รห ัสข้อผิดพลาด เครืองปร ับอากาศมิตซูบช
ิ ิ อีเล็ คทริค มิสเตอร์สลิม
ตารางทีใช ้ร่วมกับ ECONO, WIDE&LONG, MCF และรุน
่ ทัวไปทีไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์
เมือเครืองปรับอากาศเกิดปั ญหาจะแสดงอาการเสียเป็ นรหัสข ้อผิดพลาด ดังนี

www.mitsubishi-kyw.co.th

ตารางที 1 สังเกต LED ของเครืองตัวในกะพริบ
ที

ไฟแสดงการทํางาน

จุดผิดปกติ

มิสเตอร์สลิม อีโคโน่

อาการ

เงือนไขทีเครืองตรวจสอบ
เมือพบจุดผิดปกติ

วิธก
ี ารแก ้ไข

ดวงไฟด ้านซ ้ายกะพริบ
1 ไฟติด 0.5 วินาที และ
ดับ 0.5 วินาที

ต่อสายผิดหรือสายสัญญาณ
ขัดข ้อง

เมือเครืองในบ ้านไม่พบ
เครืองในบ ้านและ
สัญญาณจากเครืองนอกบ ้าน
เครืองนอกบ ้านไม่ทํางาน
เป็ นเวลา 6 นาที

ตรวจสอบการต่อสายสัญญาณที
เชือมโยงระหว่างเครืองในบ ้านกับเครือง
นอกบ ้าน

2 ดวงไฟด ้านซ ้ายสว่างขึน

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
เครืองนอกบ ้าน

เมือระบบไม่สามารถอ่าน
ข ้อมูลในหน่วยความจําของ
เครืองนอกบ ้านไม่ทํางาน
แผ่นอิเล็คทรอนิคส์ของ
เครืองนอกบ ้านได ้

ตรวจสอบรูปแบบการกะพริบของ LED
บนแผ่นควบคุมอิเล็กทรอนิคส์ของเครือง
นอกบ ้าน

ดวงไฟด ้านซ ้ายกะพริบ 2
ครัง หยุด 2.5 วินาที

เทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับคอยล์
เย็น (Indoor coil
Thermistor)

เมือเทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับ
คอลย์เย็นหรือเทอร์มส
ิ เตอร์
สําหรับอุณหภูมห
ิ ้องเกิดการ
ลัดวงจรหรือขาด

ตรวจสอบค่าความต ้านทานของเทอร์
มิสเตอร์คอลย์เย็นและเทอร์มส
ิ เตอร์
สําหรับวัดอุณหภูมห
ิ ้อง
ดูจากกราฟที 1.

มอเตอร์พด
ั ลมเครืองในบ ้าน/
แผ่นควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
เครืองในบ ้าน

เมือพบสัญญาณความถีการ
หมุนของมอเตอร์ ไม่สง่
สัญญาณกลับ

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าประมาณ 5VDC
ระหว่างจุด 5V(+) กับ GND(-)
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าประมาณ
9-13VDC ระหว่างจุด 12VDC(+) กับ
GND(-) บนแผ่นควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
ถ ้ามีให ้เปลียนมอเตอร์เครืองในบ ้าน แต่
ถ ้าไม่มใี ห ้เปลียนแผ่นควบคุม
อิเล็กทรอนิคส์ ดูจากรูปที 2.

ดวงไฟด ้านซ ้ายกะพริบ 4
ครัง หยุด 2.5 วินาที

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
เครืองในบ ้านผิดปกติ

หน่วยความจําในแผ่นควบคุม
อิเล็กทรอนิคส์ของเครืองใน
บ ้านผิดปกติ

เปลียนแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
ของเครืองในบ ้าน

ดวงไฟด ้านซ ้ายกะพริบ 6
6 ครัง หยุด 2.5 วินาที
หยุด 2.5 วินาที

เทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับเครือง
นอกบ ้าน

ดวงไฟด ้านซ ้ายกะพริบ 7
ครัง หยุด 2.5 วินาที

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
เครืองนอกผิดปกติ

3

4

5

7

เทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับวัด
อุณหภูมห
ิ ้อง (Room Temp
Thermistor)

ดวงไฟด ้านซ ้ายกะพริบ 3
ครัง หยุด 2.5 วินาที

เครืองในบ ้านและ
เทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับเครือง
เครืองนอกบ ้านไม่ทํางาน นอกบ ้านเกิดการลัดวงจร
หน่วยความจําในแผ่นควบคุม
อิเล็กทรอนิคส์ของเครือง
นอกบ ้านผิดปกติ

ตรวจสอบค่าความต ้านทานของเทอร์
มิสเตอร์สําหรับเครืองนอกบ ้านทังหมด
ดูจากกราฟที 2. และกราฟที 3.
เปลียนแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
ของเครืองนอกบ ้าน
ให ้ใช ้วิธก
ี าร Recall หรือการเรียกอาการ
เสียจากการกดรีโมทตามขันตอนเพือ
ค ้นหาอาการเสียในเชิงลึก *2

ดวงไฟด ้านซ ้ายกะพริบ 14
ครัง หยุด 2.5 วินาที *1
8

จุดผิดปกติอนๆ
ื

พบอาการผิดปกติอน
ื ๆ
นอกเหนือจากทีระบุใน
ตารางนี

ดวงไฟด ้านซ ้ายและขวา
9 กระพริบพร ้อมกัน ไฟติด 0.5
วินาที และดับ 0.5 วินาที

บานเกล็ดปรับทิศทางลม
ขึน-ลง

ตรวจสอบความต่อเนืองของ
สวิตช์แบบอินเตอร์ล็อค

หากเป็ นรุน
่ Econo เริมตังแต่รน
ุ่
GJ(2013) ให ้ตรวจสอบวาล์วเปิ ด-ปิ ด
ตรวจสอบระบบนํายา
ตรวจสอบมอเตอร์พด
ั ลมเครืองนอกบ ้าน
ตรวจสอบค่าความต ้านทานของ
เทอร์มส
ิ เตอร์คอยล์เย็น ดูจากกราฟที 1.
ตรวจสอบสวิตช์แบบอินเตอร์ล็อคพัดลม
ทีต่อเข ้ากับ CN1R1 และให ้ติดตังบาน
เกล็ดปรับทิศทางลมขึน-ลงให ้ถูกต ้อง
ดูจากรูปที 1

1. หากเป็ นรุน
่ MS-D30/D36 ให ้ตรวจดูทงั 8 ข ้อ แต่ถ ้าเป็ นรุน
่ ECONO มีโอกาสเกิดขึนเพียง 4 ข ้อ ดังนี ข ้อ 3, ข ้อ 4, ข ้อ 5 และข ้อ 8.
รุน
่ WIDE &LONG ทีมีแผ่นวงจรตัวนอกบ ้าน ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์ทํางานเป็ น Fix speed แต่ระบบการเชือมสัญญาณระหว่างตัวในกับตัวนอก
คล ้ายกับระบบอินเวอร์เตอร์ หากแผ่นวจรแผ่นหนึงแผ่นใดล ้มเหลว เครืองจะสือสัญญาณกันไม่ได ้ (หากันไม่เจอหมายถึงการสือสารล ้มเหลว)
เช่นรุน
่ MS-S24TV MS-S24UV MS-S24UVII MS-30TV MS-30UV MS-SA24VD MS-A30VD MS-SE30VC รุน
่ เหล่านีไม่ม ี Led ในแผ่นวงจรตัวนอก ยกเว ้นรุน
่
MS-D30/D36VC จะมี LED บนแผ่นตัวนอกบ ้าน
2. กรณีทเป็
ี นรุน
่ Fix speed แบบ Rotary ทัวไป ตัวอย่างเช่น MS-S13UV , MS-SFA13VC,MS-GK13VA ให ้ใช ้เฉพาะตารางที 1
3. การกะพริบแสดงอาการเสียต ้องรอเวลา 3 นาทีผา่ นไป จึงจะแสดงการกะพริบ
หมายเหตุ *1 กรณีทเครื
ี องไม่ทํางานให ้ปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้ าอย่างน ้อย 5 นาที เมือเปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้ าจะสามารถทํางานได ้

*2 สามารถเรียกดูวธิ ก
ี าร Recall ได ้จาก www.mitsubishi-kyw.co.th เข ้าไปที บริการลูกค ้า>>Error code>>เลือกประเภทสินค ้า>>
ั เรียกดูโหมดข ้อข ้องของเครืองในบ ้าน/นอกบ ้าน(Recall)
เครืองปรับอากาศภายในบ ้าน>>ฟั งก์ชน
1
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ตารางแก้ไขปัญหา (เกิดขึนเอง ดูการกะพริบของ LED ในแผ่นวงจรของเครืองนอกบ้าน)
เป็ นตารางตรวจเช็คอาการเสียของเครือง Fix speed ทีมีแผ่นวงจรนอกบ ้านแต่ไม่ใช่อน
ิ เวอร์เตอร์ ให ้สังเกตอาการของเครืองนอกบ ้านโดยแบ่งเป็ น 3 เงือนไข
ดังตารางต่อไปนี
ตารางที 2 ให ้สังเกต LED ของเครืองนอกบ ้านกะพริบ
ที

สัญญาณไฟ LED ใน
แผ่นวงจรเครืองนอกบ ้าน

อาการ

1
กะพริบ 1 ครัง
ทุก 0.5 วินาที
2

กะพริบ 6 ครังและ
3
ดับ 2.5 วินาที

4

กะพริบ 14 ครังและ
ดับ 2.5 วินาที

กะพริบ 3 ครังและ
5
ดับ 2.5 วินาที

6

กะพริบ 4 ครังและ
ดับ 2.5 วินาที

กะพริบ 5 ครังและ
7
ดับ 2.5 วินาที

8

เงือนไขที 1.
เครืองตัวนอกไม่
ทํางาน

กะพริบ 7 ครังและ
ดับ 2.5 วินาที

จุดผิดปกติ

เงือนไขทีเครืองตรวจสอบ เมือพบจุดผิดปกติ

วิธก
ี ารแก ้ไข

เทอร์มส
ิ เตอร์ของ
เครืองนอกบ ้าน

ตรวจสอบค่าความต ้านทานของเทอร์
เทอร์มส
ิ เตอร์ดส
ิ ชาร์จ เทอร์มส
ิ เตอร์
มิสเตอร์เครืองนอกบ ้าน
ิ
คอมเพรสเซอร์ เทอร์มส
ิ เตอร์วด
ั อุณภูมส
ิ งแวดล
้อม
ดูจากการฟที 2, 3

ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิคส์
เครืองนอกบ ้าน

เมือไม่สามารอ่านข ้อมูลในหน่วยความจําได ้ (LED
เครืองในบ ้านจะสว่างหรือกะพริบ 7 ครัง)

เปลียนแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
เครืองนอกบ ้าน

สัญญาณสือสาร
เครืองในบ ้าน/
เครืองนอกบ ้าน
ล ้มเหลว

การสือสารระหว่างเครืองในบ ้านและเครืองนอก
บ ้านล ้มเหลวเป็ นเวลา 3 นาที

ตรวจสอบสายสัญญาณทีเชือมระหว่าง
เครืองในบ ้านกับเครืองนอกบ ้าน

เครืองนอกบ ้าน
(ผิดปกติอนๆ)
ื

เมือการทํางานของเครืองนอกบ ้านล ้มเหลว

เรียกดูโหมดขัดข ้อง (recall) ของเครือง
นอกโดยใช ้รีโมท *2

เงือนไขที 2.
เครืองนอกบ ้าน
ระบบป้ องกัน
หยุดทํางานและ
อุณหภูมท
ิ อ
่
เริมทํางานใหม่ใน
ดิสชาร์จสูงเกิน
เวลา 3 นาที
เกิดขึนซํา ๆ กันไป

เมือเทอร์มส
ิ เตอร์วด
ั อุณหภูมด
ิ ส
ิ ชาร์จเกิน 120 C
คอมเพรสเซอร์จะหยุดทํางาน แต่ถ ้าเทอร์มส
ิ เตอร์
ดิสชาร์จอ่านได ้ 100 C หรือตํากว่าหลังจากเครือง
หยุดไป 3 นาที คอมเพรสเซอร์จะเริมทํางานอีกครัง

เงือนไขที 3.
เครืองนอกบ ้าน
ทํางาน

ระบบป้ องกัน
อุณหภูมท
ิ อ
่
ดิสชาร์จ

เมือเทอร์มส
ิ เตอร์วด
ั อุณหภูมด
ิ ส
ิ ชาร์จสูงเกิน
100C

เงือนไขที 2.
เครืองนอกบ ้าน
หยุดทํางานและ
เริมทํางานใหม่ใน
เวลา 3 นาที
เกิดขึนซําๆกันไป
(MU-D36VC)

ระบบป้ องกัน
อุณหภูม ิ
คอมเพรสเซอร์สงู
เกิน

อุณหภูมข
ิ องเทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับคอมเพรสเซอร์
สูงเกิน 115C ในโหมดเย็น

เงือนไขที 3.
เครืองนอกบ ้าน
ทํางาน

ระบบป้ องกัน
อุณหภูมท
ิ อ
่
ดิสชาร์จตํา

เมือเทอร์มส
ิ เตอร์วด
ั อุณหภูมด
ิ ส
ิ ชาร์จอยูท
่ ี 33 C
หรือตํากว่าเป็ นเวลา 20 นาที

ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น
ตรวจสอบ LEV
ตรวจสอบค่าความต ้านทานของ
เทอมิสเตอร์เครืองนอกบ ้าน
ดูจากกราฟที 2.

รูปที 1.

กราฟที 1.

กราฟที 2.

กราฟที 3.

2

รูปที 2
แก ้ไขครังที A
22/12/2017

