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TROUBLESHOOTING

Exibição de proteção e falha

• Quando a tela de proteção estiver disponível, o controlador mostrará o código de erro, o LED digital mostrará

código de erro e ajuste da temperature. Se houver mais de uma falha, ele exibirá códigos de erro de acordo

com a sequência da lista de erros.

• Para garantir a comunicação do sinal da unidade interna e externa, qualquer código de falha refere-se a 

unidade externa permanecerá exibida por no máximo 2 minutos após a recuperação.

• Entre todos os códigos de falha, a falha do sensor pode ser recuperada automaticamente quando estiver

normal.
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LISTA DE CÓDIGO DE ERRO

Tipo de falha Código LED Digital LED Code

Falha na comunicação interna e externa EXECUTAR  TIMER - ambos piscando E0

Falha na comunicação externa EXECUTAR  TIMER - ambos piscando EC

Sensor de temperatura ambiente interno (IRT) 1 / 8s E1

Sensor de temperatura interna da bobina (IPT) 2 vezes / 8s E2

Sensor de temperatura externa da bobina (OPT) 3 vezes / 8s E3

Anormalidade do sistema 4 vezes / 8s E4

Configuração do modelo incorreta 5 vezes/ 8s E5

Falha no motor do ventilador interno 6 vezes / 8s E6

Sensor de temperatura externo 7 vezes / 8s E7

Temp. Exaustão sensor 8 vezes / 8s E8

Falha no inversor e módulo do IPM 9 vezes / 8s E9

Falha no motor do ventilador externo (motor DC) 10 vezes / 8s EF

Falha no sensor de corrente 11vezes / 8s EA

Falha na EEPROM da unidade interna 12 vezes / 8s EE

Temp. falha no interruptor (na parte superior do compressor) 13 vezes / 8s EP

Falha no sensor de tensão 14 vezes / 8s EU
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Tipo de proteção Indicador de função (flash)
Código Digital 

LED

Proteção contra sobretensão / baixa tensão RUN: Pisca; TIMER: 1 Pisca /8 sec P1

Proteção de sobrecorrente RUN: Pisca; TIMER: 2 Piscadas/8 sec P2

Proteção contra exaustão de temperatura RUN: Pisca; TIMER: 4Piscadas /8 sec P4

Proteção muito fria no modo de refrigeração RUN: ligado; TIMER: 5 Piscadas /8 sec P5

Proteção contra superaquecimento no modo de refrigeração RUN: ligado; TIMER: 6 Piscadas /8 sec P6

Proteção contra superaquecimento no modo de aquecimento RUN: ligado; TIMER: 7 Piscadas/8 sec P7

Proteção externa contra temperatura excessiva / temperatura mais baixa RUN: ligadot; TIMER: 8 Piscadas /8 sec P8

Proteção de acionamento (controle de software) RUN: Pisca; TIMER: 9 Piscadas /8 sec P9

Proteção do módulo (controle de hardware) RUN: Pisca; TIMER: 10 Piscadas/8 sec P0

LISTA DE CÓDIGOD DE PROTEÇÃO
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ERRO E0,E5

2) Se o 1 & N que se conecta à tensão da unidade interna for normal, meça a tensão entre

terminal 1 e N. Se a mudança de tensão ocorrer entre 0 ~ 24V (alterar a tensão do pulso), substitua

PCB ao ar livre.

Motivo: danos na comunicação interna / externa.

Solução:

1) Verifique se as conexões internas e externas estão corretas. O terminal L e N que se conectam ao interior

unidade deve corresponder entre si em unidades internas e externas. Meça a tensão no exterior

terminal L e N (antes da exibição da falha E0). Se a tensão for "0", substitua a placa principal interna.
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ERRO E0,E5

4) Se a tensão 1 e N for normal, meça a tensão entre o terminal externo 1 e N. Se a tensão

tensão não mudar, substitua primeiro a placa principal interna. Se a falha permanecer sem solução, substitua o

PCB da unidade condensadora

Motivo: danos na comunicação interna / externa.

Solução:

3) Se o 1 & N que se conecta à tensão da unidade interna for normal, meça a tensão entre

terminal 1 e N. Se a mudança de tensão ocorrer entre 0 ~ 12V (mudar a tensão do pulso), mas não houver

24V, substitua o PCB interno.
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ERRO E0,E5

6) Existe algum queimado no PCB? Se não, teste o retificador, FRD, IGBT etc. qualquer componente quebrado, substitua a placa de circuito impresso.

Motivo: danos na comunicação interna / externa.

Solução:

5) Falha de comunicação se a resistência ou o acoplador óptico quebrados, substitua a placa de circuito impresso externa

CIRCUITO DE

COMUNICAÇÃO

Qualquer um dos 2 pinos não

podem ter curto-circuito

Qualquer um dos 2 pinos não

podem ter curto-circuito

Qualquer um dos 2 pinos não

podem ter curto-circuito
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ERRO E0,E5

Motivo: danos na comunicação interna / externa.

Solução:

7) Teste a tensão CC entre DC + e DC-. Se a tensão for inferior a 50V aproximadamente, por favor

substituir PCB da unidade condensadora.
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ERRO E1, E2

Razões:

1) Sensor desconectado ou com mal contato.

Solução: verifique o conector do sensor e do slot (CN6), se solto ou não conectado, conecte novamente.
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ERRO E1, E2

Razões:

2) Danos no sensor de temperatura ambiente (IRT) e no sensor de temperatura do tubo interno (bobina) (IPT) (curto ou quebrado).

Solução: verifique a resistência do sensor R (25 ℃) = 5 kΩ, se curto ou quebrado, substitua-o

3) O PCB falha.

Solução: Substitua a PCB principal interna.
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ERRO E6

Razões:

1) O terminal de conexão do motor interno está solto ou não está conectado.

Solução: verifique o conector do motor interno e do slot (CN3) e (CN4), se 

estiver solto ou não conectado, por favor
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ERRO E6

Razões:

2) O dano interno do motor.

Solução: Verifique e substitua o motor.
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ERRO E6

Razões:

3) O dano interno do PCB principal.

O dano interno do PCB principal.
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ERRO E3, E7

Razões:

1) Outdoor pipe temp sensor, outdoor temp sensor & exhaust temp sensor connection terminal loose or not

plugged in..

Solution: Check the connecter of sensor and slot, if loose or not plugged in, please connect again.
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ERRO E3, E7

Razões:

1) Sensor de temperatura da tubulação externa, sensor de temperatura externa e terminal de conexão do

sensor de temperatura de exaustão solto ou não conectado.

Solução: verifique o conector do sensor e do slot, se solto ou não conectado, conecte novamente.
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ERRO E3, E7

Razões:

2) Sensor de temperatura do tubo externo, sensor de temperatura externo e danos no sensor de temperatura de

exaustão (curto ou quebrado).

Solução: verifique e substitua o sensor.

3) Danos ao PCB ao ar livre.

Solução: Verifique e substitua a PCB externa
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ERRO E8

Razões:

1) Terminal de conexão do sensor de temperatura do tubo de descarga externo solto ou não conectado.

Solução: verifique o conector do sensor e do slot, se solto ou não conectado, conecte novamente
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2) Danos no sensor de temperatura do tubo externo.

Solução: verifique e substitua o sensor.

3) Danos ao PCB da unidade condensadora

Solução: Verifique e substitua a PCB externa.

ERRO E8

Razões:
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ERRO EA

Razões:

Falha no sensor de corrente.

Solução:

1) Verifique se há vazamento de refrigerante, para encontrar o ponto de vazamento e recarregue o 

refrigerante.

2) Circuito de amostragem de corrente interrompido na placa de circuito impresso externa e substitua a 

placa de circuito impresso externa.
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ERRO E9

Razões:

Visor E9 (primeiro visor P0 ou P9)

Razão: Danos ao circuito da unidade de placa de circuito impresso ao ar livre.

Solução:

Religue e verifique o código de proteção no visor. Primeiro, exiba P0.

1) Se este código for exibido quando o compressor for iniciado por alguns segundos ou mesmo não iniciado, 

verifique

a conexão do compressor para correção, se nenhuma inserção estiver errada, substitua a placa de circuito 

impresso externa.
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ERRO E9

Razões:

Visor E9 (primeiro visor P0 ou P9)

Razão: Danos ao circuito da unidade de placa de circuito impresso ao ar livre.

Solução:

Religue e verifique o código de proteção no visor. Primeiro, exiba P0.

1) Se este código for exibido quando o compressor for iniciado por alguns segundos ou mesmo não iniciado, 

verifique

a conexão do compressor para correção, se nenhuma inserção estiver errada, substitua a placa de circuito 

impresso externa.
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ERRO E9

Razões:

2) Verifique se o módulo externo está firmemente instalado nas aletas radiantes e se o silicone é aplicado

uniformemente, aperte os parafusos novamente se estiverem soltos.

Problema de radiação de calor aconteceu

facilmente enquanto o parafuso não estiver

bem fixo.
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3) Verifique a pressão do sistema, recarregue o refrigerante se a pressão estiver baixa e descarregue

refrigerante se a pressão estiver muito alta.

4) Verifique a ventilação externa e se há alguma obstrução que afete a irradiação normal do ar

condicionador e instalação novamente.

5) Se as inspeções acima forem normais, mas a falha permanecer sem solução, substitua a placa de circuito

impresso externa.

Reenergize e verifique o código de proteção no visor. Primeiro, visualize P9.

a) Verifique a conexão U, V, W, se estiver correto ou solto, conecte novamente.

ERRO E9

Razões:

b) Se este código for exibido quando o compressor for iniciado por alguns 

segundos ou mesmo não iniciado,

verifique se a conexão do compressor está correta, se nenhuma inserção 

estiver errada, substitua a placa de circuito impresso externa.
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ERRO EU

Razões:

Danos no sensor de tensão.

Solução: Substitua a placa de circuito impresso ao ar livre.
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ERRO EE

Razões:

Falha na EEPROM.

Solução: Desligue a fonte de alimentação e reenergize-a. Se a falha persistir, verifique a EEPROM

instalação, se não houver problema, substitua a placa de circuito impresso ao ar livre.
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DISPLAY CL

Causa: Serviço de filtro de ar, operação da unidade Tempo acumulado 500 horas, o controlador confirmará o 

filtro sujo e exibir CL.

Solução: limpe o filtro de ar e, em seguida, corte a energia e a fonte novamente.

Razões:
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MÉTODO DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (PEÇAS)

Procedimento para determinar o IPM / 

compressor da unidade externa com está 

com defeito.

O fluxograma a seguir mostra um 

procedimento para localizar a causa de um 

mau funcionamento 

quando o compressor não inicia e ocorre um 

erro de indicação de sobre corrente DC.

LIGUE PELO

CONTROLE REMOTO

COMPRESSOR

LIGOU

APRESENTOU  COD.

ERRO 

FUNCIONAMENTO

NORMAL

COMPRESSOR 

PARTIU

VALV DE ALTA E BAIXA 

ESTÃO ABERTAS

Opera novamente 

após 3 minutos

COMPRESSOR 

PARTIU

LIMPE AS 

UNIDADES

CHECAR A CARGA DE 

FLUÍDO

VERIFIQUE A CONDIÇÃO 

DA INSTALAÇÃO

INSTALE NOVAMENTE

EVAP E COND 

ESTÃO LIMPOS 

ABRA

Substitua a placa

Inverter PCB

FIO ESTÁ 

CONECTADO 

CERTO

CONECTE

NOVAMENTE

TROQUE O 

COMPRESSOR

FIO ESTÁ 

CONECTADO 

CERTO

CONECTE

NOVAMENTE

Subs,titua a placa

Inverter PCB
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ERRO DE 
SOBRECORRENTE DC
Erro de memória

1
2

3

1
2

3
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ERRO E0, E5
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Temperatura de troca da unidade interna e externa e temperatura do sensor de temperatura do ar externo
Características:

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA DO TERMISTOR

TH1: sensor de temperatura ambiente interno e sensor de 

temperatura do ar externo

TH2: sensor de temperatura de troca interno e sensor de 

temperatura de troca externa

Antes de medir a resistência, desconecte os conectores

como mostrado abaixo.
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Características de temperatura do 
sensor da unidade externa

TH3: Sensor do tubo de descarga da unidade externa

Antes de medir a resistência, desconecte os conectores

como mostrado acima.


