
02. Main Product Model FUJITSU Air Condition_Constant model : ASA-Wall type

PLASTREAM WASABI APPLE CATECHIN

ASA9ASKTW / AOA9ANKT* ASA9ASJTW / AOA9ANJT ASMA09AAT / AOMR09AAT

ASA13ASDTW / AOA13ASDT* ASA13ASCTW / AOA13ASCT ASMA13AAT / AOMR13AAT

การแสดงผลหลกั การแสดงผลยอ่ย

อาการความบกพรอ่ง การแสดงผล อาการความบกพรอ่ง การแสดงผล

1 ตวัวดัอณุหภมูบิกพรอ่ง ไฟสแีดงกระพรบิ 2 ครัง้ ตวัวัดอณุหภมูหิอ้ง สแีดงกระพรบิรัว สเีขยีวกระพรบิ 2 ครัง้

ไฟสเีขยีวกระพรบิรัว ตวัวัดอณุหภมูคิอยลเ์ย็น สแีดงกระพรบิรัว สเีขยีวกระพรบิ 3 ครัง้

หวัขอ้ หนา้ 2 แผงควบคมุบกพรอ่ง ไฟสแีดงกระพรบิ 4 ครัง้ สวติชฉุ์กเฉนิ สแีดงกระพรบิรัว สเีขยีวกระพรบิ 2 ครัง้

วธิแีกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบือ้งตน้ส ำหรับเครือ่งปรับอำกำศ ……………………………………………………….. 2 ไฟสเีขยีวกระพรบิรัว ควำมถีแ่หลง่จำ่ยไฟ สแีดงกระพรบิรัว สเีขยีวกระพรบิ 4 ครัง้

กำรแกไ้ขควำมบกพร่อง (TROUBLE SHOOTING) และ ERROR CODE ……………………………………………………….. 2 สแีดงกระพรบิรัว สเีขยีวกระพรบิ 7 ครัง้

FUJITSU Air Condition-Constant

 -Constant model : ASM-Wall type & AWM-Ceiling Wall type ……………………………………………………….. 4 สแีดงกระพรบิรัว สเีขยีวกระพรบิ 8 ครัง้

 -Constant model : AS(A,MA)-Wall type ……………………………………………………….. 5

 -Constant model : ABM&ABY-Universal type ……………………………………………………….. 5 3 มอเตอรค์อยลเ์ย็น ไฟสแีดงกระพรบิ 6 ครัง้ มอเตอรล์อ๊ค สแีดงกระพรบิรัว สเีขยีวกระพรบิ 2 ครัง้

 -Constant model : ABY-Universal type ……………………………………………………….. 6 ไฟสเีขยีวกระพรบิรัว ควำมเร็วรอบผดิปกติ สแีดงกระพรบิรัว สเีขยีวกระพรบิ 3 ครัง้

 -Constant model : ARY-Conceal/Duct type ……………………………………………………….. 7

 -Constant model : AUY-Cassette type ……………………………………………………….. 8 03. Main Product Model FUJITSU Air Condition_Constant model : ABM&ABY-Universal type

FUJITSU Air Condition-Inverter Common Model ABM-Universal type ABM-Universal type

 -Inverter model : AS(A,M)-Wall type & AWMZ-Ceiling wall type ……………………………………………………….. 9 (FCU / CDU) ABM14ABAJ / AOM14AMAK ABY18ABAJ / AOYR18ADTH ABY24ABAJ / AOYR24ADTH

 -Inverter model : AUY-Cassette type ……………………………………………………….. 13 หนา้จอแสดงการท างาน

กำรท ำสญุญำกำศและกำรเชค็ร่ัวทีจ่ดุตอ่ทอ่น ้ำยำ ……………………………………………………….. 6 หลอดไฟแสดงความบกพรอ่ง

กำรท ำงำนของชดุ Motor pump ระบำยน ้ำทิง้ ……………………………………………………….. 8

กำรทดสอบกำรท ำงำน (Test Run) ระบบ Inverter ……………………………………………………….. 14

กำรหำขนำดเครือ่งปรับอำกำศโดยประมำณ ……………………………………………………….. 15 1 แผงควบคมุ Indoor บกพร่อง กระพรบิรัว กระพรบิรัว ดบั

วธิกีำรลงทะเบยีนกำรรับประกนัสนิคำ้ ……………………………………………………….. 16 2 ตวัวัดอณุหภมูหิอ้ง ขำด กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั

ตดิตอ่ บรษัิท ฟจูติส ึเจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ำกดั ……………………………………………………….. 16 3 ตวัวัดอณุหภมูหิอ้ง ลดัวงจร กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิรัว กระพรบิรัว

4 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น ขำด กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั

5 ตัววดัอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น ลัดวงจร กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิรัว กระพรบิรัว

6 มอเตอรพั์ดลม Indoor บกพร่อง กระพรบิ 6 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั

วธิแีกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบือ้งตน้ส าหรบัเครือ่งปรบัอากาศ 
หวัขอ้ สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได้ วธิกีารแกไ้ข 04. Main Product Model FUJITSU Air Condition ***การท าสญุญากาศและการเช็คร ัว่ที่

1.ฟิวสข์ำดหรอืไมม่ฟิีวส์ 1.เปลีย่นหรอืใสฟิ่วสใ์หม่ Constant model : ABY-Universal type จดุตอ่ทอ่น า้ยา

2.สำยไฟขำดหรอืหลวม 2.ตรวจหำต ำแหน่งทีส่ำยไฟขำดหรอืหลวม ABY30ABA-W / AOY30AMBL กำร Vacuum เพือ่ดดูอำกำศและควำมชืน้

3.แรงเคลือ่นไฟฟ้ำต ำ่ หรอืแรงเคลือ่นไฟฟ้ำตก 3.ตรวจวัดแรงเคลือ่นไฟฟ้ำทีส่ำยไฟกอ่นเขำ้ตวัสวทิซถ์ำ้วัดแลว้ ABY36ABA3W / AOY36ACG3L ออกจำกระบบ ซึง่ขัน้ตอนกำร Vacuum มดีงันี้

4.สวทิซค์วบคมุ ขดัขอ้งหรอืช ำรุด ถูกตอ้ง แตแ่รงเคลือ่นทีผ่ำ่นออกจำกตัวสวทิซ ์มคีำ่นอ้ยกวำ่ หรอืไม่ ABY45ABA3W / AOY45APA3L   1.ใหท้ดสอบระบบน ้ำยำใหแ้น่ใจกอ่นวำ่ไมม่ี

ถกูตอ้งใหเ้ปลีย่นสวทิซใ์หม่ ABY54ABA3W / AOY54APA3L กำรร่ัวซมึ กอ่นเริม่ขัน้ตอนกำร Vacuum

1.เทอรม์สิเตอรค์วบคมุอณุหภมูหิอ้ง  1.ถำ้ปรับคำ่อณุหภมูทิีร่โีมทใหอ้ยู่ในต ำแหน่งทีเ่ย็นกวำ่อณุหภมูหิอ้ง หนา้จอแสดงการท างาน   1.ใหต้อ่ Manifold Gauge ดำ้น Low

(Thermistor room temp.)ไมท่ ำงำน แตเ่ครือ่งยังไมท่ ำงำนใหเ้ปลีย่นเทอรม์สิเตอร์ (สำยสนี ้ำเงนิ) เขำ้กบั Service port  สำยกลำง

2.สำยไฟขำดหรอืหลวม 2.ตรวจสอบสำยไฟและขัว้ตอ่สำยไฟตำ่งๆ เชน่ ทีส่วทิซแ์ละทีข่ัว้ ของ Gauge (สำยสเีหลอืง) เขำ้กบั ตวัเครือ่ง 

สำยไฟของคอมเพรสเซอร์ Vacuum ใหต้รวจเชค็ดวูำ่ วำลว์ดำ้น Hi

3.แคปสตำรท์ (Starting Capacitor) ช ำรุด 3.ตรวจเชค็แคปสตำรท์ถำ้ช ำรุดใหเ้ปลีย่นใหม่ อยู่ในต ำแหน่งปิดแลว้เปิดวำลว์ดำ้น Low จนสดุ

4.แคปรัน (Running Capacitor) ช ำรุด 4.ตรวจเชค็แคปรัน ถำ้ช ำรุดใหเ้ปลีย่นใหม่ หลอดไฟแสดงความบกพรอ่ง   2.เปิดเครือ่ง Vacuum ท ำกำร Vacuum 

5.รเีลย ์(ถำ้ม)ี ผดิปกติ 5.ตรวจซอ่มแกไ้ข หรอืเปลีย่นรเีลยใ์หม่ ประมำณ 5 นำท ีเข็มวัดควำมดนัทีอ่ำ่นได ้

6.โอเวอรโ์หลดตดักำรท ำงำนหรอืช ำรุด 6.ตรวจดวูำ่ควำมรอ้นทีค่อมเพรสเซอรส์งูเกนิไปหรอืโอเวอรโ์หลด จะอยู่ทีค่ำ่ (-101kPa) หรอื (-29InHg)

ผดิปกตหิรอืไม่ 1 แผงควบคมุ Indoor ผดิปกติ กระพรบิรัว กระพรบิรัว ดบั แลว้ปิดวำลว์ทำงดำ้น Low และปิดเครือ่ง 

7.แรงเคลือ่นไฟฟ้ำต ำ่หรอืแรงเคลือ่นไฟฟ้ำตก 7.ตรวจวัดแรงเคลือ่นไฟฟ้ำและท ำกำรแกไ้ข 2 แผงควบคมุ Outdoor ผดิปกติ กระพรบิรัว กระพรบิรัว กระพรบิรัว Vacuum เพือ่ตรวจสอบรอยร่ัวอกีครัง้ 

1.พัดลมมสี ิง่แปลกปลอมหรอืกระทบกบัสิง่อืน่ 1.ตรวจสอบต ำแหน่งและชอ่งวำ่งของพัดลมและหำสิง่แปลกปลอม 3 ตวัวัดอณุหภมูหิอ้ง ขำด กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั รอประมำณ 5 นำท ีหำกเข็มวัดควำมดนัเพิม่ขึน้

2.พัดลมหรอืมอเตอรพั์ดลดหลวมหรอืช ำรุด 2.ตรวจและขนัพัดลมใหแ้น่นกบัเพลำ 4 ตวัวัดอณุหภมูหิอ้ง ลดัวงจร กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิรัว กระพรบิรัว จำก ต ำแหน่งดงักลำ่ว แสดงวำ่มรีอยร่ัวของ

3.ใบพัดบดิเบีย้วไมส่มดลุย์ 3.ตรวจสอบกำรบดิเบีย้วของใบพัด ถำ้ช ำรุดใหเ้ปลีย่นใหม ่ 5 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น ขำด กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั ระบบ ใหท้ ำกำรแกไ้ข แลว้ท ำกำร Vacuum 

1.ตัง้อณุหภมูทิีเ่ทอรโ์มสตทัไวส้งู 1.ปรับตัง้เทอรโ์มสตทัใหอ้ณุหภมูติ ำ่ลง 6 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น ลดัวงจร กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิรัว กระพรบิรัว ตอ่ไปอกีอยำ่งนอ้ย 15 – 30 นำที

2.กำรกระจำยลมเย็นไมเ่พยีงพอ 2.ปรับปรุงกำรจำ่ยลมเย็น 7 สวติชล์กูลอยท ำงำนตลอดเวลำ กระพรบิ 4 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั   3.ปิดวำลว์ทำงดำ้น Low แลว้คอ่ยปิดเครือ่ง 

1.ตดิตัง้เครือ่งเป่ำลมเย็นไมไ่ดร้ะดบั 1.ตดิตัง้เครือ่งใหไ้ดร้ะดบั 8 สญัญำณ Indoor บกพร่อง กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั Vacuum ท ำกำรตรวจสอบกำรร่ัวซมึอกีครัง้ 

9 สญัญำณ Outdoor บกพร่อง กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิรัว กระพรบิรัว ประมำณ 15 นำท ีถำ้ไมพ่บกำรร่ัวซมึแลว้

2.ปลำยทอ่ทีต่อ่กบัถำดน ้ำทิง้ มสี ิง่สกปรกอดุตนั 2.ท ำควำมสะอำดถำดน ้ำทิง้และทอ่น ้ำทิง้ 10 มอเตอรพั์ดลม Indoor บกพร่อง กระพรบิ 6 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั ใหท้ ำงำนในขัน้ตอนตอ่ไปได ้

3.ถำดน ้ำทิง้มรีอยร่ัว หรอืมนี ้ำร่ัวจำกแหลง่อืน่ที่ 3.ใชว้ัสดอุดุรอยร่ัว 11 ขัว้ตอ่แหลง่จำ่ยไฟ Outdoor ผดิปกติ กระพรบิรัว กระพรบิ 2 ครัง้ ดบั

ไมไ่ดม้ำจำกเครือ่งปรับอำกำศ 12 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลร์อ้น ขำด กระพรบิรัว กระพรบิ 3 ครัง้ ดบั

1.ทอ่น ้ำยำดำ้นดดูและดำ้นสง่สมัผัสกนั 1.ดดัทอ่ใหเ้กดิชอ่งวำ่งระหวำ่งทอ่ทำงดำ้นดดูและทอ่ทำงดำ้นสง่ 13 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลร์อ้น ลดัวงจร กระพรบิรัว กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิรัว

2.นัต หรอืสกรูยดึคอมเพรสเซอร ์ฝำครอบเครือ่ง 2.ขนันัตหรอืสกรูใหแ้น่น 14 ตวัวัดอณุหภมูภิำยนอก ขำด กระพรบิรัว กระพรบิ 4 ครัง้ ดบั

หรอืแคปรันหลวม 15 ตวัวัดอณุหภมูภิำยนอก ลดัวงจร กระพรบิรัว กระพรบิ 4 ครัง้ กระพรบิรัว

3.ใบพัดลมบดิงอ หรอืหลวม 3.เปลีย่นพัดลม 16 ตวัวัดอณุหภมูทิอ่ฉีด ขำด กระพรบิรัว กระพรบิ 5 ครัง้ ดบั

4.พัดลมมอเตอร ์เคลือ่นออกจำกต ำแหน่งทีต่ัง้ 4.ตรวจต ำแหน่งใหถ้กูตอ้ง และขนันัตทีล็่อคใหแ้น่น 17 ตวัวัดอณุหภมูทิอ่ฉีด ลดัวงจร กระพรบิรัว กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิรัว

เนื่องจำกจดุทีจั่บยดึหลวม 18 ตวั High Pressure ผดิปกติ กระพรบิรัว กระพรบิ 6 ครัง้ ดบั

19 อณุหภมูทิอ่ฉีด ผดิปกติ กระพรบิรัว กระพรบิ 7 ครัง้ ดบั

หวัขอ้ สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได้ วธิกีารแกไ้ข 05. Main Product Model FUJITSU Air Condition_Constant model : ARY-Conceal/Duct type

1.ตอ่วงจรไฟฟ้ำไมถ่กูตอ้ง 1.ตรวจเชค็และตอ่วงจรไฟฟ้ำใหม่ ARY-Conceal/Duct type

2.ไฟทีจ่ำ่ยไปยังเครือ่งมแีรงเคลือ่นต ำ่ 2.คน้หำสำเหตแุละแนวทำงป้องกนัแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ARY12FUAD / AOY12FSAJ ARY14FUAD / AOY14FSDJ ARY18FUAD / AOY18FNDK

(หรอืแรงเคลือ่นไฟฟ้ำตก) ARY25ALC / AOY25ANBL ARY30ALC / AOY30AMBL ARY36ALD3 / AOY36APA3L

3.แคปรัน (Run Capacitor) เสยีหำยขดัขอ้ง 3.คน้หำสำเหตแุละแกไ้ขแลว้เปลีย่นแคปรันใหม่ ARY45ALC3 / AOY45APA3L ARY60AUAK / AOY60APAGT ARY90ELC3 / AOY90EPD3L

4.มอเตอรค์อมเพรสเซอรไ์หม ้ 4.เปลีย่นคอมเพรสเซอร์ ARY12, ARY14, ARY18, ARY60 แสดงอาการบกพรอ่งบนหนา้จอของ Remote control  

5.กลไกภำยในคอมเพรสเซอรข์ดัขอ้ง เมือ่เครือ่งท ำงำนผดิปกต ิหนำ้จอของ Remote control จะแสดง "E:EE" ขึน้มำ เพือ่แสดงวำ่มสี ิง่ผดิปกตเิกดิขึน้ ตรวจเชค็อำกำรไดด้งันี้

1.สวทิซข์องเครือ่งปรับอำกำศยังไมไ่ดเ้ปิดหรอื 1.เปิดสวทิซท์ีจ่ำ่ยไฟใหเ้ครือ่งปรับอำกำศใหค้รบทกุตวั  1.กดปิดเครือ่งที ่

เปิดไมค่รบถว้น (บำงตวัอยู่ในต ำแหน่ง OFF) (สบัสวทิซใ์หอ้ยู่ในต ำแหน่ง ON) 2.กดปุ่ มปรับอณุหภมู ิลกูศรขึน้-ลง พรอ้มกนัมำกกวำ่ 5 วนิำท ี

2.ไมม่ฟิีวส ์หรอืฟิวสข์ำด 2.ใสห่รอืเปลีย่นฟิวส์ จำกนัน้หนำ้จอจะแสดงผลของกำรท ำงำนบกพร่อง

3.โอเวอรโ์หลดตดัวงจร (Trips) 3.ตรวจเชค็ระบบไฟฟ้ำเพือ่หำสำเหตขุองกำรตดัวงจรแลว้แกไ้ขให ้ 3.กดปุ่ มปรับอณุหภมู ิขึน้-ลง พรอ้มกนัมำกกวำ่ 5 วนิำท ี

เรยีบรอ้ย อกีครัง้เพือ่หยดุกำรแสดงผลของกำรท ำงำนบกพร่อง

4.ระบบควบคมุกำรท ำงำนของเครือ่ง เชน่ 4.เปลีย่นหรอืซอ่มแกไ้ขระบบควบคมุกำรท ำงำนของเครือ่ง ARY25, ARY30, ARY36, ARY45, ARY90 แสดงอาการบกพรอ่งบนหนา้จอของ Remote control  

รโีมทคอนโทรลมปัีญหำขดัขอ้ง เมือ่เครือ่งท ำงำนผดิปกต ิหนำ้จอของ Remote control จะแสดง "E:EE" ขึน้มำ เพือ่แสดงวำ่มสี ิง่ผดิปกตเิกดิขึน้ ตรวจเชค็อำกำรไดด้งันี้

5.ปรับตัง้เทอรโ์มสตทัทีอ่ณุหภมูสิงูเกนิไปท ำให ้ 5.ปรับตัง้เทอรโ์มสตทัใหอ้ณุหภมูทิ ำควำมเย็นต ำ่ลง 1.กดปิดเครือ่ง

เทอรโ์มสตทัตดั 2.กดปุ่ มลกูศร ลง-ลง พรอ้มกนัมำกกวำ่ 3 วนิำท ี

6.ตดิตัง้เทอรโ์มสตทัหรอืชดุควบคมุอณุหภมูใิน 6.เปลีย่นต ำแหน่งตดิตัง้เทอรโ์มสตทัหรอืชดุควบคมุอณุหภมูใิหมใ่ห ้ จำกนัน้หนำ้จอจะแสดงผลของกำรท ำงำนบกพร่อง

จดุทีโ่ดนลมเย็นจำกเครือ่งเป่ำลมเย็นโดยตรง อยู่ในต ำแหน่งทีไ่มโ่ดนลมเย็น

7.วงจรไฟฟ้ำไมถ่กูตอ้งหรอืเกดิกำรลดัวงจร 7.ตรวจเชค็และตอ่วงจรไฟฟ้ำใหม่

1.ตอ่วงจรไฟฟ้ำไมถ่กูตอ้ง 1.ตรวจเชค็วงจรไฟฟ้ำใหมแ่ละแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

2.ไฟทีจ่ำ่ยไปยังเครือ่งมแีรงเคลือ่นไฟฟ้ำต ำ่ 2.คน้หำสำเหตแุละหำแนวทำงป้องกนัแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

(หรอืมแีรงเคลือ่นไฟฟ้ำตก)

3.มอเตอรค์อมเพรสเซอรไ์หม ้ 3.เปลีย่นคอมเพรสเซอร์

1.มกีระแสไฟฟ้ำไหลผำ่นโอเวอรโ์หลดมำก 1.ตรวจเชค็วงจรไฟฟ้ำ มอเตอรพั์ดลม กำรตอ่สำยไฟและขนำดของ

เกนิไป โอเวอรโ์หลดใหถ้กูตอ้ง 1 00 กำรสือ่สำรบกพร่อง 10 09 สวติชล์กูลอยท ำงำนตลอดเวลำ

2.มแีรงเคลือ่นไฟฟ้ำตก 2.คน้หำสำเหตแุละท ำกำรแกไ้ข (indoor unit <---> remote controller) 11 0A ตวัวัดอณุหภมูภิำยนอก ขำด

3.โอเวอรโ์หลดขดัขอ้ง 3.ตรวจเชค็กระแสไฟฟ้ำและเปลีย่นโอเวอรโ์หลด 2 01 กำรสือ่สำรบกพร่อง 12 0B ตวัวัดอณุหภมูภิำยนอก ลดัวงจร

4.แคปรัน (Run Capacitor) เสยีหำย ขดัขอ้ง 4.คน้หำสำเหตแุละเปลีย่นแคปรันใหม่ (indoor unit <---> outdoor unit) 13 0C ตวัวัดอณุหภมูทิอ่ฉีด ขำด

5.คอมเพรสเซอรร์อ้นจัด 5.ตรวจวัดสำรท ำควำมเย็น (มกีำรร่ัวหรอืไม)่ ถำ้จ ำเป็นใหเ้พิม่เตมิแลว้ 3 02 ตวัวัดอณุหภมูหิอ้ง ขำด 14 0D ตวัวัดอณุหภมูทิอ่ฉีด ลดัวงจร

ตรวจสอบซปุเปอรฮ์ที 4 03 ตวัวัดอณุหภมูหิอ้ง ลดัวงจร 15 0E ตวั High Pressure ผดิปกติ

6.คอมเพรสเซอรไ์หม ้ 6.เปลีย่นคอมเพรสเซอร์ 5 04 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น ขำด 16 0F อณุหภมูทิอ่ฉีด ผดิปกติ

1.ใชข้นำดควำมจไุมถ่กูตอ้ง 1.เปลีย่นแคปรันใหม้ขีนำดควำมจทุีถ่กูตอ้ง 6 05 ตัววดัอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น ลัดวงจร 17 11 กำรตัง้ชือ่รุ่น บกพร่อง

2.แรงเคลือ่นไฟฟ้ำสงูผดิปกต ิ(มำกกวำ่ 110% 2.หำสำเหตแุละแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 7 06 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลร์อ้น ขำด 18 12 มอเตอรพั์ดลม Indoor บกพร่อง

ของแรงเคลือ่นไฟฟ้ำสงูสดุ) 8 07 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลร์อ้น ลดัวงจร 19 13 กำรสง่สือ่สำรของคอยลร์อ้นบกพร่อง

9 08 ขัว้ตอ่แหลง่จำ่ยไฟ ผดิปกติ 20 14 โปรแกรมกำรท ำงำนของคอยลร์อ้นบกพรอ่ง

หวัขอ้ สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได้ วธิกีารแกไ้ข 06. Main Product Model FUJITSU Air Condition

1.พัดลมของแฟนคอยลย์นูติไมท่ ำงำน 1.หำสำเหตแุละซอ่มแกไ้ข Constant model : AUY-Cassette type

2.มสีำรท ำควำมเย็นระบบมำกเกนิไป 2.ปลอ่ยสำรท ำควำมเย็นออกจำกระบบแลว้ตรวจสอบซปุเปอรฮ์ที AUY18ABAB / AOY18ANCKL AUY36ABAS / AOY36APA3L

1.อปุกรณ์ก ำจัดควำมชืน้และไสก้รองตนั 1.เปลีย่นอปุกรณ์ใหม่ AUY25ABAR / AOY25ANAL AUY45ABAS / AOY45APA3L

2.เซอรว์สิวำลว์ดำ้นสง่เปิดไมส่ดุ 2.เปิดวำลว์ใหส้ดุ AUY30ABAR / AOY30AMBL AUY54ABAS / AOY54APA3L

หนา้จอแสดงการท างาน

***การท างานของชุด Motor pump 

1.สำรท ำควำมเย็นในระบบมนีอ้ย 1.ตรวจรอยร่ัวของระบบ ท ำกำรแกไ้ขและเตมิสำรท ำควำมเย็นเขำ้ไป ระบายน า้ท ิง้

ใหมใ่หไ้ดป้รมิำณทีถ่กูตอ้งแลว้ท ำกำรตรวจสอบซปุเปอรฮ์ที   1.เมือ่คอมเพรสเซอรเ์ริม่ท ำงำน ชดุ 

2.วำลว์คอมเพรสเซอรร่ั์วหรอืช ำรุด 2.เปลีย่นวำลว์คอมเพรสเซอร์ Motor pump จะเริม่ท ำงำนทันที

หลอดไฟแสดงความบกพรอ่ง   2.ชดุ Motor pump จะท ำงำนตอ่เนื่อง 

3นำท ีหลงัจำกทีค่อมเพรสเซอนรห์ยดุ

กำรท ำงำน

1 แผงควบคมุ Indoor ผดิปกติ กระพรบิรัว กระพรบิรัว ดบั   3.เมือ่คอมเพรสเซอรห์ยดุกำรท ำงำน

01. Main Product Model FUJITSU Air Condition_Constant model : ASM-Wall type & AWM-Ceiling Wall type 2 แผงควบคมุ Outdoor ผดิปกติ กระพรบิรัว กระพรบิรัว กระพรบิรัว เนื่องจำกระบบกำรละลำยน ้ำแข็งท ำงำน 

ASM-Wall type  AWM-Ceiling Wall type 3 ตวัวัดอณุหภมูหิอ้ง ขำด กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั ชดุ Motor pump จะหยดุท ำงำน 1ชั่วโมง 

ASMA18AAT / AOMR18AAT AWMA18AAT / AOMR18ABT 4 ตวัวัดอณุหภมูหิอ้ง ลดัวงจร กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิรัว กระพรบิรัว   4.เมือ่ระดบัน ้ำในถำดน ้ำทิง้สงูขึน้แลว้

ASM18ABA-W / AOM18AMB AWMA18ABA-W / AOM18AMA 5 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น ขำด กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั สวทิชล์กูลอยท ำงำน

ASM24ABA-W / AOM24ANB AWM24ABAJ / AOM24ANCD 6 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น ลดัวงจร กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิรัว กระพรบิรัว  -แผงควบคมุจะสั่งใหค้อมเพรสเซอร์

ASM24ABAJ / AOM24ANCD AWM24ABBJ / AOM24ANDD 7 สวติชล์กูลอยท ำงำนตลอดเวลำ กระพรบิ 4 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั และมอเตอรค์อยลร์อ้นหยดุกำรท ำงำน 

ASM24ABBJ / AOM24ANDD AWM30ABAJ / AOM30AMBDL 8 สญัญำณ Indoor บกพร่อง กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั แตม่อเตอรค์อยลเ์ย็นยังคงท ำงำนตอ่เนื่อง

ASM30ABAJ / AOM30AMBDL AWMA36AAT / AOMR36AAT 9 สญัญำณ Outdoor บกพร่อง กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิรัว กระพรบิรัว  -Motor pump จะท ำงำนตอ่เนื่อง

10 มอเตอรพั์ดลม Indoor บกพร่อง กระพรบิ 6 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั อกี 3นำท ีหลงัจำกทีส่วทิชล์กูลอย

หลอดไฟแสดงความบกพรอ่ง 11 ขัว้ตอ่แหลง่จำ่ยไฟ Outdoor ผดิปกติ กระพรบิรัว กระพรบิ 2 ครัง้ ดบั หยดุกำรท ำงำน (ระดบัน ้ำต ำ่ลง)

12 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลร์อ้น ขำด กระพรบิรัว กระพรบิ 3 ครัง้ ดบั   5.เมือ่สวทิชล์กูลอยท ำงำนตอ่เนื่อง 

1 แผงควบคมุ Indoor บกพรอ่ง กระพรบิรัว กระพรบิรัว ดบั 13 ตวัวัดอณุหภมูแิผงคอยลร์อ้น ลดัวงจร กระพรบิรัว กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิรัว 3นำท ีเครือ่งจะแสดงผลกำรท ำงำน

2 ตวัวดัอณุหภมูหิอ้ง ขาด กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั 14 ตวัวัดอณุหภมูภิำยนอก ขำด กระพรบิรัว กระพรบิ 4 ครัง้ ดบั บกพร่อง

3 ตวัวดัอณุหภมูหิอ้ง ลดัวงจร กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิรัว กระพรบิรัว 15 ตวัวัดอณุหภมูภิำยนอก ลดัวงจร กระพรบิรัว กระพรบิ 4 ครัง้ กระพรบิรัว   6.เมือ่สวทิชล์กูลอยหยดุท ำงำนภำยใน 

4 ตวัวดัอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น ขาด กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั 16 ตวัวัดอณุหภมูทิอ่ฉีด ขำด กระพรบิรัว กระพรบิ 5 ครัง้ ดบั 3นำท ีเครือ่งจะเริม่ท ำควำมเย็น

5 ตวัวดัอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น ลดัวงจร กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิรัว กระพรบิรัว 17 ตวัวัดอณุหภมูทิอ่ฉีด ลดัวงจร กระพรบิรัว กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิรัว

6 มอเตอรพ์ดัลม Indoor บกพรอ่ง กระพรบิ 6 ครัง้ กระพรบิรัว ดบั 18 ตวั High Pressure ผดิปกติ กระพรบิรัว กระพรบิ 6 ครัง้ ดบั

19 อณุหภมูทิอ่ฉีด ผดิปกติ กระพรบิรัว กระพรบิ 7 ครัง้ ดบั

สวงิ

แสดงการ

ท างาน/สแีดง

ต ัง้เวลา/สี

เหลอืง
สวงิ/สสีม้

อาการความบกพรอ่งNo.

แสดงการท างาน ต ัง้เวลา

9.คอมเพรสเซอรไ์ม่

ท างานและโอเวอรโ์หลด

ตดัวงจร

8.คอมเพรสเซอรไ์ม่

ท างาน (คอมเพรสเซอร์

ไมม่เีสยีงฮมั)

14.ความดนัทอ่น า้ยา

ทางดา้นดดูและทางดา้น

สง่ต า่กวา่ปกติ

อาการความบกพรอ่งNo.

13.ทอ่น า้ยาดา้นสง่มนี า้/

น า้แข็งเกาะ (เฉพาะรุน่ที่

ฉดีน า้ยาดา้นแฟนคอยล์

 ยนูติ)

12.ทอ่น า้ยาดา้นดดูมี

น า้/น า้แข็งเกาะ

อาการความบกพรอ่ง

1.เครือ่งปรบัอากาศไม่

ท างาน

2.พดัลมเครือ่งเป่าลม

เย็นท างาน แต่

คอมเพรสเซอรไ์มท่ างาน

4.หอ้งปรบัอากาศมี

อณุหภมูสิงู

6.ตวัเครือ่งส ัน่และมี

เสยีงลมดงัผดิปกติ

3.พดัลมท างานมเีสยีงดงั

5.น า้หยดจากเครือ่งเป่า

ลมเย็น

แสดงผลการ

บกพรอ่ง
No.

11.แคปรนั (Run 

Capacitor) ขาด/ลดัวงจร

10.โอเวอรโ์หลดตดัวงจร

 และคอมเพรสเซอร์

หยดุท างานหลงัจากที่

เร ิม่สตารท์ใหมใ่นชว่ง

ระยะเวลาส ัน้ ๆ

*เครือ่งฟอกอำกำศหยดุ

กำรท ำงำน

*เครือ่งฟอกอำกำศท ำงำน

หลังจำกหยดุกำรท ำงำน

แสดงการท างาน/สี

แดง

No.
สวงิ/สสีม้

แสดงการ

ท างาน/สแีดง

อาการความบกพรอ่ง
แสดงผลการ

บกพรอ่ง
No.อาการความบกพรอ่ง

ต ัง้เวลา/สี

เหลอืง

7.คอมเพรสเซอรส์ตารท์

ไมอ่อก (ถา้ปลอ่ยไว้

นานคอมเพรสเซอรจ์ะ

ไหม)้

ต ัง้เวลา/สเีหลอืง สวงิ/สสีม้
อาการความบกพรอ่งNo.

No.

การแกไ้ขความบกพรอ่ง (TROUBLE SHOOTING) และ ERROR CODE

2

3

4

5

6

7

8

Error code

คูม่อืส าหรบัชา่งบรกิารเครือ่งปรบัอากาศ

Customer Service Call 02-7878-111



07. Main Product Model FUJITSU Air Condition_Inverter model : AS(A,M)-Wall type & AWM-Ceiling wall type 08. Main Product Model FUJITSU Air Condition_Inverter model : AUY-Cassette type

AS(A,M,YG)-Wall type AWM-Ceiling wall type AUY-Cassette type

ASAA09JGC / AOAR09JGC ASMA09JET / AOMR09JET AWMZ14LBC / AOMZ14LBC AUYF12LAL / AOYA12LACL AUYF18LAL / AOYB18LACL AUYA30LBLU / AOYA30LBTL

ASAA12JGC / AOAR12JGC ASMA12JET / AOMR12JET AWMZ18LBC / AOMZ18LBC AUYF12LAL / AOYA12LALL AUYF18LAL / AOYB18LALL AUYA36LBLU / AOYA36LBTL

ASAA18JCC / AOAR18JCC ASMA14LC / AOMR14LC AWMZ24LBC / AOMZ24LBC AUYF12LAL / AOYB12LACL AUYF18LBL / AOYA18LALL AUYA30LBLU / AOYA30LFTL

ASAA24JCC / AOAR24JCC ASMA18LC / AOMR18LC AUYF12LAL / AOYB12LALL AUYF18LBL / AOYB18LALL AUYA36LBLU / AOYA36LFTL

ASAA30JCC / AOAR30JCT ASMA24LC / AOMR24LC AUYF14LAL / AOYA14LACL AUYA24LBL / AOYA24LACL AUYA45LCLU / AOYA45LCTL

ASMA30LC / AOMR30LC AUYF14LAL / AOYA14LALL AUYA24LBL / AOYA24LALL AUYA54LCLU / AOYA54LCTL

AUYF14LAL / AOYB14LACL AUYA24LBL / AOYB24LACL

AUYF14LAL / AOYB14LALL AUYA24LBL / AOYB24LALL

AUYF18LAL / AOYA18LACL AUYF24LBL / AOYA24LALL

AUYF18LAL / AOYA18LALL AUYF24LBL / AOYB24LALL

Indicator แสดงการท างาน แสดงอาการบกพรอ่งบนหนา้จอของ Remote control แบบมสีาย (Option) 

1 ดับ ในตอนเริม่ตน้ท ำงำน, เครือ่ง Indoor ไมไ่ดรั้บสญัญำณสือ่สำรตอ่เนื่อง

เป็นเวลำ 10 วนิำท ีหลังจำกที ่Power Relay ON

> เครือ่งจะหยดุท ำงำนถำวร หลังจำกผำ่นไป 30 วนิำที

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบกำรตอ่สำยระหวำ่ง indoor กับ outdoor หลดุ หลวม 

สำยไฟช ำรดุ, แผงควบคมุบกพรอ่ง

2 ดับ เมือ่เครือ่ง Indoor unit ไมไ่ดรั้บสญัญำณสือ่สำรตอ่เนื่องเป็นเวลำ 10 วนิำท ี

ระหวำ่งทีเ่ครือ่งท ำงำน

> เครือ่งหยดุท ำงำนถำวร หลังจำกผำ่นไป 30 วนิำที

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบกำรตอ่สำยระหวำ่ง indoor กับ outdoor หลดุ หลวม 

สำยไฟช ำรดุ, แผงควบคมุบกพรอ่ง

1 สญัญำณ Indoor บกพรอ่ง ดับ กระพรบิรัว ดับ 01,13,26,27

3 ดับ เมือ่เครือ่ง outdoor unit ไมไ่ดรั้บสญัญำณสือ่สำรตอ่เนื่องเป็นเวลำ 2 Wired Remote Control ผดิปกติ ดับ กระพรบิ 8 ครัง้ ดับ 00

10 วนิำท ีหลังจำกที ่Power Relay ON 3 ตัววดัอณุหภมูหิอ้ง ผดิปกติ กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิ 2 ครัง้ ดับ 02

> เครือ่ง Outdoor unit หยดุท ำงำน 4 ตัววดัอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น (middle) ผดิปกติ กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิ 3 ครัง้ ดับ 04

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบกำรตอ่สำยระหวำ่ง indoor กับ outdoor หลดุ หลวม 5 ตัววดัอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น (inlet) ผดิปกติ กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิ 4 ครัง้ ดับ 28

สำยไฟช ำรดุ, แผงควบคมุบกพรอ่ง 6 สวติชล์กูลอยท ำงำนตลอดเวลำ กระพรบิ 2 ครัง้ กระพรบิ 6 ครัง้ ดับ 09

7 ตัววดัอณุหภมูทิอ่ฉีด ผดิปกติ กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิ 2 ครัง้ ดับ 0C

8 ตัววดัอณุหภมูแิผงคอยลร์อ้น (outlet) ผดิปกติ กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิ 3 ครัง้ ดับ 06

9 ตัววดัอณุหภมูภิำยนอก ผดิปกติ กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิ 4 ครัง้ ดับ 0A

10 ตัววดัอณุหภมูคิอมเพรสเซอร ์ผดิปกติ กระพรบิ 3 ครัง้ กระพรบิ 8 ครัง้ ดับ 15

11 ตัววดัอณุหภมู ิ2-way valve ผดิปกติ กระพรบิ 3 ครัง้ ดับ กระพรบิ 2 ครัง้ 1D

12 ตัววดัอณุหภมู ิ3-way valve ผดิปกติ กระพรบิ 3 ครัง้ ดับ กระพรบิ 3 ครัง้ 1E

4 ดับ เมือ่เครือ่ง outdoor unit ไมไ่ดรั้บสญัญำณสือ่สำรตอ่เนื่องเป็นเวลำ 13 ตัววดัอณุหภมูแิผงคอยลร์อ้น (middle) ผดิปกติ กระพรบิ 3 ครัง้ ดับ กระพรบิ 4 ครัง้ 29

10 วนิำท ีระหวำ่งทีเ่ครือ่งท ำงำน 14 สวติชฉุ์กเฉนิท ำงำนบกพรอ่ง กระพรบิ 4 ครัง้ กระพรบิ 2 ครัง้ ดับ 20

> เครือ่ง Outdoor unit หยดุท ำงำน 15 ควำมถีแ่หลง่จำ่ยไฟบกพรอ่ง กระพรบิ 4 ครัง้ กระพรบิ 4 ครัง้ ดับ 2A

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบกำรตอ่สำยระหวำ่ง indoor กับ outdoor หลดุ หลวม 16 ระบบป้องกัน IPM กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิ 2 ครัง้ ดับ 17

สำยไฟช ำรดุ, แผงควบคมุบกพรอ่ง 17 ระบบวดักระแสไฟบกพรอ่ง CT error กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิ 3 ครัง้ ดับ 18

18 สว่นคอมเพรสเซอรบ์กพรอ่ง กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิ 5 ครัง้ ดับ 1A

5 ตัววดัอณุหภมูหิอ้ง (Room) จะถกูตรวจสอบหลังจำกเปิดไฟเขำ้เครือ่งฯ 19 มอเตอรพั์ดลม Outdoor บกพรอ่ง กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิ 6 ครัง้ ดับ 1B

เพือ่พรอ้มท ำงำน 20 จดุตอ่ของชดุ Indoor บกพรอ่ง กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิ 7 ครัง้ ดับ 1F

> รโีมทไมส่ำมำรถสัง่งำนได ้ 21 กำรสือ่สำรภำยในสว่นของ Outdoor บกพรอ่ง กระพรบิ 5 ครัง้ กระพรบิ 8 ครัง้ ดับ 1C

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบคำ่ควำมตำ้นทำนของตัววดัอณุหภมู,ิ แผงควบคมุบกพรอ่ง 22 มอเตอรพั์ดลม Indoor บกพรอ่ง กระพรบิ 6 ครัง้ กระพรบิ 2/3 ครัง้ ดับ 12

23 อณุหภมูทิอ่ฉีดบกพรอ่ง กระพรบิ 7 ครัง้ กระพรบิ 2 ครัง้ ดับ 0F

6 ตัววดัอณุหภมูแิผงคอยลเ์ย็น (Pipe) จะถกูตรวจสอบวำ่ขำดหรอืลัดวงจร 24 ควำมดันดำ้น Hi สงูเกนิไป กระพรบิ 7 ครัง้ กระพรบิ 3 ครัง้ ดับ 24

เมือ่เปิดไฟเขำ้เครือ่งฯเพือ่พรอ้มท ำงำน 25 4-way valve ผดิปกติ กระพรบิ 7 ครัง้ กระพรบิ 4 ครัง้ ดับ 2C

> รโีมทไมส่ำมำรถสัง่งำนได ้ 26 สวติชว์ดัควำมดันน ้ำยำท ำงำนบกพรอ่ง กระพรบิ 7 ครัง้ กระพรบิ 5 ครัง้ ดับ 16

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบคำ่ควำมตำ้นทำนของตัววดัอณุหภมู,ิ แผงควบคมุบกพรอ่ง 27 อณุหภมูขิองคอมเพรสเซอร ์ผดิปกติ กระพรบิ 7 ครัง้ กระพรบิ 6 ครัง้ ดับ 2B

28 แผง Active Filter บกพรอ่ง กระพรบิ 8 ครัง้ กระพรบิ 2/3 ครัง้ ดับ 19

7 กำรตรวจสอบตัววดัอณุหภมูทิอ่ฉีด (Disch.) วำ่ขำดหรอืลัดวงจร 29 วงจร PFC บกพรอ่ง กระพรบิ 8 ครัง้ กระพรบิ 4 ครัง้ ดับ 25

หลังจำกจำ่ยไฟเขำ้เครือ่งฯ

> คอมเพรสเซอรแ์ละมอเตอรพั์ดลม หยดุท ำงำน (มันจะกลับสูก่ำร การทดสอบการท างาน (Test Run) ระบบ Inverter

ท ำงำนโดยอัตโนมัต ิเมือ่ตรวจสอบพบวำ่ตัววดัอณุหภมูเิป็นปกต)ิ  1. กดปุ่ ม TEST RUN ทีต่ัวรโีมท (ไฟ Operation และ Timer จะกระพรบิพรอ้มกัน)

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบคำ่ควำมตำ้นทำนของตัววดัอณุหภมู,ิ แผงควบคมุบกพรอ่ง  2. เครือ่งจะท ำงำนโดยไมค่ ำนงึถงึอณุหภมูหิอ้ง

8 กำรตรวจสอบตัววดัอณุหภมูแิผงคอยลร์อ้น (Out Heat Pipe) วำ่ขำด  3. เครือ่งจะเรง่ท ำงำนเต็มก ำลังภำยในเวลำประมำณ 5-7 นำที

หรอืลัดวงจร หลังจำกจำ่ยไฟเขำ้เครือ่ง  4. เครือ่งจะท ำงำนเป็นเวลำ 60 นำที

> คอมเพรสเซอรแ์ละมอเตอรพั์ดลม หยดุท ำงำน (มันจะกลับสูก่ำร  5. สำมำรถยกเลกิ TEST RUN โดยกำรกดปุ่ ม START/STOP

ท ำงำนโดยอัตโนมัต ิเมือ่ตรวจสอบพบวำ่ตัววดัอณุหภมูเิป็นปกต)ิ

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบคำ่ควำมตำ้นทำนของตัววดัอณุหภมู,ิ แผงควบคมุบกพรอ่ง หมายเหต ุ

9 กำรตรวจสอบตัววดัอณุหภมูอิำกำศภำยนอก (Out temp.) วำ่ขำดหรอื ต ำแหน่งของ TEST RUN Button อำจไมต่รงตำมรปู โดยขึน้อยูก่ับ

ลัดวงจร หลังจำกจำ่ยไฟเขำ้เครือ่ง รุน่ของ REMOTE Control

> คอมเพรสเซอรแ์ละมอเตอรพั์ดลม หยดุท ำงำน (มันจะกลับสูก่ำร

ท ำงำนโดยอัตโนมัต ิเมือ่ตรวจสอบพบวำ่ตัววดัอณุหภมูเิป็นปกต)ิ

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบคำ่ควำมตำ้นทำนของตัววดัอณุหภมู,ิ แผงควบคมุบกพรอ่ง

10 เมือ่สวติชฉุ์กเฉนิท ำงำนตอ่เนื่อง 30 วนิำที

> มันจะแสดงผลควำมบกพรอ่ง แตเ่ครือ่งยังคงท ำงำนตอ่ไป

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบ ถำ้สวติชฉุ์กเฉนิ ถกูกดตลอดเวลำ, สวติชฉุ์กเฉนิบกพรอ่ง,

แผงควบคมุบกพรอ่ง

11 หลังจำกผำ่น 2 นำท ี20 วนิำท ีจำกทีเ่ครือ่งหยดุกำรท ำงำน, สญัญำณ

จำก Outdoor ถกูรับ แมว้ำ่ Main Relay จะอยูต่ ำแหน่ง OFF

> Main relay อยูท่ีต่ ำแหน่ง OFF ตลอดเวลำ

[จดุทีแ่กไ้ข] -Main Relay บกพรอ่ง, แผงควบคมุบกพรอ่ง

12 ควำมถีแ่หลง่จำ่ยไฟไมส่ำมำรถตรวจสอบได ้หลังจำกเปิดเครือ่ง 4 วนิำที

> เครือ่งหยดุท ำงำนถำวร

[จดุทีแ่กไ้ข] -แผงควบคมุบกพรอ่ง

13 คำ่กระแสไฟฟ้ำทีผ่ดิปกต ิถกูตรวจพบทีช่ดุ IPM

> เครือ่งหยดุท ำงำน

[จดุทีแ่กไ้ข] -ชดุ IPM ระบำยควำมรอ้นไมด่,ี ตรวจสอบ ถำ้พัดลม Outdoor 

เกดิควำมบกพรอ่ง (ไมห่มนุ) แผงควบคมุบกพรอ่ง,ระบบน ้ำยำบกพรอ่ง 

14 คำ่กระแสไฟทีต่รวจวดั หลังจำกเริม่ตน้กำรท ำงำนของ

คอมเพรสเซอร ์1 นำท ีเทำ่กับ 0 แอมป์

> เครือ่งหยดุท ำงำน

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบ สำยไฟของตัววดักระแสขำด, แผงควบคมุบกพรอ่ง

15 ควำมเร็วของคอมเพรสเซอรไ์มเ่ป็นไปตำมสญัญำณค ำสัง่ 

(รวมถงึกำรเริม่ตน้กำรท ำงำนของคอมเพรสเซอรด์ว้ย).

> เครือ่งหยดุท ำงำน

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบ ถำ้วำลว์บรกิำรถกูปิด,ตรวจสอบคอมเพรสเซอร ์(คำ่ควำม

ตำ้นทำนขดลวด, กำรตอ่สำยหลวม)ม ระบบน ้ำยำบกพรอง

16 เมือ่ตรวจสอบกระแสไฟของมอเตอรพั์ดลมผดิปกตหิรอืควำมบกพรอ่ง

ตัวนอกถกูตรวจพบ

> เครือ่งหยดุท ำงำน

[จดุทีแ่กไ้ข] -ขัว้ตอ่มอเตอรพั์ดลมหลดุหลวม, มอเตอรพั์ดลมบกพรอ่ง, 

แผงควบคมุบกพรอ่ง

17 ควำมเร็วมอเตอรพั์ดลมเทำ่กับ 0 rpm หลังจำกกำรเริม่ท ำงำน 56 วนิำท ี

หรอื หลังจำกเปลีย่นโหมดพัดลม

> เครือ่งหยดุกำรท ำงำน 

[จดุทีแ่กไ้ข] -ขัว้ตอ่มอเตอรพั์ดลมหลดุหลวม, มอเตอรพั์ดลมบกพรอ่ง, 

แผงควบคมุบกพรอ่ง

18 ควำมเร็วมอเตอรพั์ดลมเทำ่กับ 1/3 ของควำมเร็วทีต่ัง้ไว ้หลังจำกกำร

เริม่ท ำงำน 56 วนิำท ีหรอื หลังจำกเปลีย่นโหมดพัดลม

> เครือ่งหยดุกำรท ำงำน 

[จดุทีแ่กไ้ข] -ขัว้ตอ่มอเตอรพั์ดลมหลดุหลวม,มอเตอรพั์ดลมบกพรอ่ง,

แผงควบคมุบกพรอ่ง

19 อณุหภมูขิองทอ่ฉีดน ้ำยำบกพรอ่ง

> เครือ่งหยดุกำรท ำงำน

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบ วำลว์บรกิำรถกูปิด, กำรระบำยควำมรอ้นไมด่,ี ตรวจสอบ 

ถำ้พัดลม Outdoor เกดิควำมบกพรอ่ง (ไมห่มนุ), ระบบน ้ำยำบกพรอ่ง

20 ควำมดันดำ้น Hi สงูเกนิไป ในโหมดกำรท ำควำมเย็น

> คอมเพรสเซอร,์ มอเตอรพั์ดลมหยดุท ำงำน

[จดุทีแ่กไ้ข] -กำรระบำยควำมรอ้นไมด่,ี ตรวจสอบ ถำ้พัดลม Outdoor เกดิ

ควำมบกพรอ่ง (ไมห่มนุ), ระบบน ้ำยำบกพรอ่ง

21 มตีรวจพบแรงดันไฟทีส่งูเกนิทีว่งจร PFC ในแผง Inverter, หรอืกระแสไฟ 

ในวงจรเกนิ

> เครือ่งหยดุกำรท ำงำน

[จดุทีแ่กไ้ข] -แผงควบคมุบกพรอ่ง

22 แผง Active Filter บกพรอ่ง หรอื กำร cut off error ถกูตรวจพบ

> คอมเพรสเซอร,์ มอเตอรพั์ดลมหยดุท ำงำน

[จดุทีแ่กไ้ข] -ตรวจสอบกำรตอ่สำยไฟ (ขัว้สำยหลดุหลวม, Choke coil), 

แผงควบคมุบกพรอ่ง

***ถำ้เครือ่งปกต,ิ ควำมบกพรอ่งอำจจะเกดิจำกสภำวะของแรงดันไฟฟ้ำ ทีผ่ดิปกติ

แผง Active Filter

 บกพรอ่ง

มอเตอรพ์ดัลมไม่

หมนุ

มอเตอรพ์ดัลม

หมนุชา้กวา่ปกติ

กระพรบิ 

2 ครัง้

กระพรบิ 

3 ครัง้

กระพรบิ 

8 ครัง้

กระพรบิ 

8 ครัง้

กระพรบิ 

3 ครัง้

กระพรบิ 

7 ครัง้

กระพรบิ 

2 ครัง้

อณุหภมูทิอ่ฉดี

บกพรอ่ง

ความดนัดา้น Hi 

สงูเกนิไป

วงจร PFC 

บกพรอ่ง

กระพรบิ 

2 ครัง้

กระพรบิ 

6 ครัง้

กระพรบิ 

7 ครัง้

กระพรบิ 

3 ครัง้

วธิกีารวเิคราะหอ์าการเสยี

กระพรบิ 

2 ครัง้

No.
อาการความ

บกพรอ่ง

ความถี่

แหลง่จา่ยไฟ

บกพรอ่ง

ระบบป้องกนั IPM

ระบบวดักระแสไฟ

บกพรอ่ง (CT 

error)

สว่น

คอมเพรสเซอร์

บกพรอ่ง

Main relay 

บกพรอ่ง

กระพรบิ 

4 ครัง้

กระพรบิ 

4 ครัง้

กระพรบิ 

5 ครัง้

แสดง

การ

ท างาน

ต ัง้เวลา

กระพรบิ 

5 ครัง้

กระพรบิ 

4 ครัง้

กระพรบิ 

3 ครัง้

กระพรบิ 

5 ครัง้

กระพรบิ 

5 ครัง้

มอเตอรพ์ดัลม 

Outdoor บกพรอ่ง

กระพรบิ 

5 ครัง้

กระพรบิ 

6 ครัง้

กระพรบิ 

3 ครัง้

หลอดไฟแสดง

ความบกพรอ่ง

กระพรบิ 

4 ครัง้

กระพรบิ 

2 ครัง้

กระพรบิ 

6 ครัง้

No.
อาการความ

บกพรอ่ง

หลอดไฟแสดง

ความบกพรอ่ง

แสดง

การ

ท างาน

ต ัง้เวลา

สวติชฉุ์กเฉนิ

ท างานบกพรอ่ง

Wire 

Remote 

Control

Wire 

Remote 

Control

อาการความบกพรอ่งNo.

หลอดไฟแสดงความบกพรอ่ง

หลอดไฟการ

ท างาน
หลอดไฟต ัง้เวลา หลอดไฟฟิลเตอร ์

หลอดไฟการ

ท างาน
หลอดไฟต ัง้เวลา

กระพรบิ 

2 ครัง้

กระพรบิ 

3 ครัง้

กระพรบิ 

3 ครัง้

สญัญาณ (สง่) 

บกพรอ่งระหวา่ง

ท างาน

ตวัวดัอณุหภมู ิ

อากาศภายนอก

บกพรอ่ง

กระพรบิ 

3 ครัง้

กระพรบิ 

3 ครัง้

ตวัวดัอณุหภมูทิอ่

ฉดีคอมเพรสเซอร์

บกพรอ่ง

ตวัวดัอณุหภมู ิ

แผงคอยลร์อ้น

บกพรอ่ง

กระพรบิ 

4 ครัง้

วธิกีารวเิคราะหอ์าการเสยี

สญัญาณ (กลบั) 

บกพรอ่งระหวา่ง

เร ิม่ตน้การท างาน

สญัญาณ (กลบั) 

บกพรอ่งระหวา่ง

ท างาน

กระพรบิ 

2 ครัง้

กระพรบิ 

3 ครัง้

อาการความ

บกพรอ่ง

หลอดไฟแสดง

ความบกพรอ่ง

แสดง

การ

ท างาน

ต ัง้เวลา

No.

No.

แสดง

การ

ท างาน

ต ัง้เวลา

หลอดไฟแสดง

ความบกพรอ่ง

สญัญาณ (สง่) 

บกพรอ่งระหวา่ง

เร ิม่ตน้การท างาน

กระพรบิ 

2 ครัง้

อาการความ

บกพรอ่ง

ตวัวดั

อณุหภมูหิอ้ง

บกพรอ่ง

ตวัวดัอณุหภมู ิ

แผงคอยลเ์ย็น

บกพรอ่ง

การหาขนาดเครือ่งปรบัอากาศโดยประมาณ

วธิกีารวเิคราะหอ์าการเสยี

กระพรบิ 

3 ครัง้

กระพรบิ 

4 ครัง้

กระพรบิ 

5 ครัง้

วธิกีารวเิคราะหอ์าการเสยี

กระพรบิ 

2 ครัง้

กระพรบิ 

2 ครัง้

หลอดไฟฟิลเตอร ์
No. อาการความบกพรอ่ง

หลอดไฟแสดงความบกพรอ่ง

13

14

9

10

11

12

(หลอดไฟ (หลอดไฟตัง้
เวลำ)

(หลอดไฟ

16

15

** วิธีลงทะเบียนรบัประกนัสินคา้สามารถท าได ้3 ช่องทางดงัน้ี

1) Website WWW.Fujitsu-general.com/th

2) โทรลงทะเบียน Call Center 02-7878-111

3) สง่แฟกซร์ายละเอียดมาท่ี  02-7878-110

ส านกังานขายกรงุเทพฯ

บรษิทั ฟจิูตสึ เจเนอรลั (ประเทศไทย) จ ากดั

23/110-117 อาคารสรชยั ชัน้ 27 ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั)

ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110

Call Center Tel : 02-7878-111  , Fax. 02-7878-110

เปิดท าการ จนัทร ์- ศกุร ์ เวลา 8.00 - 17.30 น.

Website WWW.Fujitsu-general.com/th

   9,000
 12,000 

/ 13,000
 18,000  20,000  24,000  25,000  30,000  36,000  45,000  54,000

หอ้งนอน (ตรม.) 11 - 15 15 - 22 21 - 30 24 - 33 28 - 40 29 - 42 35 - 50 42 - 60 53 - 75 64 - 90

หอ้งน ัง่เลน่ หรอื

หอ้งรบัแขก (ตรม.)
10 - 13 14- 19 20 - 26 22 - 29 27 - 34 28 - 36 33 - 43 40 - 51 50 - 64 60 -77

หอ้งอาหาร (ตรม.) 8 - 11 11 - 16 15 - 23 17 - 25 20 - 30 21 - 31 25 - 38 30 - 45 38 - 56 45 - 68

หอ้งครวั (ตรม.) 7 - 11 10 - 15 14 - 21 15 - 24 18 - 28 19 - 29 23 - 35 28 - 42 35 - 53 42 - 64

หอ้งประชุม (ตรม.) 9 - 12 12 - 17 17 - 24 19 - 27 23 - 32 24 - 33 29 - 40 34 - 48 43 - 60 51 - 72

ขนาดความเย็น บทียีตูอ่ช ัว่โมง (BTU/h)
รายละเอยีด


	1Fujitsu Error Code 2015 (ใช้อันนี้).pdf
	2Fujitsu Error Code 2015 (ใช้อันนี้).pdf

