รห ัสข้อผิดพลาด เครืองปร ับอากาศมิตซูบช
ิ ิ อีเล็ คทริค มิสเตอร์สลิม
ตารางรวมใช่รว่ มกับระบบอินเวอร์เตอร์
เมือเครืองปรับอากาศเกิดปั ญหาจะแสดงอาการเสียเป็ นรหัสข ้อผิดพลาด ดังนี
ตารางที 1 สังเกต LED ของเครืองในบ ้านกะพริบ
ไฟแสดงการทํางาน

ที

ดวงไฟด ้านบนกะพริบ
1 ไฟติด 0.5 วินาทีและ
ดับ 0.5 วินาที

2

ดวงไฟด ้านบนกะพริบ 2
ครังหยุด 2.5 วินาที

จุดผิดปกติ

อาการ

อินเวอร์เตอร์ Y/Z

www.mitsubishi-kyw.co.th
เงือนไขทีเครืองตรวจสอบ
เมือพบจุดผิดปกติ

ต่อสายผิดหรือสายสัญญาณ
ขัดข ้อง

ตรวจสอบการต่อสายสัญญาณที
เมือเครืองในบ ้านไม่พบสัญญาณ
เชือมโยงระหว่างเครืองในบ ้านกับ
จากเครืองนอกบ ้านเป็ นเวลา 6 นาที
เครืองนอกบ ้าน

เทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับคอยล์
เย็น (Indoor coil
Thermistor)
เทอร์มส
ิ เตอร์สาํ หรับวัด
อุณหภูมห
ิ ้อง (Room Temp
Thermistor)

เมือเทอร์มส
ิ เตอร์คอยล์เย็นหรือ
เทอร์มส
ิ เตอร์อณ
ุ หภูมห
ิ ้อง
เกิดการลัดวงจรหรือขาด

ตรวจสอบค่าความต ้านทานของ
เทอร์มส
ิ เตอร์คอยล์เย็นและเทอร์
มิสเตอร์สําหรับอุณหภูมห
ิ ้อง
ดูจากกราฟที 1.

เมือพบสัญญาณความถีการหมุน
ของมอเตอร์ ไม่สง่ สัญญาณกลับ

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าประมาณ
5VDC ระหว่างจุด 5V(+) กับ
GND(-), ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ า
ประมาณ 9-13VDC ระหว่างจุด
12VDC(+) กับ GND(-) บนแผ่น
ควบคุมอิเล็กทรอนิคส์ ถ ้ามีให ้
เปลียนมอเตอร์เครืองในบ ้าน แต่
ถ ้าไม่มใี ห ้เปลียนแผ่นควบคุม
อิเล็กทรอนิคส์ ดูจากรูปที 1.ของ
fix speed

เมือไม่สามารอ่านข ้อมูลใน
หน่วยความจําของแผ่นวงจร
ควบคุมอิเล็กทรอนิคส์เครืองในบ ้าน
ได ้

เปลียนแผ่นวงจรควบคุม
อิเล็กทรอนิคส์เครืองในบ ้าน

ดวงไฟด ้านบนกะพริบ 3
ครังหยุด 2.5 วินาที
3

วิธก
ี ารแก ้ไข

มอเตอร์พด
ั ลมเครืองในบ ้าน

ทังเครืองในบ ้านและ
เครืองนอกบ ้านไม่
ทํางาน

ดวงไฟด ้านบนกะพริบ 4 ครัง
4
หยุด 2.5 วินาที

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
เครืองในบ ้านผิดปกติ

ดวงไฟด ้านบนกะพริบ 5 ครัง
5
หยุด 2.5 วินาที

ระบบไฟฟ้ าของเครืองตัว
นอกบ ้าน

คอมเพรสเซอร์จะหยุด 3 ครัง
ตรวจสอบแผ่นอินเวอร์เตอร์
ต่อเนืองเพือป้ องกันกระแสเกินหรือ
ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์
ป้ องกันการ Start ล ้มเหลวภายใน 1
ตรวจสอบ LEV
นาที หลังจากเริมระบบ

6

ดวงไฟด ้านบนกะพริบ 6 ครัง
หยุด 2.5 วินาที

เทอร์มส
ิ เตอร์ของเครืองนอก
บ ้าน

เทอร์มส
ิ เตอร์ของเครืองนอกบ ้าน
ลัดวงจรหรือเปิ ดวงจรระหว่าง
คอมเพรสเซอร์ทํางาน

7

ดวงไฟด ้านบนกะพริบ 7 ครัง
หยุด 2.5 วินาที

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
ของเครืองนอกบ ้าน

เมือไม่สามารถอ่านข ้อมูลใน
เปลียนแผ่นอินเวอร์เตอร์
หน่วยความจําทีแผ่นอินเวอร์เตอร์ได ้

ดวงไฟด ้านบนกะพริบ 14
8
ครังหยุด 2.5 วินาที

อาการผิดปกติอน
ื

พบอาการผิดปกตินอกเหนือจากที
ระบุข ้างต ้น

9 ดวงไฟด ้านบนติดสว่าง

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิคส์
ของเครืองนอกบ ้าน

กราฟที 1
หมายเหตุ

กราฟที 2

เครืองนอกบ ้านไม่
ทํางาน

ตรวจสอบค่าความต ้านทานของ
เทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับเครืองนอก
บ ้าน ดูจากกราฟที 2,3,4

ให ้ใช ้วิธก
ี าร Recall หรือการเรียก
อาการเสียจากการกดรีโมทตาม
ขันตอนเพือค ้นหาอาการเสียใน
เชิงลึก *2

เมือไม่สามารถอ่านข ้อมูลใน
ตรวจสอบรูปแบบการกะพริบของ
หน่วยความจําทีแผ่นอินเวอร์เตอร์ได ้ LED บนแผ่นอินเวอร์เตอร์

กราฟที 3

กราฟที 4

การกะพริบแสดงอาการเสียต ้องรอเวลา 3 นาทีผา่ นไป จึงจะแสดงการกะพริบ
*2 สามารถเรียกดูวธิ ก
ี าร Recall ได ้จาก www.mitsubishi-kyw.co.th เข ้าไปที บริการลูกค ้า>>Error code>>เลือกประเภทสินค ้า>> ภายในบ ้าน>>
ั เรียกดูโหมดข ้อข ้องของเครืองในบ ้าน/นอกบ ้าน(Recall)
ฟั งก์ชน
แก ้ไขครังที A
1
22/12/2017

ตารางแก้ไขปัญหา เครืองปร ับอากาศอินเวอร์เตอร์ รุน
่ Y /Z (เกิดขึนเอง ดูการกะพริบของ LED ในอินเวอร์เตอร์ของเครืองนอกบ้าน)
เป็ นตารางตรวจเช็คอาการเสียของเครืองอินเวอร์เตอร์ ทีมีแผ่นวงจรเครืองนอกบ ้านแต่ไม่ใช่ Fix speed ให ้สังเกตอาการของเครืองนอกบ ้านโดยแบ่งเป็ น 3 เงือนไข
ดังตารางต่อไปนี
Y = สามารถทํา Cool อย่างเดียว
Z = สามารถทํา 2 ระบบทัง Cool และ Heat
ตารางที 2 ให ้สังเกต LED ของเครืองนอกบ ้านกะพริบ
สัญญาณไฟ LED ใน
ที
อาการ
จุดผิดปกติ
เงือนไขทีเครืองตรวจสอบเมือพบจุดผิดปกติ
วิธก
ี ารแก ้ไข
แผ่นวงจรเครืองนอกบ ้าน
ตรวจสอบต่อคอนเน็คเตอร์ของ
หยุดเพือป้ องกันกระแสเกินจะทํางาน
ระบบไฟฟ้ าของเครือง
คอมเพรสเซอร์ตรวจสอบแผ่นอินเวอร์เตอร์
1
ต่อเนือง 3 ครังภายในเวลา 1 นาที
นอกบ ้าน
ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์เริมทํางาน
ตรวจสอบวาล์วเปิ ด-ปิ ด
เทอร์มส
ิ เตอร์ดส
ิ ชาร์จ เทอร์มส
ิ เตอร์
กะพริบ 1 ครัง
คอมเพรสเซอร์ เทอร์มส
ิ เตอร์วด
ั อุณหภูม ิ
เทอร์มส
ิ เตอร์ของ
ตรวจสอบค่าความต ้านทานของเทอร์มส
ิ เตอร์
2 ทุก 2.5 วินาที
สิงแวดล ้อม เทอร์มส
ิ เอร์วด
ั อุณหภูมค
ิ รีบ มี สําหรับเครืองนอกบ ้าน ดูจากกราฟที 2,3,4
เครืองนอกบ ้าน
การลัดวงจรขณะทีคอมเพรสเซอร์กําลัง
ทํ
งานสามารถอ่านข ้อมูลในหน่วยความจํา
เมืาอไม่
ระบบควบคุมของเครือง
ได ้(หลอดไฟด ้านซ ้ายของเครืองในบ ้านจะ เปลียนแผ่นอินเวอร์เตอร์
3
นอกบ ้าน
สว่างหรือกะพริบ 7 ครัง)
สัญญาณสือสารระหว่าง
การสือสารระหว่างเครืองในบ ้านและเครือง
เงือนไขที 1.
เครืองในบ ้านและ
นอกบ ้านล ้มเหลวเป็ นเวลา 3 นาที
เครืองนอกบ ้าน เครืองนอกบ ้าน
ไม่ทํางาน

ตรวจสอบ S1=L และ S2=N ให ้ถูกต ้อง,
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าระหว่าง S1 และ S2 จะ
เท่ากับ 220 VAC
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าระหว่าง S2 และ S3
จะได ้ 10 ถึง 24 VDC

4

กะพริบ 6 ครัง
ดับ 2.5 วินาที

5

กะพริบ 11 ครัง
ดับ 2.5 วินาที

วาวล์เปิ ด-ปิ ด

วาล์วปิ ดถูกตรวจพบโดยกระแสของ
คอมเพรสเซอร์

ตรวจสอบ LEV

6

กะพริบ 14 ครัง
ดับ 2.5 วินาที

เครืองนอกบ ้าน(อาการ
อืน ๆ)

เมือการทํางานของเครืองนอกบ ้านล ้มเหลว

ดูแผนผังจากการ Recall *2

7

กะพริบ 16 ครัง
ดับ 2.5 วินาที

วาล์ว 4 ทิศทางและ
อุณหภูมข
ิ องท่อสารทํา
ความเย็น

วาล์ว 4 ทิศทางทํางานไม่ถก
ู ต ้อง
เทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับคอยล์เย็นตรวจสอบ
อุณหภูมผ
ิ ด
ิ ปกติ

ตรวจสอบค่าความต ้านทานของเทอร์มส
ิ เตอร์
คอลย์เย็น
ตรวจสอบค่าความต ้านทานของคอลย์วาล์ว 4
ทิศทาง
เปลียนแผงอินเวอร์เตอร์

8

กะพริบ 17 ครัง
ดับ 2.5 วินาที

ระบบท่อสารทําความ
เย็นของเครืองนอกบ ้าน
ผิดปกติ

วาล์วเปิ ด-ปิ ด เครืองในบ ้านและนอกบ ้าน
เทอร์มส
ิ เตอร์ตรวจพบความผิดปกติ
กระแสของคอมเพรสเซอร์ผด
ิ ปกติ

ตรวจสอบวงจรสารทําความเย็นเครืองนอกบ ้าน
ตรวจสอบวาล์วปิ ด-เปิ ด

ระบบป้ องกัน
กระแสไฟฟ้ าเกิน

กระแสสูงไหลเข ้ามอดูลไฟฟ้ า(IC700)
และมอดูล IGBT

ตรวจสอบคอนเน็คเตอร์คอมเพรสเซอร์
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าระหว่างขัว U,V,W
ตรวจสอบค่าความต ้านทานและค่าความเป็ น
ฉนวนของคอมเพรสเซอร์
ตรวจสอบวาล์วเปิ ด-ปิ ด

ระบบป้ องกันอุณหภูม ิ
ดิสชาร์จสูงเกิน

ตรวจสอบปริมาณและวงจรสารทําความเย็น
ตรวจสอบค่าความต ้านทานของ LEV
เทอร์มส
ิ เตอร์วด
ั อุณหภูมด
ิ ส
ิ ชาร์จเกิน 116°C
ตรวจสอบค่าความต ้านทานของเทอร์มส
ิ เตอร์
ดิสชาร์จของเครืองนอกบ ้าน ดูจากกราฟที 3

9

กะพริบ 2 ครังและ
ดับ 2.5 วินาที

กะพริบ 3 ครังและ
10
ดับ 2.5 วินาที

กะพริบ 4 ครังและ
ดับ2.5 วินาที
11

กะพริบ 5 ครังและ
12
ดับ 2.5 วินาที

กะพริบ 8 ครังและ
13
ดับ 2.5 วินาที

14

กะพริบ 10 ครังและ
ดับ 2.5 วินาที

กะพริบ 12 ครังและ
15
ดับ 2.5 วินาที

เงือนไขที 2.
เครืองนอก
บ ้านหยุด
ทํางานและเริม
ใหม่ในเวลา 3
นาที เกิดขึน
ซํา ๆ กันไป

ระบบป้ องกันความร ้อน
สูงของเทอร์มส
ิ เตอร์
อุณหภูมเิ ทอร์มส
ิ เตอร์ของครีบสูงเกิน
ครีบและเทอร์มส
ิ เตอร์
75-86°C หรือเทอร์มส
ิ เตอร์วด
ั อุณหภูม ิ
วัดอุณหภูมข
ิ อง
ของแผ่นวงจรอิเวอร์เตอร์เกิน 72-85°C
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์

ระบบป้ องกันแรงดันสูง

เมือเทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับคอลย์เย็นสูงเกิน
70°C ในโหมดการทําความเย็น

อาการผิดปกติของ
เมือรูปคลืนของกระแสคอมเพรสเซอร์เพียน
คอมเพรสเซอร์ซงิ โครนัส

มอเตอร์พด
ั ลมของ
เครืองนอกบ ้าน

เมือพัดลมของตัวนอกบ ้านหยุดทํางาน
ติดกัน 3 ครังภายใน 30 วินาที หลังจากมัน
เริมทํางาน

ระบบควบคุมกระแสแต่
ละเฟสของ
คอมเพรสเซอร์

เมือไม่สามารถตรวจจับกระแสของ
คอมเพรสเซอร์แต่ละเฟสได ้ตามปกติ
2

ตรวจสอบการหมุนเวียนอากาศรอบ ๆ ตัวนอก
ตรวจสอบค่าความต ้านทานของพัดลมเครือง
นอกบ ้าน
ตรวจสอบค่าคาปาซิเตอร์ของพัดลมเครือง
นอกบ ้าน
ตรวจสอบค่าความต ้านทานของเทอร์มส
ิ เตอร์
วัดอุณหภูมข
ิ องครีบ ดูจากกราฟที 4
ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น
ตรวจสอบวาล์วเปิ ด-ปิ ด
ตรวจสอบค่าความต ้านทานของเทอร์มส
ิ เตอร์
คอลย์เย็น ดูจากกราฟที 1
ตรวจสอบคอนเน็คเตอร์คอมเพรสเซอร์ใหม่
ตรวจสอบค่าความต ้านทานและค่าความเป็ น
ฉนวนของคอมเพรสเซอร์
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าระหว่างขัว U,V,W
ตรวจสอบค่าความต ้านทานมอเตอร์พด
ั ลม
เครืองนอกบ ้าน
ตรวจสอบการต่อคอนเน็คเตอร์ CN931,
CN932
ตรวจสอบคอนเน็คเตอร์คอมเพรสเซอร์ใหม่
ตรวจสอบค่าความต ้านทานและค่าความเป็ น
ฉนวนของคอมเพรสเซอร์
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าระหว่างขัว U,V,W
แก ้ไขครังที A
22/12/2017

www.mitsubishi-kyw.co.th

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA
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สัญญาณไฟ LED ใน
แผ่นวงจรเครืองนอกบ ้าน

กะพริบ 13 ครังและ
16
ดับ 2.5 วินาที

17

18

อาการ

เงือนไขทีเครืองตรวจสอบเมือพบจุดผิดปกติ

เงือนไขที 2.
เครืองนอกบ ้าน
หยุดทํางานและ
แรงดันไฟฟ้ า DC
เริมใหม่ในเวลา
3 นาที เกิดขึน
ซําๆกันไป

กะพริบ 1 ครังและ
ดับ 2.5 วินาที
กะพริบ 3 ครังและ
ดับ 2.5 วินาที

กะพริบ 4 ครังและ
19
ดับ 2.5 วินาที

กะพริบ 5 ครังและ
20
ดับ 2.5 วินาที

จุดผิดปกติ

เงือนไขที 3.
เครืองนอกบ ้าน
ทํางาน

ไม่สามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้ า DC ของ
อินเวอร์เตอร์ได ้ตามปกติ

ความถีลดลงจากระบบ
ป้ องกันกระแสเกิน

เมือกระแสไฟฟ้ าไหลเข ้าคอมเพรสเซอร์สงู
เกิน 10A

ความถีลดลงจากการ
ละลายนํ าแข็งในโหมด
การทําความเย็น

เมือเทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับคอยล์เย็นอยูท
่ ี
8C หรือตํากว่า ความถีคอมเพรสเซอร์จะ
ลดลง

วิธก
ี ารแก ้ไข
ให ้ถอดคอนเน็ คเตอร์ของคอมเพรสเซอร์
ออกแล ้วเปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้ าจากนันกดปุ่ ม
E.O.SW แล ้วให ้วัดแรงดันไฟฟ้ าประมาณ
260-370VDC ดังรูปแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์

เครืองไม่ผด
ิ ปกติ
ควรตรวจสอบการอุดตันของแผ่นฟิ ลเตอร์
กรองฝุ่ น
ตรวจสอบระบบนํายา
ตรวจสอบการไหลเวียนอากาศเครืองในบ ้าน
และนอกบ ้าน

อุณหภูมเิ ทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับอุณหภูม ิ
ความถีลดลงจากการ
ดิสชาร์จสูงเกิน 111C ความถี
ป้ องกันอุณหภูมด
ิ ส
ิ ชาร์จ
คอมเพรสเซอร์จะลดลง

ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น,
ตรวจสอบค่าความต ้านทาน LEV และ
ตรวจสอบเทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับเครืองนอก
บ ้าน ดูจากกราฟที 2, 3, 4

เมือเทอร์มส
ิ เตอร์วด
ั อุณหภูเครืองนอกบ ้าน
การป้ องกัน
ลัดวงจรหรือเปิ ดวงจร การทํางานเพือ
เทอร์มส
ิ เตอร์วด
ั
ป้ องกันโดยไม่มเี ทอร์มส
ิ เตอร์ดงั กล่าวจะ
อุณหภูมเิ ครืองนอกบ ้าน
เริมทํางาน

ตรวจสอบเทอร์มส
ิ เตอร์สําหรับเครืองนอก
บ ้าน ดูจากกราฟที 2, 3, 4

21

กะพริบ 7 ครังและ
ดับ 2.5 วินาที

ระบบป้ องกันอุณหภูม ิ
ดิสชาร์จตํา

อุณหภูมท
ิ ปล่
ี อยออกมาอยูท
่ ี 50°C หรือตํา
กว่าเป็ นเวลา 20 นาที

ตรวจสอบค่าความต ้านทานของ LEV
ตรวจสอบปริมาณและวงจรสารทําความเย็น

22

กะพริบ 8 ครังและ
ดับ 2.5 วินาที

ระบบป้ องกันพัลส์แอม
พลิจด
ู มอดูเลชัน

กระแสไฟฟ้ าไหลเข ้าสูโ่ มดูลแก ้พาวเวอร์
แฟคเตอร์หรือแรงดันไฟฟ้ าสูงถึง 394V
เครืองจะหยุดทํางานแล ้วเริมใหม่

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ า

โหมดตรวจสอบ
อินเวอร์เตอร์

คอนเน็คเตอร์ของคอมเพรสเซอร์หลุด
โหมดตรวจสอบอินเวอร์เตอร์จะทํางาน

ตรวจสอบคอนเน็คเตอร์คอมเพรสเซอร์ใหม่
ตรวจสอบค่าความต ้านทานและค่าความเป็ น
ฉนวนของคอมเพรสเซอร์
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าระหว่างขัว U,V,W

กะพริบ 9 ครังและ
23
ดับ 2.5 วินาที

วัดค่าความต ้านทานระหว่างขัวไฟฟ้ าด ้วยเครืองตรวจสอบ(อุณหภูมข
ิ องขดลวด : -10 ~ 40°C)
MUZ-FM09/13VF
MUY-GM09/13VF

คอมเพรสเซอร์
U-V
U-W
V-W

ค่าความต ้านทานปกติ(Ω)
MUZ-FM18VF
MUY-GM15/18/24VF

1.59 - 2.16

0.82 - 1.11

MUY-GM30VF

0.87 - 1.18

วัดค่าความต ้านทานระหว่างขัวไฟฟ้ าด ้วยเครืองตรวจสอบ(อุณหภูมข
ิ องขดลวด : -10 ~ 40°C)

มอเตอร์พด
ั ลมของเครือง
นอกบ ้าน

คอยล์ R.V. (21S4)

ค่าความต ้านทานปกติ(Ω)
MUZ-FM09/13VF MUZ-FM18VF
MUY-GM30VF
MUY-GM09/13VF MUY-GM15/18/24VF
U-V
U-W
V-W

1.59 - 2.16

0.82 - 1.11

0.87 - 1.18

วัดค่าความต ้านทานด ้วยเครืองตรวจสอบ (อุณหภูมข
ิ องชินส่วน : -10 ~ 40°C)
ค่าความต ้านทานปกติ(kΩ)
1.17 - 1.66
วัดค่าความต ้านทานด ้วยเครืองตรวจสอบ (อุณหภูมข
ิ องชินส่วน : -10 ~ 40°C)

คอลย์วาล์วเอ็กช์แพนชัน
(LEV)

สีของสายไฟ
แดง-ส ้ม
แดง-ขาว
แดง-นํ าเงิน
แดง-เหลือง

ค่าความต ้านทานปกติ(Ω)
37 - 54
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