
ا ا ن راهنمای عيب يابیا
اينورتر 

هوشمقوي  و ,سريع



اين عملکرد برای تشخيص ايراد و نشان دادن آن در صفحه ديسپلی می باشد •

نشانگر خطا■  
کد خطا ها و توضيحات آنها

راهنمای عيب يابی

اگر همزمان دو خطا داشته باشيم در ابتدا خطای که خطرناک تر است نمايش داده می شود•
به صورت نرمال شروع به چشمک زدن می کنند LEDبعد ار وقوع خطا اگر ايراد رفع گردد •
.پس از برطرف کردن خطا برق را قطع و سپس دوباره وصل کنيد•

توضيحات -خطا در واحد داخلی ■  

خطا نشانه

کد خطا توضيحات

نشانه خطا

واحد داخلی

LED1 )سبز( LED2 )قرمز(

1 اتصال کوتاه/ سنسور هوای يونيت داخلی باز  بار 1 -

2 اتصال کوتاه/ سنسور لوله ورودی يونيت داخلی باز  بار 2 -

5 خطای ارتباطی بين يونيت داخلی و يونيت بيرونی بار 5 -

6 سنسور لوله خروجی يونيت داخلی بار 6 -

9 EEPROM يونيت داخلی بار 9 -

10 ايراد عملکرد موتور فن داخلی - بار 1

12 سنسور وسط لوله يونيت داخلی بار 2 بار 1

SB/SC Chassis (Art cool) SB/SC Chassis (Libero)
يکان  POWERچراغ 
دهگان PLASMAچراغ 

:در دستگاههای که نمايشگر سون سگمنت دارند به صورت عددی ظاهر می شود  و ی ر ور ر ون ر ي ه ر
:مثال 

.ظاهر می شود CH 05خطای ارتباطی با 
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در برد واحد بيرونی LEDمحل قرار گيری 

4kw Controller(UE,UE1) 2kw Controller(UL,UL2) 1.5kw Controller(UA3)

راهنمای عيب يابی

دار LED ٢نوع  دار LED ٢نوع  دار LED ١نوع 

LED1
کان ز

دار  LED ٢نوع  دار LED ١نوع 

LED2
قرمز دهگان

سبز يکان

)باال DCولتاژ ( ٢١خطای ) مثال 

توضيحات ارورها 
ثانيه ١

ثانيه ٢
ثانيه ١ ثانيه ١ثانيه ١

ثانيه ٢ثانيه ٢
ثانيه ٢

خطاهای يونيت داخلی

خطاهای يونيت بيرونی
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CH01, CH02, CH06,CH12خطاهای 

خطاهای واحد داخلی– رفع ايراد 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

وضعيت اتصال سنسور را بررسی کنيد
10㏀ :مقاومت نرمال /at 25 (77 )

اتصال نادرست يا
اتصال  کوتاه بودن سنسور/ باز 

سنسور هوای داخلی CH٠١

وضعيت اتصال سنسور را بررسی کنيد
نرمال :مقاومت 5㏀ /at 25 (77 )

اتصال نادرست يا
اتصال  کوتاه بودن سنسور/باز

سنسور لوله ورودی يونيت داخلی CH02

ک١ ا ال ات

ل ر 5㏀ :و  /at 25 (77 ) ورز ن و و

وضعيت اتصال سنسور را بررسی کنيد
5㏀ :مقاومت نرمال /at 25 (77 )

اتصال نادرست يا
اتصال  کوتاه بودن سنسور/ باز 

سنسور لوله خروجی يونيت داخلی CH06

وضعيت اتصال سنسور را بررسی کنيد
5㏀ :مقاومت نرمال /at 25 (77 )

اتصال نادرست يا
اتصال  کوتاه بودن سنسور/ باز 

سنسور لوله وسط يونيت داخلی CH12

وضعيت اتصال سنسور را بررسی کنيد-١

بعد از جدا کردن سنسور از برد مقاومت آن را اندازه گيری کنيد - ٢

يا بينهايت بود سنسور را تعويض کنيد ٠اگر مقاومت  - ٣

اگر مقاومت نرمال بود برد را بررسی کنيد - ۴

ات ا ا ن انک

:محل قرارگيری سنسورها 

سنسور ميانی

سنسور لوله خروجی

سنسور لوله ورودی

ع ا له ل گاز له ل

اواپراتور

TH1

کانکتور سنسور

اهم متر

لوله مايعسنسور هوای محيط لوله گاز

:روش اندازه گيری 
کانکتور را از روی برد جدا کنيد١.
قرار دهيد Ωرنج مولتی متر را روی اهم ٢.

نشانه رنگ کانکتور نام سنسور مقاومت
TH1 سفيد سنسور هوای يونيت داخلی ١٠kΩ at 25 °C

سنسور لوله ورودی يونيت داخلی 5kΩ at 25 °C

مقاومت کانکتور را اندازه گيری کنيد ٣.

ی

TH2 قرمز سنسور خروجی لوله يونيت داخلی 5kΩ at 25 °C

TH3 سفيد سنسور وسط لوله يونيت داخلی 5kΩ at 25 °C
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) خطای ارتباطی( CH05, CH53کد خطای  

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

٢٣٠الی  ٢٠٨بيرون از محدوده / ولتاژ ورودی نامناسب•
اتصال نادرست کانکتورهای ارتباطی•
قطع شدگی سيم های ارتباطی•
بين واحد داخلی و بيرونی) ارت(اتصال نادرست زمين •
اتصال نادرست ارت با دستگاه بيرونی•
مدار انتقالی برد واحد بيرونی ايراد دارد•
مدار انتقالی برد واحد داخلی ايراد دارد•
خرابی راکتور•
يونيت بيرونی نزديک برق فشار قوی باشد•
باشد• شده نصب برق تابلو نزديک داخلی يونيت

قطع يا مختل شدن ارتباط 
بين واحد داخلی و بيرونی 

دقيقه ٣بيش از 

ارتباط  بين واحد داخلی و 
بيرونی CH05 / 53

* CH05 در يونيت داخلی نمايش داده می شود وCH53 در يونيت بيرونی نمايش داده می شود
)باشد  ٢٣٠الی  ٢٠٨ولتاژ بين (ولتاژ ورودی را بررسی کنيد . ١

اش٢ ش ل اط ا

يونيت داخلی نزديک تابلو برق نصب شده باشد
فيوز های روی برد سوخته باشند•

سيم ارتباطی به درستی وصل شده باشد.٢

ترميم يا تعويض سيم ارتباطی →

بررسی کنيد سيم نول اتصال داشته باشد →

)(2㏁بيش از :نرمال: مقاومت بين سيم ارتباطی و زمين را بررسی کنيد .٣

سيم های ارتباطی به درستی به کانکتورها وصل شده باشند . ۴

وضعيت اتصال ارت بين واحد داخلی و واحد بيرونی و همچنين واحد بيرونی با ارت محل را بررسی کنيد. ۵

)استفاده شده باشد) ٣ترمينال شماره (کابل شيلد تنها بايد برای مسيرسيگنال (وضعيت وجود کابل شيلد را بررسی کنيد. ۶

.فاز باشد ٣محل نصب يونيت بيرونی نبايد نزديک به برق فشار قوی يا کنتور و تابلو برق . ٧

:در تمامی ارورها
قبل از تعویض برد اقدامات زیر را ,زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتيجه رسيدید که برد را تعویض کنيد 

:حتما انجام دهيد 
برق دستگاه را قطع کنيد١)
تمامی کانکتورهای برد بيرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنيد٢)
چند دقيقه صبر کنيد٣)
ک۴) ل ا ا ا ک کا ا سپس تمامی کانکتور ها را دوباره وصل کنيد۴)
.برق دستگاه را دوباره وصل کنيد و دستگاه را روشن کنيد۵)

.در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائيد
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)خطای برد آپشن( CH09خطای 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

وضعيت اتصال برد آپشن را بررسی کنيد اتصال نادرست برد آپشن يا ايراد از برد 
آپشن خطای برد آپشن CH09

بررسی کنيد برد آپشن به درستی اتصال داشته باشد. ١

می باشد ديده شده که) ٨٨(در برخی موارد در مدل هايی که ديسپلی آنها سون سگمنتی 
علت اين ايراد ممکن. اعداد بر روی ديسپلی به صورت ناخوانا و در هم ظاهر می شوند  

ا تگا ق ا ات قط ا ض ت از ا ت که اش ش آ ا ل ت رق دستگاه را     ا د ب است برد ديسپلی يا برد آپشن باشد که حتما بعد از تعويض اين قطعات باي
.ريست کنيد 
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)موتور فن داخلی( CH10کد خطای 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

قفل شدن  موتور فن•
ارتباط نادرست سيم های موتورفن با برد  •
موتور فن ايراد دارد  •

دقيقه از  ١اگر موتور فن بعد از 
عمليات اوليه به کارنيافتد ايراد موتور فن داخلی CH10

کد خطا
نوع ايراد

)بررسی نحوه عملکرد (
علت خطا تائيد و بررسی رفع ايراد

داخلی) PCB(ايراد برد   •

قفل شدن ساختارموتور فن 
داخلی 

فن توسط قطعه ديگری گير کرده يا 
فن مشکل پيدا کرده

شفت موتور را با دست
بگردانيد اگر گردش غير 
عادی باشد ايراد دارد

اصالح يا تعويض موتور فن

کانکتور موتور فن قطع شده •

CH10
اتصال نادرست سيم های 

موتور فن ترمينال ثابت ايراد پيدا کرده •

اند• شده له يا شده قطع ها سيم

بررسی ديداری شود   تعمير سيم ها يا تعويض 
موتور فن 

ع  ي     يم  

موتور ايراد دارد   مدارات داخلی موتور معيوب شده اند بررسی با روش های تستی تعويض موتورفن

داخلی PCB)(ايراد برد   برد واحد داخلی ايراد دارد بررسی ديداری يا روش های 
تست تستیتعويض برد داخلی
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کد های خطای واحد بيرونی/رفع ايرادات 
CH21کد خطای 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

U,V,Wجريان لحظه ای باال در يکی از فازها   •
قفل شدن کمپرسور -
U,V,Wاتصال نادرست  -
Over Loadبروز شرايط  •

جريان باالی لحظه ای•
باال• نامی جريان باالDCولتاژ CH21

شارژ گاز زياد -
طول لوله زياد-
)عدم اگزاست مناسب (نامناسب بودن محل قرار گيری يونيت بيرونی -
ايراد عايق بندی کمپرسور•

جريان نامی باال
IPMايراد قسمت •

باال  DCولتاژ  CH21

ديگر الکتريک های قسمت يا برد کردن چک دستگاهبرای کردن خاموش از کنيد٣بعد صبر هادقيقه گيری اندازه زمان در

IPM:بررسی اتصالی کانکتور سيگنال ورودی 

در زمان اندازه گيری ها.دقيقه صبر کنيد ٣بعد از خاموش کردن دستگاه ,برای چک کردن برد يا قسمت های الکتريکی ديگر!
.مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر باشيد 

.مولتی متر را روی اهم متر قرار دهيد١.

)  IPM )SMPSوضعيت اتصالی بين پين های ورودی ٢.
.را در حالت خاموش دستگاه اندازه گيری کنيد
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راهنمای عيب يابی

چگونگی بررسی مقاومت فازهای کمپرسور

مقاومت عايقی بين کمپرسور و لوله کشی 

Wو U,Vمقاومت بين 

مقاومت بين سيم پيچ ها

درجه سانتی گراد٢٠مقاومت در ر رو ی ر

مقاومت اتصال بدنه سيم پيج 
ها

.مگا اهم باشد ١مقدار مقاومت بين هر ترمينال با لوله بايد بيشتر از 
.اهم باشد ١تا  ٠.۵مقاومت هر سيم پيچ با سيم پيچ ديگر بايد بين 
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را بررسی کنيم  IPMچگونه مسير >  ٢١خطای <
کانکتورهای برد را جدا کنيد  - ١
دهيد-٢ قرار ديود ولتاژ سنجش روی را متر مولتی رنج

راهنمای عيب يابی

هي ر  ر يو  ژ  جش و ر ر روی  ی  و ج  ر
اندازه گيری کنيد١همانند شکل  P~U/P~V/P~Wولتاژهای - ٣
اندازه گيری کنيد  ٢همانند شکل  U~Nu/V~Nu/W~Nuولتاژهای  - ۴
ايراد دارد و برد را تعويض کنيد  IPMاگر مقادير اندازه گيری شده به طور مشخص با مقادير واقعی متفاوت باشند  - ۵

LEDمدل های يک 

} ١شکل { } ٢شکل {

LEDمدل های دو 

} ١شکل { } ٢شکل {
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CH22کد خطای 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

ولتاژ ورودی را بررسی کنيد•
شرايط فن بيرونی را بررسی کنيد•
قسمت های سنسور برد را بررسی کنيد•

)ولتاژ پائين(خطای ولتاژ ورودی•
Over Loadشرايط •
آسيب ديدن برد•

CT2
جريان ورودی بيشتر 
مقدار تعيين شده است

22

نقاط بررسی

در زمان اندازه گيری ها.دقيقه صبر کنيد ٣بعد از خاموش کردن دستگاه  ,برای چک کردن برد يا قسمت های الکتريکی ديگر !
.مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر باشيد 

:در تمامی ارورها
قبل از تعویض برد اقدامات ز ,زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتيجه رسيدید که برد را تعویض کنيد 

:یر را حتما انجام دهيد 
برق دستگاه را قطع کنيد١)
تمامی کانکتورهای برد بيرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنيد٢)
ک٣) ق ق چند دقيقه صبر کنيد٣)
سپس تمامی کانکتور ها را دوباره وصل کنيد۴)
.برق دستگاه را دوباره وصل کنيد و دستگاه را روشن کنيد۵)

.در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائيد
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چگونه ميزان ولتاژ ورودی سنسور جريان را  اندازه بگيريد >  CH 22ارور < 

راهنمای عيب يابی

اندازه گيری ولتاژ ورودی سنسور جريان برد
قرار دهيدDCمولتی متر را روی اندازه گير١.

دار  LED ١مدل 

اندازه گيری کنيد stand byمقادير زير را در حالت اتصال برق تغذيه در حالت ٢.

.اگر مقادير اندازه گيری شده بيرون از محدوده مجاز بود احتمال سوختگی قطعه می باشد٣.

 ٢.٣اگر مقدار اندازه گيری شده بيرون از محدوده 

دار LED ٢مدل 

جريان ورودی ولت باشد قطعه ايراد دارد ٢.٧الی 

الی  ٢.٣اگر مقدار اندازه گيری شده بيرون از محدوده 
ولت باشد قطعه ايراد دارد ٢.٧
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CH 23ارور 

راهنمای عيب يابی

ط ق ط ل نقاط بررسیط علت خطا عنوان کد خطا

بررسی ولتاژ ورودی•
DCبررسی قسمت های سنسور ولتاژ خط •

خطای ولتاژ ورودی•
)ولتاژ پائين (
سوختگی قطعه در برد•

DCولتاژ پائين خط 
v rms ١۴٠کمتر از 

23

!نقاط بررسی 
در زمان اندازه گيری ها.دقيقه صبر کنيد ٣بعد از خاموش کردن دستگاه  ,برای چک کردن برد يا قسمت های الکتريکی ديگر !

.مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر باشيد 

DC   لينک

:در تمامی ارورها
قبل از تعویض برد اقدامات ز ,زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتيجه رسيدید که برد را تعویض کنيد 

:یر را حتما انجام دهيد 
برق دستگاه را قطع کنيد١)
تمامی کانکتورهای برد بيرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنيد٢)
ک٣) ق ق چند دقيقه صبر کنيد٣)
سپس تمامی کانکتور ها را دوباره وصل کنيد۴)
.برق دستگاه را دوباره وصل کنيد و دستگاه را روشن کنيد۵)

.در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائيد

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



DCچگونگی اندازه گيری ولتاژ خط   CH 23>ارور <

راهنمای عيب يابی

اندازه گيری ولتاژ ورودی سنسور جريان برد
قرار دهيد DCمولتی متر را روی اندازه گير ١.
اندازه گيری کنيد stand byمقادير زير را در حالت اتصال برق تغذيه در حالت ٢.
.اگر مقادير اندازه گيری شده بيرون از محدوده مجاز بود احتمال سوختگی قطعه می باشد٣.

دار  LED ١مدل 

باشد DCولت  ٢.٨الی  ٢.۴اگر ميزان اندازه گيری شده بيرون از محدوده 
قطعه معيوب است 

ا٢LEDل دار LED ٢مدل 

باشد DCولت  ٢.٨الی  ٢.۴اگر ميزان اندازه گيری شده بيرون از محدوده 
قطعه معيوب است 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



کد خطا عنوان علت خطا نقاط بررسی

CH 26ارور 

راهنمای عيب يابی

CH26  DCارور موقعيت 
کمپرسور

قفل شدگی کمپرسور•
حالت اور لود •
قفل شدگی فن بيرونی –توقف فن بيرونی (
...)و
) IPM(سوختگی قطعات روی برد •
جريان• حسگر مسير های قسمت سوختگی

بررسی قفل شدگی کمپرسور•
اتصال کوتاه سيمهای کمپرسور/باز•
)اتصال بدنه (بررسی عايق کمپرسور •
...و-مسير باد–قفل شدگی : بررسی فن بيرونی •
)مراجعه شود  ٢١به ارور ( IPMبررسی •

سوختگی قسمت های مسير حسگر جريان 
فاز در برد بررسی قسمت حسگر جريان فازی برد•

در زمان اندازه گيری ها.دقيقه صبر کنيد ٣بعد از خاموش کردن دستگاه  ,برای چک کردن برد يا قسمت های الکتريکی ديگر !
.مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر باشيد 

!نقاط بررسی 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



اندازه گيری ولتاژ قسمت حسگر جريان فاز

چگونگی بررسی جريان فازی>   CH 26ارور <

راهنمای عيب يابی

ژ اندازه گيری ولتاژ ورودی سنسور جريان بردگ
قرار دهيد DCمولتی متر را روی اندازه گير ١.
اندازه گيری کنيد stand byمقادير زير را در حالت اتصال برق تغذيه در حالت ٢.
.اگر مقادير اندازه گيری شده بيرون از محدوده مجاز بود احتمال سوختگی قطعه می باشد٣.

جريان کمپرسور GND
دار  LED ١مدل 

باشد DC ٢.٧الی  ٢.٣اگر ميزان اندازه گيری شده بيرون از مقدار 
قطعه معيوب است 

دار LED ٢مدل 

U,V,W

باشد DC ٢.٧الی  ٢.٣اگر ميزان اندازه گيری شده بيرون از مقدار 
يوبقطعه معيوب است 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی
مدار آشکار ساز جريان فاز کمپرسور

بررسی ارور جريان  .١
آشکارساز

موارد  
بررسی تشخيص ايجاد جريان باالی کمپرسور بدليل ارور آشکارساز جريان فاز هدف

برق را وصل کنيدروش بررسی

يونيت داخلی را خاموش کنيد

ولتاژ را اندازه بگيريد

ولت ٢.٧الی  ٢.٣بين 
بله خير

آشکارساز جريان نرمال است برد را تعويض کنيد

!توجه 
دقت کنيد رنج مولتی متر درست انتخاب شده   ,وقتی اندازه گيری ميکنيد و برق به دستگاه وصل است

باشيد برد های قسمت ديگر با کوتاه اتصال مواظب و .باشد و مواظب اتصال کوتاه با ديگر قسمت های برد باشيدباشد

اژ -١ ر را روی ولت ولتی مت ج م ته و  DCرن گذاش
جريان را بررسی کنيد

اندازه بگيريد GNDرابا  U ,V,Wولتاژ -٢
د٣ تاندا ا ٢±۵قدا باشد۵ ولت ولت می باشد ٢.۵± ٠.۵مقدار استاندارد -٣
رد را تعويض     -۴ اژ ب ودن ولت در صورت درست نب

کنيد

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی
PSCارور خطای >   CH 27ارور <

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

جهت وزش باد /ايراد فن/بررسی موتور فن بيرونی •
:بررسی شرايط راکتور •

١٠A/26.8mH
بررسی قطعات داخلی برد اصلی•

 Over Loadشرايط •
ايراد  راکتور•
) PSC(سوختگی قطعات داخلی برد  •

ارور جريان باالی 
PSC CH27خطای 

بررسی کردن اتصال کوتاه کانکتور سيگنال ورودی 
لSCال ا

در زمان اندازه گيری ها.دقيقه صبر کنيد ٣بعد از خاموش کردن دستگاه  ,برای چک کردن برد يا قسمت های الکتريکی ديگر !
.مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر باشيد 

:برد اصلی PSCمدوالتور
قرار دهيد DCمولتی متر را روی تست ولتاژ ١.
در حالت خاموش دستگاه اتصال کوتاه پين های ٢.

سيگنال ورودی از قسمت پايئن را بررسی کنيد
.

:توجه 
.از داخل اتصال کوتاه هستند ۵و  ۴پين های 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی
مدار آشکار ساز جريان ورودی

بررسی ارور جريان  .١
آشکارساز

موارد  
بررسی تشخيص ايجاد جريان باالی کمپرسور بدليل ارور آشکارساز جريان فاز هدف

برق را وصل کنيدروش بررسی

يونيت داخلی را خاموش کنيد

ولتاژ را اندازه بگيريد

ولت ٢.٧الی  ٢.٣بين 
بله خير

آشکارساز جريان نرمال است برد را تعويض کنيد

!توجه 
دقت کنيد رنج مولتی متر درست انتخاب شده   ,وقتی اندازه گيری ميکنيد و برق به دستگاه وصل است

باشيد برد های قسمت ديگر با کوتاه اتصال مواظب و .باشد و مواظب اتصال کوتاه با ديگر قسمت های برد باشيدباشد

اژ  -١ گذاشته و   DCرنج مولتی متر را روی ولت
جريان را بررسی کنيد

 Micom _GNDو   Input _Iجريان بين -٢
.رابررسی کنيد

ولت می باشد ٢.۵± ٠.۵مقدار استاندارد -٣
در صورت درست نبودن ولتاژ برد را تعويض -۴

کنيد

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



)ارور جريان باالی کمپرسور اينورتر( CH 29ارور 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

بررسی قفل شدگی کمپرسور•
-مسير باد–قفل شدگی : بررسی فن بيرونی •
...و
بررسی قسمت  حسگر جريان  فازی برد•

قفل شدگی کمپرسور•
حالت اور لود •
قفل شدگی فن بيرونی –توقف فن بيرونی (
...)و
سوختگی قسمت حسگر جريان فاز در برد•

ارور جريان باالی فاز 
کمپرسور CH2٩

!نقاط بررسی 

.سيم بندی کمپرسور را اصالح کنيد يا کمپرسور را تعويض کنيد: راه حل 

:در تمامی ارورها
قبل از تعویض برد اقدامات زیر را حتما ا ,زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتيجه رسيدید که برد را تعویض کنيد 

:نجام دهيد 
برق دستگاه را قطع کنيد١)
د٢) کن جدا د ی از ا داخل د ن د های کانکت ا ت تمامی کانکتورهای برد بيرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنيد٢)
چند دقيقه صبر کنيد٣)
سپس تمامی کانکتور ها را دوباره وصل کنيد۴)
.برق دستگاه را دوباره وصل کنيد و دستگاه را روشن کنيد۵)

.در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائيد

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



چگونگی اندازه گيری جريان فازی>  CH 29ارور <

راهنمای عيب يابی 

اندازه گيری ولتاژ قسمت حسگر جريان فاز
قرار دهيد DCمولتی متر را روی اندازه گيری ولتاژ١.
اندازه گيری کنيد Standbyدر حالت اتصال برق تغذيه و در حالت ٢.
.می باشد DCولت  ٢.٧الی  ٢.٣مقدار استاندارد ٣.

Comp Current GND
دار  LED ١مدل 

دار٢LEDمدل

باشد DC ٢.٧الی  ٢.٣اگر ميزان اندازه گيری شده بيرون از مقدار 
قطعه معيوب است 

دار LED ٢مدل 

باشد DC ٢.٧الی  ٢.٣اگر ميزان اندازه گيری شده بيرون از مقدار ر ز يرون ير ز ن يز یر
قطعه معيوب است 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



)ارور گرمای بيش از حد لوله دهش(  CH 32 ارور 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

...و-مسير باد–قفل شدگی : بررسی فن بيرونی •
نشتی مبرد را بررسی کنيد•
محل قرار گيری و اهم (سنسور را بررسی کنيد •

)سنسور 
را بررسی کنيد LEVوضعيت •

حالت اور لود•
قفل شدگی فن بيرونی –توقف فن بيرونی (
...)و
نشتی مبرد•
خرابی سنسور دهش کمپرسور اينورتر•
LEVخرابی/LEVايراد کانکتور•

دمای باالی لوله دهش 
کمپرسور

(105 (221 )↑)
CH32

!نقاط بررسی 

در زمان اندازه گيری ها.دقيقه صبر کنيد ٣بعد از خاموش کردن دستگاه  ,برای چک کردن برد يا قسمت های الکتريکی ديگر !
.مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر باشيد 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



کمپرسور دهش لوله مقاومت گيری اندازه

چگونگی بررسی سنسور لوله دهش > CH32ارور <

راهنمای عيب يابی

1.5kw Controller(UA3)

سنسور

ور پر ش  و  و  يری  ز 

2kw Controller(UL,UL2)

سنسور

 200kΩ±10%ميزان مقاومت اندازه گيری شده 
(25 )

4kw Controller(UE,UE1)

محل قرار گيری سنسوردهش کمپرسور 

سنسور

محل قرارگيری سنسور دهش.١
± 200kΩ :مقدار  10%
c°٢۵در دمای 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



)CTارور سنسور ( CH 40ارور 

راهنمای عيب يابی

بررسی نقاط خطا علت عنوان خطا نقاط بررسیکد علت خطا عنوان کد خطا

 ,بررسی کانکتور برق ورودی•
مدار حسگر جريان خروجی کمپرسور

سوختگی قسمت حسگر مدار برد•
CTارور سنسور 

باز يا اتصال کوتاه
40

ديگر الکتريکی های قسمت يا برد کردن چک دستگاهبرای کردن خاموش از کنيد٣بعد صبر هادقيقه گيری اندازه زمان در

!نقاط بررسی 

در زمان اندازه گيری ها.دقيقه صبر کنيد ٣بعد از خاموش کردن دستگاه ,برای چک کردن برد يا قسمت های الکتريکی ديگر!
.مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر باشيد 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی

 standbyدر حالت اتصال برق و حالت  DCاندازه گيری ولتاژ 
قرار دهيد DCمولتی متر را روی رنج اندازه گيری ولتاژ ١.

چگونگی  بررسی حسگر جريان ورودی و جريان فازی >  CH40ارور 

دار LED ١نوع 

١شکل 
٢شکل 

دار LED ٢نوع 

.باشد   2.7الی  2.3: بايد  standbyدر اتصال برق تغذيه  و در حالت  ١در شکل  R01Nاندازه گيری شده در هر دو سر از  DCولتاژ•
.ولت باشد ٢.٧الی  2.3بايد  standbyدر حالت اتصال برق تغذيه و در حالت  ٢اندازه گيری در شکل  DCمقدار ولتاژ •

.ولت باشد  ٢.٧الی 2.3: بايد  standbyدر اتصال برق تغذيه  و در حالت ١در شکلR01Nاندازه گيری شده در هر دو سر ازDCولتاژ• y
.ولت باشد ٢.٧الی  2.3بايد  standbyدر حالت اتصال برق تغذيه و در حالت  ٢اندازه گيری در شکل  DCمقدار ولتاژ •

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



 CH41, CH44, CH45, CH46, CH47, CH65/ ارورهای مربوط به سنسورهای دمايی 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

وضعيت اتصال سنسور را بررسی کنيد•
200㏀/at 25 :مقاومت نرمال • (77 )

اتصال نادرست•
اتصال / اتصال باز•

کوتاه

سنسور لوله دهش 
(کمپرسور اينورتر)

CH41

وضعيت اتصال سنسور را بررسی کنيد•
10㏀/at 25 :مقاومت نرمال • (77 )

اتصال نادرست•
اتصال / اتصال باز•

کوتاه
سنسور دمای هوا CH44

کوتاه

وضعيت اتصال سنسور را بررسی کنيد•
5㏀/at 25 :مقاومت نرمال • (77 )

اتصال نادرست•
اتصال / اتصال باز•

کوتاه
سنسور لوله کندانسور CH45

وضعيت اتصال سنسور را بررسی کنيد•
5㏀/at 25 :مقاومت نرمال • (77 )

اتصال نادرست•
اتصال / اتصال باز•

کوتاه
سنسور لوله مکش CH46

سنسور هوای ورودی(3)سنسور لوله وسط کندانسور(2)سنسور لوله دهش(1)محل قرارگيری

کوتاه

وضعيت اتصال سنسور را بررسی کنيد•
10㏀/at 25 :مقاومت نرمال • (77 )

اتصال نادرست•
اتصال / اتصال باز•

کوتاه
سنسور هيت سينک CH65

1.5kw Controller(UA3)

(1)(2)(3)

2kW Controller(UL,UL2)

(2)(3)(1)

4kw Controller(UE,UE1)

(1)
(2)
(3)

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



سنسور لوله دهش کمپرسور (1
 :مقدار مقاومتبيرون از کمپرسور :محل قرارگيری

200kΩ ± 10%

راهنمای عيب يابی 
ورودی هوا–مکش کمپرسور - وسط کندانسور-محل قرارگيری سنسور های دهش کمپرسور

200

Ω

200kΩ ± 10%
25در دمای) )

Ω

سنسور لوله کندانسور (2
سنسور ورودیمحل قرارگيری

ر کمپرس

سنسور لوله  :مقدار مقاومت
5kΩ ± 10%

25در دمای) )

5

Ω

5

Ω

کمپرسور 

سنسور دمای هوای بيرون (3
پشت دستگاه بيرونی :محل قرارگيری

مقاومت :مقدار

10

:مقدار مقاومت
10kΩ ± 10%

25در دمای) )

Ω

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



سنسور هيت سينک/سنسور هوا/سنسور لوله/سنسور لوله دهش: مقاومت - جدول دما

دما ( / )
(㏀)مقاومت

راهنمای عيب يابی

( )
سنسور لوله دهش سنسور لوله سنسور هوا سنسور هيت سينک

-30/-22 2845.99 102.17 204.35 102.17

-25/-13 - 73.49 146.97 73.49

-20/-4 - 53.55 107.09 53.55

-15/5 - 3950 79.00 39.50

-10/14 - 29.48 58.95 29.48

-5/23 - 22.24 44.47 22.24

0/32 585.66 16.95 33.90 16.95

5/41 465.17 13.05 26.09 26.05

10/50 372.49 10.14 20.27 20.25

15/59 300.58 7.94 15.89 15.87

20/68 244.33 6.28 12.55 12.55

25/77 200.00 5.00 10.00 10.00

30/86 164.79 4.01 8.03 8.03

35/95 136.64 3.24 6.49 6.49

40/104 113.98 2.64 5.28 5.28

45/113 95.62 2.16 4.32 4.33

50/122 80.65 1.78 3.56 3.57

55/131 68 38 1 48 2 95 2 9655/131 68.38 1.48 2.95 2.96

60/140 58.27 1.23 2.46 2.47

65/149 49.88 1.03 2.06 2.07

70/158 42.90 0.87 1.74 1.74

75/167 37.05 0.74 1.47 1.48

80/176 32.14 0.63 1.25 1.26

90/194 24.46 0.46 0.92 0.92

100/212 18.89 0.34 0.68 0.69

) نرمال (دمای سنسور –مقاومت 

دما ( / )
(㏀)مقاومت

سنسور لوله دهش سنسور لوله سنسور هوا سنسور هيت سينک

25/77 200.00 5.00 10.00 10.00

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

ارور ارتباطی واحد بيرونی>  CH53ارور 

برق واحد داخلی را بررسی کنيد•
برق ورودی به واحد بيرونی و داخلی را •

بررسی کنيد
اتصال زمين واحد داخلی و بيرونی را •

بررسی کنيد

برق واحد داخلی  يا بيرونی ايراد دارد•
ارتباط بين داخلی و بيرونی به وسيله يک نويز •

بيرونی مختل شده
قطعات ارتباطی بين واحد داخلی و بيرونی •

ارتباط واحد داخلی و بيرونی
ديتای ارسالی از واحد داخلی به - 

دقيقه دريافت نشود ٣مدت 
CH53

قطعات ارتباطی بين واحد داخلی و بيرونی •
را از نظر سوختگی بررسی کنيد

سوخته باشند

:ارورها تمامی در
 و شد انجام بررسی مراحل همه که زمانی

,کنيدتعویضرابردکهرسيدیدنتيجهاینبه ,کنيدتعویضرا برد که رسيدیدنتيجهاینبه
 انجام حتما را زیر اقدامات برد تعویض از قبل
: دهيد

کنيد قطع را دستگاه برق١)
  برد و بيرونی برد کانکتورهای تمامی٢)

کنيد جدا برد روی از را داخلی
کنيد صبر دقيقه چند١)
و دوباره را ها کانکتور تمامی سپس٢)

کل کنيدصل
  و کنيد وصل دوباره را دستگاه برق٣)

.کنيد روشن را دستگاه
به نسبت ارور دوباره بروز صورت در

.نمائيد اقدام برد تعویض  

!
برای چک کردن برد يا قسمت های 

بعد از خاموش کردن,الکتريکی ديگرگ
.دقيقه صبر کنيد ٣دستگاه  

در زمان اندازه گيری ها
مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر 
.باشيد 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



)EEPROMارور (  CH60ارور 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

:از نظر EEPROMبررسی 
موجود بودن
اتصال درست
خراب نبودن

همخوانی داشتن با دستگاه

برد بيرونی  EEPROMخرابی يا نبودن •
برد واحد بيرونی  EEPROMاتصال بد  •

بررسی 
EEPROM CH60

!نقاط بررسی 

در زمان اندازه گيری ها.دقيقه صبر کنيد ٣بعد از خاموش کردن دستگاه  ,برای چک کردن برد يا قسمت های الکتريکی ديگر !
.مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر باشيد 

:واحد بيرونی  EEPROMبررسی وضعيت قرار گيری 
و سوکت آن درست باشد EEPROMبررسی کنيد جهت  .1
به صورت کامل و درست در سوکت قرار داشته باشد EEPROMبررسی کنيد  .2
در سوکت قرار داشته باشندEEPROMبررسی کنيد تمام پايه های .3 پ م ی

دارLED ١نوع دار LED ٢نوع 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



)ارور دمای باالی لوله کندانسور(  CH 61ارور  

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

فن بيرونی را بررسی کنيد•
ميزان مبرد را بررسی کنيد•
را بررسی کنيد EEVوضعيت •
کنيد• بررس را سنسور قرارگيری وضعيت

جهت وزش باد /خرابی –فن بيرونی (حالت اور لود--
...)قفل شدگی و /

کثيفی کويل کندانسور -
EEV- و سوکت آن و وضعيت قرارگيری آن

دمای باالی سنسور لوله 
کندانسور

(63 (145 )
CH61

وضعيت قرارگيری سنسور را بررسی کنيد• خرابی سنسور لوله کندانسور يا اتصال نادرست آن-

در زمان اندازه گيری ها.دقيقه صبر کنيد ٣بعد از خاموش کردن دستگاه  ,برای چک کردن برد يا قسمت های الکتريکی ديگر !
.مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر باشيد 

!نقاط بررسی 

اندازه گيری سنسور لوله کندانسور 
مولتی متر را روی اندازه گيری١.
مقاومت قرار دهيد 
انداز١ ا ن ها ن ت قا مقاومت پين های سنسور را اندازه١.

بگيريد
د ٢۵کيلو اهم  در دمای  ۵مقدار مجاز ١.

درصد تلرانس می باشد ١٠ر جه با 
اگر مقاومت سنسور درست نبود مقدار ٢.

اندازه دستگاه لوله با را آن زمقاومت و   ن ر ب  و 
)مگا  اهم باشد ١بايد بيشتر از (بگيريد

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



)ارور دمای باالی هيت سينک( CH 62ارور 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

فن بيرونی را بررسی کنيد•
وضعيت اتصال هيت سينک برد را بررسی •

کنيد
قسمت حسگر دمای برد را بررسی کنيد•

جهت /خرابی –فن بيرونی (حالت اور لود-
...)قفل شدگی و /وزش باد 

نصب نادرست هيت سينک•
ايراد از قسمت حسگر دمای برد•

دمای باالی هيت سينک برد 
بيرونی CH62

!نقاط بررسی 

در زمان اندازه گيری ها.دقيقه صبر کنيد ٣بعد از خاموش کردن دستگاه  ,برای چک کردن برد يا قسمت های الکتريکی ديگر !
.مواظب اتصال کوتاه با قسمت های ديگر باشيد 

:نکته مهم 
هر زمانی که برد را از هيت سينک جدا کرديد بايد از خمير سيليکونی تازه  برای  

.زير هيت سينک استفاده شود

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



برد دمای سنسور مقاومت گيری اندازه

چگونه دمای برد را اندازه گيری کنيم > CH 62ارور <

راهنمای عيب يابی

کانکتور هيت سينک
)کانکتور سفيد دو سيم دار (

اندازه گيری مقاومت سنسور دمای برد

دار  LED ١مدل 

سنسور دمای هيت سينک

PSC/PFCاندازه مقاومت بين •
در حالت قطع بودن برق 20~19پايه های

25در دمای  ,7㏀±10%ميزا ن مقاومت اندازه گيری شده •

دار LED ٢مدل 

PSC/PFCاندازه مقاومت بين •
در حالت قطع بودن برق 20~19پايه های

25در دمای  ,7㏀±10%ميزا ن مقاومت اندازه گيری شده •

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



)ارور قفل شدن فن واحد بيرونی( CH67ارور 

راهنمای عيب يابی

نقاط بررسی علت خطا عنوان کد خطا

بررسی کنيد وضعيت قرارگيری فن بيرونی را•
بررسی کنيد وضعيت کانکتور فن بيرونی را بر روی برد•
بررسی کنيد سيم فن و فيوز آن را•
بررسی کنيد فن را از نظر سوختگی•

فن بيرونی قفل شده باشد-
کانکتور فن روی برد جدا شده باشد-
موتور فن سوخته باشد يا فيوزآن -

سوخته باشد
مدار کارکرد فن در برد آسيب ديده -

سيگنال برگشتی 
کارکرد فن )فيدبک(

BLDC وجود ندارد
CH67

!نقاط بررسی 

باشد

آيا موتورفن
بيرونی به  

درستی قرار
گرفته است ؟ 

آيا کانکتور فن  
روی برد به در
گرفته قرار ر  ستی ر  ر ی 

است؟

:در تمامی ارورها
قبل از تعویض برد اقدامات ز ,زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتيجه رسيدید که برد را تعویض کنيد 

:یر را حتما انجام دهيد 
برق دستگاه را قطع کنيد١)
تمامی کانکتورهای برد بيرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنيد٢)
ک٣) ق ق چند دقيقه صبر کنيد٣)
سپس تمامی کانکتور ها را دوباره وصل کنيد۴)
.برق دستگاه را دوباره وصل کنيد و دستگاه را روشن کنيد۵)

.در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائيد

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



يونيت بيرونی BLDCبررسی سوختگی موتور فن 

راهنمای عيب يابی

را در حالت قطع برق  ۴و  ١اندازه گيری کنيد ولتاژ بين پين های •
باشد موتور از داخل سوخته است 1V ±0.2Vاگر ولتاژ اندازه گيری شده •

:در تمامی ارورها
د کن تعویض ا د ب که دید س جه نت این به و شد انجام سی ب احل م همه که ززمانی اقدامات د ب تعویض از ل ق قبل از تعویض برد اقدامات ز ,زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتيجه رسيدید که برد را تعویض کنيد 

:یر را حتما انجام دهيد 
برق دستگاه را قطع کنيد١)
تمامی کانکتورهای برد بيرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنيد٢)
چند دقيقه صبر کنيد٣)
سپس تمامی کانکتور ها را دوباره وصل کنيد۴)
.برق دستگاه را دوباره وصل کنيد و دستگاه را روشن کنيد۵)

ائ ا اق ا .در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائيدا

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



برر های ش روش های بررسیر

هوشمقوي  و ,سريع



راهنمای عيب يابی

چونگی بررسی شرايط نصب واحد بيرونی

ظا ا ا ق ايراد ظاهریل موقعيت علت

برگشت مکرر هوای گرم به داخل دستگاه و خاموش 
شدن کمپرسور 

می شود Over Loadدستگاه دچار 

مسدود شدن قسمت جلويی واحد بيرونی-

فضای نصب واحد بيرونی باريک باشد-
حالت گردباد

ر ی ر

باال رفتن دمای لوله بعلت کاهش سرعت هوا و •
خاموشی مکرر کمپرسور

می شود Over Loadدستگاه دچار 

قسمت پهلوی دستگاه بيرونی مسدود •
باشد

شيئی خارجی  مانع گردش هوای •
کندانسور شده باشد

مسدود شدن 
جريان هوا

خوردگی کندانسور•
کاهش بازدهی دستگاه

نم– رطوبت •
رطوبت باالی محيط• خوردگی

)طرف ١(زمانی که جلو يا عقب دستگاه ديوار باشد 

گ )طرف ٢(چپ يا راست دستگاه ديوار باشد/زمانی که جلو يا عقب

)طرف ٣(چپ يا راست دستگاه ديوار باشد/زمانی که جلو يا عقب 

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی

چگونگی بررسی جريان مبرد

ظا ا ا ت ق ايراد ظاهریلت موقعيت علت

يخ زدگی واحد داخلی
باال رفتن بيش از حد دمای تبخير ماده مبرد  

سرمايش و گرمايش ضعيف
مبرد نامناسب جريان

مسدود شدگی لوله کشی/ دو پهنی • جريان نامناسب مبرد  مزاحمت در 
خاموش و روشن شدن مکرر کمپرسور با سيستم 

حفاظتی فشار باال و پائين
کاهش دما و فشار   

باال رفتن  دمای روغن سيستم و خرابی کمپرسور 

EEVايراد •
بسته بودن شير سرويس•

عبور جريان
مبرد

بررسی لوله کشی اصالح لوله کشی

EEVبررسی

بررسی شير سرويس باز کردن شير سرويس

ی EEVاصالح  EEVبرر

EEVروش چک کردن 
را در اولين باری که برق وصل می شود EEVبررسی کنيد صدای باز و بسته شدن 

سرويسمسدود بودن لوله/ دوپهنی  شير بررسی ی بررسی شير سرويسپ

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی

چگونگی بررسی مقاومت فازهای کمپرسور

له ل ک ق ا ت مقاومت عايقی بين کمپرسور و لولهقا
توجه داشته باشيد محل  .(از روی کمپرسور با لوله کمپرسور)  U,V,W(مقاومت بين 

)تست رنگ نداشته باشد

Wو  Vو  Uمقاومت فازهای 
گ قرار دهيد)اهم(مولتی متر را روی اندازه گيری مقاومت١.

مقاومت فازها را دو به دو اندازه بگيريد٢.

اهم به معنی معيوب بودن کمپرسور می باشد ٠مقدار ٣.

اگر مقدار اندازه گيری شده به صورت دقيق مشخص نبود  ۴.
ک گ ا ا .به صورت زير دوباره اندازه گيری کنيدا

اگر مقدار اندازه گيری نرمال بود امکان  وجود ايراد در ۵.
.سيم بندی ها می باشد

ف ق گ اندازه گيری مقاومت فازها از روی ترمينال کمپرسور•

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی

چگونگی بررسی ايراد سيم بندی کمپرسور

(زرد)
(آبی)
(قرمز)

ت ت ه ک ها ا د ها ا آ د بررسی کنيد آيا سيم های روی برد با سيم های روی کمپرسور به ترتيب  کن
رنگ و درست وصل شده اند

 Wو U ,Vبررسی کنيد که سيم های 
باشند وصل ترمينالها روی بر

جهت سيم بندی نسبت به نوع کمپرسور 
است متفاوت متفاوت استبر روی ترمينالها وصل باشند

U  (قرمز) U  (قرمز)

W(زرد)V(آبی) V(آبی) W(زرد)

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی

IPMچگونگی بررسی قسمت 

بررسی ارور جريان آشکارساز.١ موارد بررسی
برد اصلی IPMتشخيص ايراد  هدف

روند بررسی مراحل

)روی برد واحد بيرونی خاموش شود LEDصبر کنيد تا (دستگاه را خاموش کنيد  ١

سيم های کمپرسور را جدا کنيد ٢

مولتی متر را روی مقدار ديودی قرار دهيد ومقدار ولتاژ را مطابق شکل زير اندازه گيری کنيد ٣
ا لتاژ اش۶تا۴ک ل ولت باشد٠.۶تا٠.۴بررسی کنيد ولتاژ از۴ ۴

را از نظر اتصالی بررسی کنيد  IPMپايه های  ۵

IPM IGBTنقاط بررسی 

بررسی برای اتصالی

IPMشماره پين ها و چيدمان پين های 

ا اب ت لت ز ق شک اب پ کنيد دقت کنيد پراب مشکی و قرمز مولتی متر جابجادقت
.قرار نگيرند

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی

)حالت ديود( IPM IGBTچگونگی بررسی قسمت 

کنيد١ جدا برد روی از را کانکتورها کانکتورها را از روی برد جدا کنيد١.
.()مولتی متر را روی اندازه گيری ديود قرار دهيد٢.
.اندازه گيری کنيد ١را مطابق شکل   P~U/P~V/P~Wولتاژ بين ٣.
.اندازه گيری کنيد ٢رامطابق شکل  U~Nu/V~Nu/W~Nuولتاژ بين ۴.
  IPMاگر مقدار اندازه گيری شده به صورت قابل مالحظه ای با مقدار استاندارد تفاوت داشت ۵.

.خراب است

١شکل  ٢شکل 

نرمال ترمينال مراحل

0.4V ~ 0.6V P-U ١

نرمال ترمينال مراحل

0.4V ~ 0.6V U-Nu ١0.4V  0.6V P U

0.4V ~ 0.6V P-V ٢

0.4V ~ 0.6V P-W ٣

0.4V  0.6V U Nu

0.4V ~ 0.6V V-Nv ٢

0.4V ~ 0.6V W-Nw ٣

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی
مدار آشکار ساز جريان فاز کمپرسور

بررسی ارور جريان  .١
آشکارساز

موارد  
بررسی تشخيص ايجاد جريان باالی کمپرسور بدليل ارور آشکارساز جريان فاز هدف

برق را وصل کنيدروش بررسی

يونيت داخلی را خاموش کنيد

ولتاژ را اندازه بگيريد

ولت ٢.٧الی  ٢.٣بين 
بله خير

آشکارساز جريان نرمال است برد را تعويض کنيد

!توجه 
دقت کنيد رنج مولتی متر درست انتخاب شده   ,وقتی اندازه گيری ميکنيد و برق به دستگاه وصل است

باشيد برد های قسمت ديگر با کوتاه اتصال مواظب .باشدو مواظب اتصال کوتاه با ديگر قسمت های برد باشيدباشدو

اژ -١ ر را روی ولت ولتی مت ج م ته و  DCرن گذاش
جريان را بررسی کنيد

اندازه بگيريد GNDرابا  U ,V,Wولتاژ -٢
د٣ تاندا ا ٢±۵قدا باشد۵ ولت ولت می باشد ٢.۵± ٠.۵مقدار استاندارد -٣
رد را تعويض     -۴ اژ ب ودن ولت در صورت درست نب

کنيد

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی
مدار آشکار ساز جريان ورودی

بررسی ارور جريان  .١
آشکارساز

موارد  
بررسی تشخيص ايجاد جريان باالی کمپرسور بدليل ارور آشکارساز جريان فاز هدف

برق را وصل کنيدروش بررسی

يونيت داخلی را خاموش کنيد

ولتاژ را اندازه بگيريد

ولت ٢.٧الی  ٢.٣بين 
بله خير

آشکارساز جريان نرمال است برد را تعويض کنيد

!توجه 
دقت کنيد رنج مولتی متر درست انتخاب شده   ,وقتی اندازه گيری ميکنيد و برق به دستگاه وصل است

باشيد برد های قسمت ديگر با کوتاه اتصال مواظب .باشدو مواظب اتصال کوتاه با ديگر قسمت های برد باشيدباشدو

اژ  -١ گذاشته و   DCرنج مولتی متر را روی ولت
جريان را بررسی کنيد

 Micom _GNDو   Input _Iجريان بين -٢
.رابررسی کنيد

ولت می باشد ٢.۵± ٠.۵مقدار استاندارد -٣
در صورت درست نبودن ولتاژ برد را تعويض -۴

کنيد

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی

)Way Valve 4(طرفه  ۴چگونگی بررسی شير 
طرفه از روی برد ۴بررسی  ولتاژ کانکتور شير .١

بررسی موارد

طرفه ۴بررسی ولتاژ خروجی کانکتور شير 

طرفه ۴بررسی مقاومت کويل شير -٢
ی وار برر

طرفه ۴تشخيض ايراد شير  هدف

مولتی متر را روی اندازه گيری ولتاژ  . ١
AC   بگذاريد

۴ولتاژ خروجی از کانکتور شير .٢
گ ا ا ا ا ا

١٠ولت با تلرانس  ٢٢٠ولتاژ نرمال .٣
درصد می باشد 
کنيد۴ يض ت ا د ب د ب ت تفا د تاندا ا قدا با شد ی گي انداز قدا اگ

راهه از روی برد را اندازه گيری
کنيد

.بعد از کارکرد دستگاه باشد  Standbyاندازه گيری بايد در شروع حالت گرمايش باشد و در زمان 
طرفه ۴بررسی مقاومت کويل شير 

گ

.اگر مقدار اندازه گيری شده با مقدار استاندارد متفاوت بود برد را تعويض کنيد.۴

.مولتی متر را روی اندازه گيری مقاومت قرار دهيد١.

راهه را   ۴مقاومت دو سر از سوکت شير ٢.
.اندازه گيری کنيد

.است 1.4KΩ±10%استاندارد  مقدار مقاومت.٣
راگر مقدار اندازه گيری شده با مقدار استاندارد.۴ ر ب يری ز ر ر

.تفاوت داشت کويل را تعويض کنيد

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران



راهنمای عيب يابی

EEVچگونگی بررسی شير 
EEVبررسی مقاومت شير .١ موارد بررسی

ايراد EEVتشخيص هدف

EEVبررسی مقاومت شير 

EEVتشخيص ايراد  هدف

مولتی متر را روی اندازه گيری مقاومت قرار دهيد١.

مقاومت بين پايه ها را اندازه بگيريد٢.
کنيد٣ پيروی زير جدول از استاندارد مقادير و گيری اندازه برای .برای اندازه گيری و مقادير استاندارد از جدول زير پيروی کنيد٣.

مقدار نرمال شماره پايه ها

45Ω±5Ω ١ -۴

45Ω±5Ω ١-۶

45Ω±5Ω ٣- ٢

45Ω±5Ω ٢ -۵

.متفاوت می باشد EEVمقدار مقاومت کويل  در مدل های مختلف

هوشمقوي  و ,سريع واحد تضمين كيفيت شركت خدمات گلديران


