
Trikčių šalinimas

Trikčių šalinimas
1 Klaidų kodų sąrašas

Klaidos 
kodas

 Sutrikimo pavadinimas ir 
būklė

Rodymo būdas

Klaidos
tipas Galima priežastis SprendimasTiesiai 

ekrane

Per 
 nuotolinio   

valdymo 
procedūrą

Per nuotolinio valdymo 
procedūrą kompreso-
riaus 200s sustojimo 
metu ar tuojau pat po  
kompresoriaus 200s 
sustojimo

CL Filtro valymo priminimas √ Viduje Filtre gali būti dulkių Išvalykite filtrą

d0
Kompresoriaus RMS 
fazės srovės riba per 

žema
√ Išorėje

Kompresoriaus fazės srovės 
efektyvi vertė per aukšta, 
kompresoriui reikia riboti dažnį 
ar dažnio sumažinimo operaciją

Įprastinė dažnio ribos 
mažinimo funkcija.

d1 RMS prietaiso srovės 
riba per žema √ Išorėje

Viso prietaiso fazės srovės 
efektyvi vertė per aukšta, 
kompresoriui reikia riboti dažnį 
ar dažnio sumažinimo operaciją

Įprastinė dažnio ribos 
mažinimo funkcija.

d2
Išmetamų dujų 

temperatūros riba per 
žema

√ Išorėje

Išmetimo vamzdžio 
temperatūra per aukšta 
kompresoriui reikia riboti 
dažnį ar dažnio sumažinimo 
operaciją

Įprastinė dažnio ribos 
mažinimo funkcija.

d3 Neužšalimo riba 
per žema

√ Išorėje

Vidinio vamzdžio 
temperatūra per žema, 
kompresoriui reikia riboti 
dažnį ar dažnio sumažinimo 
operaciją

Įprastinė dažnio ribos 
mažinimo funkcija.

d4 Perkrovos riba 
per žema

√ Išorėje
Sistema per daug apkrauta, 
kompresoriui reikia riboti dažnį 
ar dažnio sumažinimo operaciją

Įprastinė dažnio ribos 
mažinimo funkcija.

d5 IPM temperatūros 
riba per žema

√ Išorėje

Kompresoriaus modulio 
temperatūra per aukšta 
kompresoriui reikia riboti dažnį 
ar dažnio sumažinimo operaciją

Įprastinė dažnio ribos 
mažinimo funkcija.

E0 Aukšta išleidimo 
temperatūros apsauga √ Išorėje Žr. 1 diagramą Žr. 1 diagramą

E1 Apsauga nuo perkrovimo √ Išorėje Žr. 2 diagramą Žr. 2 diagramą

E2
Kompresoriaus apsauga 

nuo perkrovos √ Išorėje Žr. 3 diagramą Žr. 3 diagramą

E3 Apsauga nuo užšalimo √ Išorėje

1. Vidinis įrenginys netolygiai
atiduoda orą.
2. Ventiliatoriaus greitis per mažas.
3. Filtras arba garintuvas
nešvarūs.
4. Sutrikęs vidaus temperatūros
daviklis.

1. Vidinis įrenginys netolygiai 
atiduoda orą.
2. Ventiliatoriaus greitis per mažas.
3. Filtras arba garintuvas
nešvarūs.
4. Pakeiskite sutrikusį 
temperatūros daviklį.

E7 4 krypčių vožtuvo 
gedimas √ Išorėje

1. Nestabili maitinimo įtampa
2. 4 krypčių vožtuvas neprijungtas
prie pagrindinės plokštės.
3. 4 krypčių vožtuvas sugedęs.

1.Patikrinkite tinklo įtampą.
2. Patikrinkite 4 krypčių vožtuvo
prijungimą prie pagrindinės
plokštės.
3. Pakeiskite 4 krypčių vožtuvą.

E8
Sutrikusi išorės aplinkos 
temperatūros apsauga √ Išorėje

1.Aplinkos temperatūra išorėje
yra per aukšta ar per žema.
2. Sugedęs išorės aplinkos
temperatūros daviklis.

1. Aplinkos temperatūra
išorėje yra normaliame
diapazone.
2. Pakeiskite temperatūros
daviklį.

H0 Kompresoriaus išsijungimas √ Išorėje Žr. 4 diagramą Žr. 4 diagramą
H1 Nepavyksta paleisti √ Išorėje Žr. 5 diagramą Žr. 5 diagramą
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H2 Kompresoriaus fazės
apsauga nuo srovės piko √ Išorėje Žr. 6 diagramą Žr. 6 diagramą

H3 Kompresoriaus fazės
srovės RMS apsauga √ Išorėje Žr. 7 diagramą Žr. 7 diagramą

H4 IPM apsauga √ Išorėje Žr. 8 diagramą Žr. 8 diagramą

H5 IPM apsauga nuo 
perkaitimo

√ Išorėje

1.Sutrikusi radiatoriaus ventiliacija
2. Sudžiūvusi ar sukietėjusi IPM
modulio termopasta arba
atsilaisvinęs varžtas
3. Sugadinta pagrindinė plokštė

1.Patikrinkite radiatoriaus ventiliaciją
2.Patikrinkite ar nesudžiūvusi ir 
nesukietėjusi IPM modulio termo-
pasta ir ar neatsilaisvinęs varžtas
3.Pakeiskite pagrindinę plokštę

H6 Kompresoriaus fazės
grandinės aptikimo klaida √ Išorėje sugadinta pagrindinė plokštė pakeiskite pagrindinę plokštę

H7 Kompresoriaus fazės 
praradimo klaida √ Išorėje

1. Kompresorius neprijungtas prie
pagrindinės plokštės.
2. Pagrindinė plokštė sugadinta.

1.Patikrinkite kompresoriaus pri-
jungimą prie pagrindinės plokštės.
2. Pakeiskite pagrindinę plokštę.

H8
Išorinio DC 

ventiliatoriaus variklio 
klaida

√ Išorėje

1. Išorinis ventiliatorius užstrigęs
2. Išorinis DC ventiliatorius nepri-
jungtas prie pagrindinės plokštės
3. Sugadinta pagrindinė plokštė.
4. Sugadintas ventiliatoriaus DC
variklis

1. Atlaisvinkite ventiliatorių.
2. Patikrinkite ventiliatoriaus DC
variklio prijungimą prie pagrindinės
plokštės
3. Pakeiskite pagrindinę plokštę.
4. Pakeiskite ventiliatoriaus DC
variklį.

H9 Išorinio ventiliatoriaus DC variklio fa-
zės srovės aptikimo grandinės klaida

√ Išorėje Sugadinta pagrindinė plokštė Pakeiskite pagrindinę
plokštę

L0 Trumpiklio klaida √ Viduje Žr. 9 diagramą Žr. 9 diagramą

L1
PG vidaus variklio praėjimo

per nulinį tašką aptikimo 
grandinės gedimas

√ Viduje Sugadinta pagrindinė plokštė Pakeiskite pagrindinę 
plokštę

L2 Vidaus ventiliatoriaus variklio klaida √ Viduje Žr. 10 diagramą Žr. 10 diagramą
L3 Vidaus ekrano ryšio tarp 

vidaus ir išorės gedimas 
√ Viduje Žr. 11 diagramą Žr. 11 diagramą

L4 Prievado lygio pasirinkimo
sutrikimo klaida

√ Viduje Sugadinta pagrindinė plokštė Pakeiskite pagrindinę 
plokštę

L5 Vidaus EEPREM klaida √ Viduje Žr. diagramą Žr. diagramą

L6
Išorės ekrano ryšio tarp 

vidaus ir išorės
gedimas.

√ Išorėje Žr. 12 diagramą Žr. 12 diagramą

LL Bandomasis paleidimas √ Viduje Įprastas veikimas Įprastas veikimas

P0 Išorės EEPREM klaida √ Išorėje
1. EEPROM mikroschema (U8)
atsilaisvinusi.
2. Sugadinta pagrindinė plokštė.

1.Patikrinkite EEPROM
mikroschema (U8) pritvirtinta.
2.Pakeiskite pagrindinę plokštę.

P1
Įjungimo gedimas \ 

Grandinės keitimo klaida √ Išorėje
1. Maitinimo įtampa per žema.
2. Sugadinta pagrindinė
plokštė.

1.Patikrinkite tinklo įtampą.
2.Pakeiskite pagrindinę plokštę.

P2
Kintamos srovės

apsauga \ Tiesioginio 
ryšio įtampos apsauga

√ Išorėje
1. Maitinimo įtampa per žema.
2. Sugadinta pagrindinė
plokštė.

1.Patikrinkite tinklo įtampą.
2.Pakeiskite pagrindinę plokštę.

P3 Aukštos įtampos apsauga √ Išorėje
1.Maitinimo įtampa per aukšta.
2. Sugadinta pagrindinė
plokštė.

1.Patikrinkite tinklo įtampą.
2.Pakeiskite pagrindinę plokštę.

P4 Žemos įtampos apsauga √ Išorėje
1.Maitinimo įtampa per žema.
2. Sugadinta pagrindinė
plokštė.

1.Patikrinkite tinklo įtampą.
2.Pakeiskite pagrindinę plokštę.

P5 Nuolatinės srovės linijos 
įtampos kritimo apsauga √ Išorėje

1.Maitinimo įtampa nestabili.
2. Sugadinta pagrindinė
plokštė.

1.Patikrinkite tinklo įtampą.
2.Pakeiskite pagrindinę plokštę.

P6 Įrenginio srovės aptikimo 
grandinės klaida √ Išorėje 1. Šaltnešio nutekėjimas.

2. Sugadinta pagrindinė plokštė.

1.Patikrinkite ar nėra šaltnešio 
nutekėjimo.
2.Pakeiskite pagrindinę plokštę.

P7 Apsauga nuo viršsrovio √ Išorėje Žr. 13 diagramą Žr. 13 diagramą

P8
Galios koeficiento kompensacijos 
srovės aptikimo grandinės klaida √ Išorėje Sugadinta pagrindinė plokštė Pakeiskite pagrindinę 

plokštę
P9 Galios koeficiento kompensacijos apsauga √ Išorėje Žr. 14 diagramą Žr. 14 diagramą
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PA Išorės ir vidaus 
neatitikimas √ Išorėje

1. Išorinio įrenginio vožtuvas
uždarytas.
2. Šaltnešio jungiamojo vamzdžio
įrengimo klaidos.
3. Išorinio ir vidinio įtaiso
sujungimo laidais klaida.
4. Šaltnešio jungiamasis vamzdis
su prijungimo tvarkos eiliškumu.

1. Patikrinkite ar išorinio
įrenginio vožtuvas
atidarytas.
2. Šaltnešio jungiamojo
vamzdžio įrengimo klaidos.
3. Patikrinkite ar išorinio ir
vidinio įtaiso sujungimas
laidais teisingas.
4. Patikrinkite, ar šaltnešio
jungiamasis vamzdis yra
tinkamai sujungtas.

PC √ Išorėje
Gedimas vidiniame modulyje 
konfliktuoja su išorinio įrenginio 
veikimo režimu.

U0
Vidaus aplinkos 

temperatūros daviklis 
užtrumpintas \ atjungtas

√ Viduje

1.Laido tarp temperatūros daviklio
ir pagrindinės plokštės kontaktas
atsilaisvinęs ar blogai kontaktuoja.
2. Daviklis sugedęs.
3. Sugadinta pagrindinė plokštė.

1. Patikrinkite laido
kontaktą.
2. Pakeiskite daviklį.
3. Pakeiskite pagrindinę
plokštę.

U1
Vidaus aplinkos 

temperatūros daviklis 
užtrumpintas\atjungtas

√ Viduje

1. Laido tarp temperatūros daviklio
ir pagrindinės plokštės kontaktas
atsilaisvinęs ar blogai kontaktuoja.
2. Daviklis sugedęs.
3. Sugadinta pagrindinė plokštė.

1. Patikrinkite laido
kontaktą.

2. Pakeiskite daviklį.
3. Pakeiskite pagrindinę

plokštę.

U2

Išorės aplinkos 
temperatūros daviklis 

užtrumpintas \ 
atjungtas

√ Išorėje

1. Laido tarp temperatūros daviklio
ir pagrindinės plokštės kontaktas
atsilaisvinęs ar blogai kontaktuoja.
2. Daviklis sugedęs.
3. Sugadinta pagrindinė plokštė.

1. Patikrinkite laido
kontaktą.
2. Pakeiskite daviklį.
3. Pakeiskite pagrindinę
plokštę.

U3

Išorės aplinkos 
temperatūros daviklis 

užtrumpintas \ 
atjungtas

√ Išorėje

1. Laido tarp temperatūros daviklio
ir pagrindinės plokštės kontaktas
atsilaisvinęs ar blogai kontaktuoja.
2. Daviklis sugedęs.
3. Sugadinta pagrindinė plokštė.

1. Patikrinkite laido
kontaktą.

2. Pakeiskite daviklį.
3. Pakeiskite pagrindinę

plokštę.

U4
Išorės vamzdžio 

temperatūros daviklis 
užtrumpintas / atjungtas

√ Išorėje

1. Laido tarp temperatūros
daviklio ir pagrindinės plokštės
kontaktas atsilaisvinęs ar blogai
kontaktuoja.
2. Daviklis sugedęs.
3. Sugadinta pagrindinė plokštė

1. Patikrinkite laido
kontaktą.

2. Pakeiskite daviklį.
3. Pakeiskite pagrindinę

plokštę.

U5 IPM temperatūros daviklis 
užtrumpintas \ atjungtas √ Išorėje

IPM temperatūros daviklis
sugadintas. Pakeiskite pagrindinę plokštę

U6

Skysčio vamzdžio 
išėjimo temperatūros 
daviklis užtrumpintas \ 

atjungtas

√ Išorėje

1. Laido tarp temperatūros
daviklio ir pagrindinės plokštės
kontaktas atsilaisvinęs ar blogai
kontaktuoja.
2. Daviklis sugedęs.
3. Sugadinta pagrindinė plokštė.

1. Patikrinkite laido
kontaktą.

2. Pakeiskite daviklį.
3. Pakeiskite pagrindinę

plokštę.

U7

Skysčio vamzdžio 
išėjimo temperatūros
daviklis užtrumpintas  

\ atjungtas

√ Išorėje

1. Laido tarp temperatūros
daviklio ir pagrindinės plokštės
kontaktas atsilaisvinęs ar blogai
kontaktuoja.
2. Daviklis sugedęs.
3. Sugadinta pagrindinė plokštė.

1. Patikrinkite laido
kontaktą.

2. Pakeiskite daviklį.
3. Pakeiskite pagrindinę

plokštę.

U8
Išleidimo temperatūros 
daviklis užtrumpintas \ 

atjungtas
√ Išorėje

1. Išorinio vamzdžio temperatūros
daviklis neteisingoje padėtyje.
2. Daviklis sugedęs.
3. Sugadinta pagrindinė plokštė.

1. Patikrinkite daviklio padėtį.
2. Pakeiskite daviklį.
3. Pakeiskite pagrindinę

plokštę.

Išjunkite arba pakeiskite 
vidinio įrenginio režimą į 
nekonfliktuojantį režimą.

Režimų konfliktas
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E0 Pradžia 

Nenormalus sistemos 
veikimas (toks kaip: 

Stabdymas ir t.t.)

Sistemos 
problemos 

sprendimai

Problema
išspręsta

T T

Problema
išspręsta

N

N

T T

T T

TT

Pabaiga

Išspręskite sukimosi 
greičio problemą

Išspręskite 
sukimosi 

greičio problemą

Keiskite
temp. daviklį

Nenormalus išorinio variklio 
greitis (vėsinimo režimu)

N

Nenormalus išorinio variklio 
greitis (vėsinimo režimu)

N

N

N

Sistema yra normali, 
kompresoriaus kambario 

temperatūros varžos vertė 
yra nenormali

N

Keiskite
Pagrindinę 

plokštę

2 Trikčių šalinimo procedūra
1 diagrama:

Problema
išspręsta

Problema
išspręsta
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2 diagrama:
Pagrindiniai tikrinimo taškai:
● Ar temperatūra vidiniame ir išoriniame įrenginiuose per aukšta?
● Ar vidinio ir išorinio įrenginių ventiliatoriai veikia normaliai?
● Ar gerai veikia vidinio ir lauko įrenginio spinduliavimas (įskaitant mažesnį ventiliatoriaus greitį, ar ne)?
● Ar vamzdžio temperatūros daviklis geras?

Apsauga nuo perkrovos 
ir aukštos temperatūros

Ar išorės įrenginio aplinkos temperatūra 
yra aukštesnė kaip 53℃ar ne?

Normali apsauga, prieš 
naudojimą pagerinkite 

vidaus ir lauko įrenginių 
aplinkos temperatūrą

Pagerinkite šilumos sklidimą  
įrenginio aplinkoje.

Blogai sklindanti šiluma iš 
vidaus ir išorės įrenginių.

Išorės ir vidaus 
varikliai veikia gerai.

1. Patikrinkite ar gerai prijungti 
ventiliatoriaus kontaktai.
2. Patikrinkite ar vidinio ir išori-
nio įrenginių varikliai geri ar ne.

Pakeiskite variklio kondensatorių C1

Vamzdžio temperatūros jutiklio tikrinimas yra 
normalus arba nelyginama su vamzdžio 

temperatūros jutiklio varžos lentele (Išorinio 
vamzdžio temperatūros tikrinimas vėsinimo 

metu, vidinio vamzdžio temperatūros 
tikrinimas)

Patikrinkite ar vamzdžio 
temperatūros daviklis veikia 

tinkamai.

Pakeiskite atitinkamą 
vamzdžio 

temperatūros daviklį.

Pabaiga

Pakeiskite atitinkamą valdymo plokštę (pakeista 
išorės valdymo vėsinimo metu plokštė, pakeista 

vidaus valdymo plokštė

Atjunkite maitinimą ir palaukite 20 min.

Pakeiskite išorinį 
variklį

T

T

T

T
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3 diagrama:
Pagrindiniai tikrinimo taškai:
● Patikrinkite ar prijungtas elektroninis plėtimosi vožtuvas.
● Patikrinkite elektroninio plėtimosi vožtuvo būklę.
● Patikrinkite ar nėra šaltnešio nutekėjimo.
● Patikrinkite apsaugos nuo perkrovos būklę.
● Patikrinkite vamzdžio temperatūros daviklio būklę.

FA plėtimosi elektros kontaktai 
geros būklės

Po 20 min. trukmės 
maitinimo išjungimo

SAT apsauga nuo 
perkrovos prijungta

Ommetru pamatuokite apsaugos nuo 
perkrovos varžą aplinkos temperatūroje. 

Varža < 1000 omų.

Patikrinkite ar elektroninio plėtimosi 
vožtuvo apvija tinkamai sumontuota 

vožtuvo korpuse.

Pakeiskite SAT ap-
saugą nuo perkrovos

Patikrinkite ar neužblokuotas elek- 
troninio plėtimosi vožtuvo korpusas

Klaidos pranešimo nėra

Patikrinkite šaltnešio lygį. Jei buvo šaltnešio 
nutekėjimas, papildykite šaltnešio pagal 

techninę  specifikaciją.

Klaidos pranešimo nėra

Pagal varžų 
lentelę patkrinkite ar išmetimo 

temperatūros daviklis yra normalios 
būklės

Pakeiskite išorės 
valdymo plokštę

Pabaiga

Pakeiskite 
išmetimo 

temperatūros 
daviklį

Prijungta gera
elektrinė 

valdymo schema

T

T

T

T

T

T
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4 diagrama:
Pagrindiniai tikrinimo taškai:
● Patikrinkite ar ne per aukštas slėgis sistemoje.
● Patikrinkite ar ne per žema įtampa.

Išėjimo iš rikiuotės problema 
įjungus maitinimą

 Patikrinkite 
kompresorių, sustabdydami 

ilgiau nei 3 minutėms.

Patikrinkite ar prijungtas 
kompresoriaus laidas COMP (UVW). 

Įsitikinkite prijungimo eiliškumu.

Pakeiskite valdymo 
plokštę AP1.

Yra klaidų pranešimų?

Pakeiskite 
kompresorių.

Pabaiga

Prijungti laidai

Pabaiga

Pakeiskite 
kompresorių.

Yra klaidų pranešimų?

Pakeiskite valdymo 
plokštę AP1.

Perpildymas šaltnešiu?

Maitinimo 
įtampa normali

Bloga įrenginio 
šilumos sklaida.

Išėjimo iš rikiuotės 
problema veikimo metu

Patikrinkite išorinio 
ventiliatoriaus variklį.

Patikrinkite ar ventiliatoriaus 
kontaktai OFAN prijungti.

Pakeiskite variklio 
kondensatorių C1.

Pakeiskite išorinio 
ventiliatoriaus variklį.Pagerinkite įrenginio šilumos 

sklaidą (nuvalykite šilumokaitį, 
pagerinkite ventiliaciją). 

Prieš paleisdami įrenginį 
atstatykite įtampą į 

normalią.

Vadovaudamiesi aptarnavimo 
instrukcija papildykite šaltnešio.

T

T

T

T

T

T

T
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5 diagrama:
Pagrindiniai tikrinimo taškai:
● Ar teisingai prijungti kompresoriaus laidai?
● Ar kompresorius sugedęs?
● Ar pakanka laiko kompresoriaus stabdymui?
● Ar nepripildyta šaltnešio per daug?

Įjunkite įrenginį

Ar kompresoriaus 
stabdymo laikas ilgesnis nei 3 

minutės?

Paleiskite iš naujo po 3 minučių.

Pakeiskite valdymo plokštę AP1.

Ar gedimas eliminuotas?

Pakeiskite 
kompresorių.

Pabaiga

Ar kompresoriaus laidai 
prijungti teisingai? Ar teisingas prijungimo 

eiliškumas?

Ar gedimas 
eliminuotas?

Ar gedimas 
eliminuotas?

Žiūrėkite elektros schemą ir 
patikrinkite ar jungtis tarp AP1 ir 
COMP nėra atsilaisvinusi ir ar 

prijungimo tvarka teisinga.

Ar šaltnešio nepripildyta 
per daug?

Vadovaudamiesi 
aptarnavimo instrukcija 
papildykite šaltnešio.

T

T

T

T
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6, 7, 8 diagramos:
Pagrindiniai tikrinimo taškai:
● Ar valdymo plokštės AP1 ir kompresoriaus jungtis patikimai prijungta? Atsilaisvinusi? Ar prijungimo tvarka teisinga?
● Ar įrenginio maitinimo įtampa normaliame diapazone? (kintamos srovės voltmetro pagalba pamatuokite įtampą tarp XT plokštės L ir N kontaktų).
● Ar kompresoriaus apvijos varža normali? Ar kompresoriaus apvijos izoliacija nuo varinio vamzdžio geros būklės?
● Ar ne per didelė įrenginio darbinė apkrova? Ar spinduliavimas geras?
● Ar teisingas užpildyto šaltnešio tūris?
Gedimo diagnostikos procesas:

Prijunkite maitinimą ir 
įjunkite įrenginį.

Ar įrenginiui 
veikiant tam tikrą 
laiką įsijungia IPM 

apsauga?

Kintamos srovės 
voltmetro pagalba 

pamatuokite 
įtampą tarp XT 
plokštės L ir N 

kontaktų

Ar įtampa tarp XT 
plokštės L ir N kontaktų 

yra nuo ~210V iki 
~250V?

Patikrinkite 
maitinimo įtampą 
ir atkurkite ją iki 

~210 – 250V

Įtampa tarp 
dviejų elektrolitinio 

kondensatoriaus kojelių 
didesnė kaip 

250V. 

Iš naujo paleiskite 
įrenginį. Iki suveikiant 
apsaugai nuolatinės 

srovės voltmetru pama-
tuokite įtampą tarp dviejų 
elektrolitinio kondensato-

riaus kojelių valdymo 
plokštėje AP1.

Ar įrenginys 
veikia normaliai?

Patvirtinkite:
1. Ar vidinis ir išorinis 

šilumokaičiai yra 
nešvarūs? Ar jie 
yra užsikimšę dėl 
to, kad į juos 
pateko pašaliniai 
daiktai ir dėl to blo-

veikia išorės ir 
vidaus šilumokaičiai.
2. Ar išorės ir vidaus 
ventiliatoriai veikia 
normaliai? 
3. Ar aplinkos tem-
peratūra yra per 
didelė ir dėl to slė-
gis sistemoje yra 
per didelis ir viršija 
leistiną diapazoną?

4. Ar sistema yra 
užpildyta per dideliu 
kiekiu šaltnešio ir dėl 
to jo slėgis yra per 
didelis?

Kondensatoriaus 
jungtis atsilaisvinusi.

Pagal elektros schemą iš 
naujo prijunkite kon-
densatorių, tada iš nau-
jo paleiskite įrenginį.

Sustabdykite įrenginį ir 
atjunkite maitinimą. palaukite 
20 minučių arba nuolatinės 
srovės voltmetru pamatuo-

kite įtampą tarp abiejų
 kondensatoriaus C2 

kojelių, įtampa turi būti 
mažesnė kaip 20 V.

Pakeiskite konden-
satorių, tada prijunkite 

maitinimą ir įjunkite 
įrenginį.

Pakeiskite valdymo 
plokštę AP1

Vadovaudamiesi Techni-
nio aptarnavimo vadovu 
imkitės taisymo veiks-

mų. Po to prijunkite mai- 
tinimą ir įjunkite įrenginį.

Ar yra bent 
vienas aukščiau aprašytas 

nenormalus reiškinys?

Pakeiskite valdymo 
plokštę AP1.

Ar atsilaisvinusi 
AP1 ir COMP 

jungtis ir neteisinga 
prijungimo tvarka?

Vadovaudamiesi elektros 
schema teisingai 

prijunkite AP1 ir COMP 
jungtį, tada prijunkite 
maitinimą ir įjunkite 

įrenginį.

Ommetru pamatuokite 
varžą tarp trijų kompreso-
    riaus kontaktų COMP, 

matavimo rezultatus palygin-
kite su kompresoriaus 

varža nurodyta Aptarna-
vimo vadove

Ar varža 
normali?

Ommetru pamatuokite varžą 
tarp dviejų kompresoriaus   

Pakeiskite 
kompresorių 

COMP

Varža didesnė nei 
500 omų?

Pakeiskite 
valdymo plokštę 

AP1

PABAIGA

T N

TN

T

N

T

Ar 
įrenginys veikia 

normaliai?
T

T

T

Ar 
įrenginys veikia 

normaliai?

N

N

T

N

Ar 
įrenginys veikia 

normaliai?

T

N N

Ar įrenginys 
veikia 

normaliai?
T

T

N

T

N

N

T

Atjunkite laidus nuo abiejų 
kondensatoriaus kojelių, 
tada talpumo matuokliu 

išmatuokite konden-

Sustabdykite įrenginį ir 
atjunkite maitinimą. Tada 
pagal elektros schemą 
patikrinkite kondensato-

riaus jungtį.

Ar 
kondensatorius 

C2 blogas?

Vadovaudamiesi 
elektros schema 
patikrinkite ar neatsi-

laisvinusi AP1 ir COMP 
jungtis ir ar teisinga 
prijungimo tvarka.

kontaktų COMP ir varinio 
vamzdžio.

satoriaus talpą ir palygin-
kite ją su nurodyta 

parametrų lentelėje.

5. Per didelį slėgį 
sistemoje nulemia 
kitos sąlygos.
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9 diagrama:
Pagrindiniai tikrinimo taškai:
● Ar pagrindinėje plokštėje yra trumpiklis?
● Ar trumpiklis įstatytas teisingai ir tvirtai?    
● Ar trumpiklis sugadintas?
● Ar variklis sugadintas?     
● Pagrindinės plokštės aptikimo grandinė veikia nenormaliai.

Gedimo diagnostikos procesas: Pradžia

Ar pagrindinėje plokštėje yra trumpiklis?

Ar trumpiklis įstatytas tinkamai ir 
tvirtai?

Pakeiskite trumpiklį nauju 
reikalingo modelio trumpikliu.

Įstatykite reikalingo 
modelio trumpiklį.

Įstatykite trumpiklį 
tvirtai

Ar gedimas 
pašalintas?

Ar gedimas 
pašalintas?

Ar gedimas 
pašalintas?

Pakeiskite pagrindinę plokštę 
kita tokio paties modelio plokšte.

Pabaiga

T

T

T

Y

T

N

N

N

N

N
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Ventiliatoriaus variklio IDU L2 apsaugos nuo blokavimo gedimas.
Pagrindiniai tikrinimo taškai:
● Ar tvirtai prijungti PG variklio valdymo kontaktai?    
● Ar tvirtai prijungta PG variklio atgalinio ryšio sąsaja?   
● Neveikia ventiliatoriaus variklis?
● Variklis sugedęs?      
● Nenormaliai veikia pagrindinės plokštės aptikimo grandinė 
Gedimo diagnostikos procesas:

Pradžia

Esant atjungtam 
maitinimui, naudodamiesi įrankiu 

pabandykite pasukti ventiliatoriaus 
sparnuotę, kad patikrintumėte ar 

ji sukasi laisvai.

Patikrinkite ar 
PG variklio atgalinio ryšio 

jungtis tvirtai prijungta.

Patikrinkite ar 
PG variklio valdymo 

jungtis tvirtai prijungta.

Įjunkite įrenginį; pamatuokite ar 
PG variklio valdymo išėjimo 

kontakto įtampa didesnė kaip 50 
V, 1 min laikotarpyje po žaliuzių 

atsidarymo.

Priveržkite varžtą; nuimkite sparnuotę, variklį ir vele-
no guolio guminės atramos mazgą, kad įsitikintumė-

te jog tarp j nėra įstrigusių pašalinių daiktų.
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Ar gedimas 
pašalintas?

Ar gedimas 
pašalintas?

Ar variklis pasileido?

Pakeiskite PG variklį.

Pakeiskite pagrindinę 
plokštę tokio paties modelio 

nauja plokšte.

Pabaiga

Teisingai sumontuokite 
variklį ir sparnuotę.

Tvirtai prijunkite PG 
variklio valdymo jungtį.

10 diagrama:

Ar gedimas 
pašalintas?

Ar gedimas 
pašalintas?
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11 diagrama:

Iki aptinkant gedimą 
įrenginys veikė normaliai.

Vadovaudamiesi elektros 
schema patikrinkite vidaus ir 
išorės įrenginio ryšį.

Patikrinkite ar priveržtas iš vidaus įren-
ginio jungčių dėžutės į išorės įrenginio 
jungčių dėžutę nuvestas laidas.

Ar normali 
  jungtis?

Vadovaudamiesi schema 
patikrinkite ar tinkamai 
prijungti išorės ir vidaus 
įrenginių sujungimo laidai.

Viduje, jungčių 
dėžutėje laidas prijungtas 

tinkamai.

Vadovaudamiesi schema 
patikrinkite ar tinkamai 
prijungti išorės ir vidaus 
įrenginių sujungimo laidai. Patikrinkite išorės įrenginio 

ryšio grandinę (žr. trikčių 
šalinimo metodą).

Ar yra klaidos 
pranešimas?

Ar yra klaidos 
pranešimas?

Ar yra klaidos 
pranešimas?

Ryšio grandinės 
problema.

Pakeiskite vidaus įrenginio 
pagrindinę plokštę.

Pakeiskite išorės įrenginio 
pagrindinę plokštę.

Pabaiga

Pradžia

Pagrindiniai tikrinimo taškai:
● Patikrinkite ar vidaus ir išorės įrenginių sujungimo laidai prijungti ir ar gera jų būklė.
● Patikrinkite ar vidaus įrenginio pagrindinės plokštės ryšio schema ir išorės įrenginio pagrindinės plokštės ryšio schema (AP1) geros būklės.

T

T

T

T

T

T

T
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Pradžia

Voltmetru 
pamatuokite 
įtampas Tesr 10 
padėtyje.

Voltmetru 
pamatuokite 
įtampas Tesr 13 
padėtyje.

Skaičių pokytis

Skaičių pokytis

Voltmetru 
pamatuokite 
įtampas Tesr 15 
padėtyje.

Skaičių pokytis

Voltmetru 
pamatuokite 
įtampas Tesr 10 
padėtyje.

Skaičių pokytis

Išorės įrenginio 
ryšio grandinės 
aptikimas 
normalus

Išorės įrenginio 
klaida

Pabaiga

12 diagrama:

Išorės įrenginio ryšio grandinės aptikimo procesas (pagrindiniai išorės įrenginio tikrinimo taškai)
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13 diagrama:

P7 trikčių šalinimas
Pradžia

Nestabili maitinimo 
įtampa. T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

NN

N

N

N

N

N

N
N

N

N

N

N

N

Normali maitinimo įtampa yra specifikacijų 
lentelėje nurodyta įtampa su 10 % pokyčiu. Klaidos pranešimas

Maitinimo įtampa yra žema, 
elektros tinklas perkrautas.

Suderinkite maitinimo įtampą ir užtikrinkite 
normalaus diapazono įtampą.

Klaidos pranešimas

Klaidos pranešimas

Klaidos pranešimas

Įsitikinkite, kad vidaus ir 
išorės šilumokaičiai švarūs, kad 
oro įėjimas ir išėjimas laisvas.

Ventiliatoriaus variklis ir oro srauto 
greitis normalus, ar ventiliatoriaus 
greitis mažas arba ventiliatorius 

nesisuka.

Kompresorius veikia normaliai, 
patikrinkite ar nėra triukšmo, tepalo 
prasiskverbimo, patikrinkite korpuso 

temperatūrą ir t.t.

Išspręsta kompresoriaus veikimo 
problema.

Patikrinkite variklį ir sumontuokite variklį iš 
naujo, kad ventiliatorius veiktų normaliai.

Išspręsta vidinio sistemos blokavimo problema.

Patikrinkite sistemą.

Klaidos pranešimas

Klaidos pranešimas

Klaidos pranešimas

Pakeiskite 
valdymo plokštę

Pabaiga

Naudodami srovės matavimo 
reples, patikrinkite laidu tekančios srovės 
vertę, mažesnę nei pagrindinės plokštės 

apsauga nuo viršsrovio.

Vidinis sistemos blokavimas 
(nešvarumai, ledas, tepalas, nepilnai 

atsidaro kampinis vožtuvas).

Išvalykite vidaus ir išorės 
šilumokaičius
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14 diagrama:

Galio koeficiento korekcijos (PFC) klaida P9 (išorės įrenginio gedimas) (AP1 toliau tekste reiškia išorės įrenginio valdymo plokštę).
Pagrindiniai tikrinimai:
● Patikrinkite ar išorės įrenginio reaktorius (L) ir galios koeficiento korekcijos kondensatorius yra sugadinti. 
Gedimo diagnostikos procesas:

T

T

N

N

N

N

N

N

T

T

T

Pradžia

Patikrinkite išorės įren-
ginio reaktoriaus (L) ir 
galios koeficiento 
korekcijos konden-
satoriaus laidus

Ar yra sugadinimų 
arba trumpas 

jungimas?

Vadovaudamiesi 
elektros schema 
pakeiskite ir iš naujo 
prijunkite laidus.

Ar gedimas pašalintas?

Išimkite galios koeficiento 
korekcijos kondensatorių ir 

pamatuokite varžą tarp kontaktų.

Ar varža artima nuliui?

Kondensatoriuje 
yra trumpasis 

jungimas ir 
kondensatorių 
būtina keisti.

Iš naujo paleiskite 
įrenginį.

Ar gedimas pašalintas?

Atjunkite reaktoriaus kontaktus 
ir ommetru pamatuokite varžą 

tarp dviejų kontaktų.

Ar yra sugadinimų 
arba trumpasis 

jungimas?
Keiskite reaktorių.

Iš naujo 
paleiskite 
įrenginį.

Ar gedimas pašalintas?

Keiskite valdymo 
plokštę AP1

Pabaiga

T




