Filter

 ‐ มอเตอรพั์ดลมสง่ลมไมไ่ด ้  ‐ ตรวสอบวา่มอเตอรทํ์างาน
เป็นปกตหิรอืไม่

 ‐ นํายานอ้ยกวา่ปกติ  ‐ ตรวจสอบปรมิาณนํายาวา่
นอ้ยหรอืไม่

 ‐ ปรมิาณนํายานอ้ยกวา่ปกติ  ‐ ตรวจสอบปรมิาณนํายาวา่
นอ้ยหรอืไม่

 ‐ เซ็นเซอรผ์ดิตําแหน่ง  ‐ ตรวจสอบเซ็นเซอร์ Inlet วา่
ตดิตังถกูหรอืไม่

 ‐ อณุหภมูทิอ่ออกจาก
คอมเพรสเซอรส์งูกวา่
กําหนด

 ‐ ตรวจสอบวําอณุหภมูทิอ่สงู
กวา่ 115 องศาเซลเซยีสหรอื
เปลา่

 ‐ ปรมิาณนําเย็นนอ้ย  ‐ ตรวจสอบปรมิาณนํายาวา่
นอ้ยหรอืไม่
 ‐ ตรวจสอบมอเตอรพั์ดลม
 ‐ ตรวจสอบ condensor วา่
สกปรกหรอืไม่

 ‐ condensor ระบายไมไ่ด ้

AH
แผงคอยลเ์ย็นไมม่ี

ความเย็น
AH กระพรบิทกุ 3 

วนิาที

d P

เซ็นเซอรท์อ่
ทางออก

คอมเพรสเซอรเ์ปิด
dP กระพรบิทกุ 3 วนิาที

 ‐สวติชค์วามดันนํายาสงูเปิด

37
ป้องกนัแรงดนั
นํายาตําทํางาน Er สลับกบั  37

 ‐สวติชค์วามดันนํายาดา้น
ตําเปิด

Fr
แผงคอยลเ์ย็นเป็น

นําแข็ง Fr กระพรบิทกุ 3 วนิาที

อณุหภมูิ
คอมเพรสเซอรส์งู

Condensor อณุหภมูิ
สงูมาก

32

ขอ้ผดิพลาดของ
เซน็เซอรอ์ณุหภมู ิ

 Suction
Er สลับกบั  32

36
ป้องกนัแรงดนั
นํายาสงูทํางาน Er สลับกบั  36

21
ความผดิพลาดของ

ตัวแปลง PFC
Er สลับกบั  21


