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1 Semnificația simbolurilor și instrucțiuni de 
siguranță

1.1 Semnificația simbolurilor

Avertismente

În prezentul document, avertismentele sunt semnalate 
printr-un triunghi de avertizare pe un fundal gri.
Cuvintele-cheie de la începutul unui avertisment in-
dică tipul și gravitatea unui pericol dacă nu sunt luate 
măsurile care se impun pentru prevenirea acestuia.

Următoarele cuvinte-cheie pot fi întâlnite în prezentul document:
• ATENȚIONARE indică o situație care poate cauza daune ma-

teriale sau deteriorarea echipamentului. 
• ATENȚIE indică o situație care poate cauza răniri minore și medii .
• AVERTISMENT indică o situație care poate cauza răniri grave

sau deces.
• PERICOL indică o situație care va cauza răniri grave sau deces.

Informații importante

Acest simbol indică informații importante care nu impli-
că riscuri de rănire sau pagube materiale.

Alte simboluri

Simbol Explicație
Etapă într-o secvență de acțiuni

→ Referință la o altă secțiune a documentului
• Înregistrare în listă
– Înregistrare în listă (al doilea nivel)

Tabelul 1
1.2 Instrucțiuni generale de siguranță 

Aceste instrucțiuni de instalare sunt destinate instalatorilor, proiec-
tanților de sisteme de încălzire și electricienilor.

Citiți cu atenție instrucțiunile de instalare (unitate de exterior, 
comenzi pentru încălzire etc.) înainte de a începe instalarea. 
Respectați instrucțiunile de siguranță și avertismentele. 
Respectați reglementările, regulile tehnice și directivele națio-
nale și regionale. 
Țineți evidența tuturor lucrărilor efectuate. 

Utilizare
Această unitate de exterior trebuie să fie utilizată doar ca aparat de 
uz casnic pentru încălzire, în cadrul unui sistem etanș cu apă caldă.
Orice altă utilizare este considerată inadecvată. Orice deteriorare 
apărută ca urmare a unei astfel de utilizări atrage excluderea 
responsabilității noastre.

Instalarea, punerea în funcțiune și efectuarea lucrărilor de service
Instalarea, punerea în funcțiune și lucrările de service trebuie să 
fie efectuate doar de contractori autorizați.

 Utilizați exclusiv piese de schimb originale.
Lucrări asupra sistemului electric
Lucrările asupra sistemului electric trebuie să fie efectuate doar de 
electricieni calificați.

Înainte de a începe efectuarea lucrărilor asupra sistemului electric: 
– izolați toți polii de la rețeaua electrică și luați măsuri pentru a 
preveni reconectarea. 
– cu ajutorul unor instrumente adecvate, testați dacă alimen-
tarea electrică este oprită. 
Consultați și schemele de conexiuni ale altor componente ale 
sistemului. 

Manipularea agentului frigorific 
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Unitatea de exterior aer-apă este umplută cu agent frigorific 
R410A.

Doar persoanele calificate și autorizate în domeniul frigorific 
pot efectua lucrări asupra circuitului de agent frigorific. 
Pentru lucrul cu agent frigorific, purtați mănuși și ochelari de 
protecție adecvați.

Ce trebuie făcut în caz de scurgeri de agent frigorific 
Dacă agentul frigorific scurs intră în contact cu pielea poate cauza 
degerături.

În cazul unor scurgeri de agent frigorific, nu atingeți nicio 
componentă a unității de exterior aer-apă.  
Evitați contactul agentului frigorific cu ochii sau pielea.
Solicitați asistență medicală dacă agentul frigorific a intrat în 
contact cu pielea sau ochii dumneavoastră. 
În cazul unor scurgeri de agent frigorific, vă rugăm să 
contactați imediat instalatorul.

Predarea către utilizator
Atunci când predați utilizatorului sistemul de încălzire, instruiți-l 
referitor la funcționarea și condițiile de funcționare ale acestuia.

Explicați funcționarea, punând un accent deosebit pe toate 
acțiunile privind siguranța.  
Explicați faptul că modificările și reparațiile trebuie să fie efectu-
ate doar de un contractor autorizat. 
Atrageți atenția asupra necesității lucrărilor de verificare și între-
ținere pentru o funcționare sigură și ecologică.
Instrucțiunile pentru instalare și utilizare trebuie să fie date 
utilizatorului spre păstrare. 

2 Instrucțiuni de remediere a erorilor pentru
unitatea de exterior split  

2.1 Denumirile unităților

Denumire dată de furnizor 
pentru unitatea de exterior

Denumire BTT pentru unitatea 
de exterior

AHUW036A2 ODU Split 2
AHUW056A2 ODU Split 4
AHUW076A2 ODU Split 6
AHUW096A2 ODU Split 8
AHUW126A2 ODU Split 11s
AHUW146A2 ODU Split 13s
AHUW156A2/166A2 ODU Split 15s
AHUW128A2 ODU Split 11t
AHUW148A2 ODU Split 13t
AHUW158A2/168A2 ODU Split 15t

Tabelul 2  Denumirile unităților

2.2 Lista codurilor de eroare

Cod de eroare HMI
Cod de eroa-
re unitate de 
exterior

Descriere Caracteristică eroare Observație

5600, 5601 21 Vârf de tensiune c.c. (defect IPM)
IPM = Modul de putere inteligent

Repornire 10x/oră,
apoi blocare

Compresor deteriorat sau 
prea mult agent frigorific în 
compresor

5602, 5603 22 CT 2 (CT max.)
Repornește după
ce problema a
dispărut

Intensitate invertor > 14 A

5604, 5605 23 Tensiune c.c. prea mică sau prea mare
Repornește după
ce problema a
dispărut

Curent continuu
1~: <140 V c.c. sau >480 
(3kW: 420) V c.c. 3~: <320 
V c.c. sau >780 V c.c.

5610, 5611 26 Problemă cu amplasarea compreso-
rului c.c.

Repornire 10x/oră, apoi 
blocare

Orientare greșită a conexiu-
nilor compresorului (UVW)

5612, 5613 27 Defect PSC Repornire 10x/oră,
apoi blocare

IGBT de intensitate mare 
(verificați reactorul)

5616, 5617 29 Intensitate mare la fazele compreso-
rului

Repornire 10x/oră,
apoi blocare

Temperatura gazului 
fierbinte TH5 >105

5618, 5619 32 Temperatura la nivelul conductei de 
golire este prea mare

Repornește după
ce problema a
dispărut

°C (verificați cantitatea de 
agent frigorific)

5666, 5667 35 Eroare presiune scăzută Repornire 3x/oră,
apoi blocare

Presiune scăzută < 0 kPa  
(– 49,5 °C)

5622, 5623 41 Problemă cu senzorul de temperatură 
din conducta de evacuare Oprire directă Senzorul TH5 este deterio-

rat (200k Ω >25 °C)

5662, 5663 43 Senzorul de înaltă presiune (circuit 
deschis/scurtcircuit) Oprire directă

Senzorul de joasă presi-
une/înaltă presiune este 
deteriorat

5624, 5625 44 Problemă cu senzorul de temperatură
ambiantă Oprire directă Senzorul TH7 este deterio-

rat (10k Ω >25 °C)

5626, 5627 45
Problemă cu senzorul de temperatură 
din conducta centrală a 
condensatorului

Oprire directă Senzorul TH8 este deterio-
rat (5k Ω >25 °C)

5628, 5629 46 Problemă cu senzorul de temperatură 
din conducta de aspirație Oprire directă Senzorul TH4 este deterio-

rat (5k Ω >25 °C)
Tabelul 3  Coduri de eroare

Manipularea agentului frigorific
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Cod de 
eroare HMI

Cod de 
eroare 
unitate de 
exterior

Descriere Caracteristică 
eroare Observație

5664, 5665 48 Eroare tehnică conductă de ieșire con-
densator (circuit deschis/scurtcircuit) Oprire directă Senzorul TH6 este deteriorat (5k Ω >25 °C)

5632, 5633 52 Comunicare defectuoasă între 
PCB invertor și PCB principală

Repornire 3x/oră,
și apoi blocare

Conexiunile dintre placa cu circuite imprimate 
(PCB) principală și cea a invertorului
sunt deteriorate (doar pentru curent trifazic)

5634, 5635 53 Comunicare defectuoasă între PCB
CAN și PCB principală Oprire directă Conexiunile dintre PCB principală și PCB CAN 

sunt deteriorate

5636, 5637 54 Secvență incorectă a fazelor Repornire 10x/
oră, apoi blocare

Doar 2 faze sau câmp de rotație incorect
(doar pentru curent trifazic)

5668, 5669 55 Eroare de comunicare CAN (PCB
CAN <=> Placă de instalare) Oprire directă Conexiunile dintre PCB CAN și unitatea de 

exterior sunt deteriorate

5638, 5639 60 Eroare de comunicare CAN (PCB
CAN <=> Placă de instalare) Oprire directă Modificați EEPROM

5640, 5641 61 Temperatura la nivelul conductei pentru 
condens este prea ridicată

Repornește după
ce problema a
dispărut

Temperatura de condensare >65,3°C (4199 kPa)
{Încălzire}
Temperatura de condensare >64,2 °C(4101 kPa)
{Răcire}

5642, 5643 62 Temperatura la nivelul mediului absor-
bant de căldură este prea ridicată

Repornește după
ce problema a
dispărut

Temperatura mediului absorbant de căldură 
>85 °C

5646, 5647 65
Problemă a senzorului de temperatură 
de la nivelul mediului absorbant de
căldură

Oprire directă Senzorul de temperatură mediu absorbant de 
căldură / PCB invertor este deteriorat

5670, 5671 67 Blocare ventilator unitate de exterior cu 
motor c.c. fără perii

Repornire 10x/oră, 
apoi blocare Ventilator blocat

Tabelul 3  Coduri de eroare

Atunci când unitatea de exterior (ODU) este blocată, 
eroarea poate fi anunțată prin pornire/oprire.

 2.3 Codul de eroare 21

Cod 
afișat

Denumire Cauza erorii Punct de verificare & 
stare normală

21 VÂRF DE 
TENSIUNE 
CC (defect 
IPM)

- Suprain-
tensitate
nominală
- Peste inten-
sitatea
nominală
- Izolație 
necorespun-
zătoare
a IPM

- Supraintensitate instan-
tanee în fazele U,V,W
- Blocare compresor
- Conectarea anormală a
fazelor U,V,W
- Suprasarcină
- Suprasarcină pe lungi-
mea conductei de agent 
frigorific
- Ventilatorul exterior s-a 
oprit
- Izolație necorespunză-
toare a compresorului

Tabelul 4  Codul de eroare 21

Model unitate de exterior Rezistență (Ω) la 25 °C

ODU Split 4 U-V 0,628
ODU Split 6 V-W 0,628
ODU Split 8 W-U 0,628
ODU Split 11s U-V 0,438
ODU Split 13s V-W 0,438
ODU Split 15s W-U 0,438
ODU Split 11t U-V 0,845
ODU Split 13t V-W 0,845
ODU Split 15t W-U 0,845

Tabelul 5  Rezistența între faze

Fig. 1   Măsurarea rezistenței la nivelul compresorului
[1] Compresor
[2] Conductă din cupru
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2.3.1 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Starea instalației este normală? Nu → 1. Verificați colmatarea / deformarea conductei
2. Verificați acoperirea (unitate)
3. Verificați starea / funcționarea normală a ansamblului

conectorului EEV
4. Verificați presiunea agentului frigorific

→ Reasamblați sau remediați în cazul descoperirii unei neconcordanțe
Da
Rezistența dintre fiecare fază
și rezistența izolației compresorului
cu invertor sunt normale?

Nu→ 1. Verificați rezistența dintre fiecare terminal al compresorului
2. Verificați rezistența izolației dintre terminalul compresorului și conductă

→ Înlocuiți compresorul în cazul descoperirii unei neconcordanțe
Da
Starea conexiunilor compresorului
este normală?

Nu→ 1. Verificați dacă starea conexiunilor U,V,W ale ansamblului PCB invertor 1 
este normală

2. Verificați conexiunile și dacă există deconectări ale cablurilor
3. Verificați starea conexiunii terminalului compresorului (contact necorespun-

zător)
→ Reasamblați în cazul descoperirii unei neconcordanțe

Da
Ansamblul PCB invertor 1 este normal? Nu→ 1. Verificați dacă IPM ansamblu PCB invertor 1 are o stare normală

→ Înlocuiți ansamblul PCB invertor 1
Da
Verificați din nou puterea și starea instalației 

Tabelul 6  Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

ODU Split 4, 6 și 8

Fig. 2   ODU Split 4, 6, 8
1. Așteptați până la ieșirea PCB (invertor) de sub tensiune (c.c.) 

după deconectarea de la rețeaua de curent electric. 
2. Detașați fazele V, W, U ale conectorului compresorului. 
3. Setați multitesterul la modul rezistență. 
4. Dacă valoarea dintre terminalul fază și nul ale IPM indică un 

scurtcircuit (0 Ω) sau circuit deschis (infinită), este necesară 
înlocuirea PCB (invertor), IPM este deteriorat. 

5. Setați multitesterul la modul diodă. 
6. În cazul în care valoarea măsurată este diferită de cea din 

tabel, este necesară înlocuirea PCB (invertor). PCB (invertor) 
este deteriorat.

ODU Split 11s, 13s, 15s

Fig. 3   Verificare PFC_IPM
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Fig. 4   ODU Split 11s, 13s, 15s
1. Așteptați până la ieșirea PCB (invertor) de sub tensiune (c.c.) 

după deconectarea de la rețeaua de curent electric. 
2. Detașați fazele V, W, U ale conectorului compresorului. 
3. Setați multitesterul la modul rezistență. 
4. Dacă valoarea dintre terminalul fază și nul ale IPM indică un 

scurtcircuit (0 Ω) sau circuit deschis (infinită), este necesară 
înlocuirea PCB (invertor), IPM este deteriorat. 

5. Setați multitesterul la modul diodă. 
6. În cazul în care valoarea măsurată este diferită de cea din 

tabel, este necesară înlocuirea PCB (invertor). PCB (invertor) 
este deteriorat.

Fig. 5   Verificare PFC_IPM
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Fig. 6   ODU Split 11t, 13t, 15t

1. Așteptați până la ieșirea PCB (invertor) de sub tensiune (c.c.) 
după deconectarea de la rețeaua de curent electric. 

2. Detașați fazele V, W, U ale conectorului compresorului. 
3. Setați multitesterul la modul rezistență. 
4. Dacă valoarea dintre terminalul fază și nul ale IPM indică un 

scurtcircuit (0 Ω) sau circuit deschis (infinită), este necesară 
înlocuirea PCB (invertor), IPM este deteriorat. 

5. Setați multitesterul la modul diodă. 
6. În cazul în care valoarea măsurată este diferită de cea din 

tabel, este necesară înlocuirea PCB (invertor). PCB (invertor) 
este deteriorat.

Fig. 7   Verificare PFC_IPM

ODU Split 11t, 13t, 15t
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2.4 Codul de eroare 22 

Cod
afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare & 

stare normală
22 C/T max. - Supraintensitate

intrare
1. Defecțiune a com-

presorului
2. Blocarea conductei
3. Tensiune scăzută 

intrare
4. Blocaj pe lungimea 

conductei de agent  
frigorific

Tabelul 7  Codul de eroare 22

2.4.1 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere 

Starea instalației este normală? Nu→ 1. Verificați colmatarea / deformarea conductei
2. Verificați acoperirea (unitate)
3. Verificați starea / funcționarea normală a ansamblului conector EEV
4. Verificați presiunea agentului frigorific
 → Reasamblați sau remediați în cazul descoperirii unei neconcordanțe

Da
Rezistența dintre fiecare fază
și rezistența izolației compresorului
cu invertor sunt normale?

Nu→ 1. Verificați rezistența dintre fiecare terminal al compresorului
2. Verificați rezistența izolației dintre terminalul compresorului și conductă
 → Înlocuiți compresorul în cazul descoperirii unei neconcordanțe

Da
Starea conexiunilor compresorului
este normală?

Nu→ 1. Verificați conexiunea dintre ansamblul PCB și puntea diodă (conectare 
greșită, deconectare)

2. Verificați conexiunile și dacă există deconectări ale cablurilor
3. Verificați starea conexiunii terminalului compresorului (contact necores-

punzător)
 → Reasamblați în cazul descoperirii unei neconcordanțe

Da
Conexiunea de alimentare electrică a an-
samblului PCB invertor 1 este normală?

Nu→ 1. Verificați conexiunea dintre ansamblul PCB 1 și puntea diodă (conectare 
greșită, deconectare)

 → Efectuați din nou conexiunile în cazul descoperirii unei neconcordanțe
Da
Tensiunea de intrare este normală? Nu→ 1. Verificați dacă tensiunea fază~nul este de 230V    ± 15%

 → Verificați starea conexiunii și cablajul în cazul în care tensiunea este
anormală

Da
Starea ansamblului PCB 1 este normală? Nu→ 1. Verificați dacă IPM ansamblu PCB 1 are o stare normală

 → Înlocuiți ansamblul PCB invertor

Da
Verificați din nou puterea și starea instalației

Tabelul 8  Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Punct de verificare

1. Verificați sursa de alimentare electrică (230 V  ± 15%). 
2. Verificați dacă ventilatorul funcționează corespunzător. 
3. Verificați intensitatea. 
4. Verificați starea instalației. 
5. Verificați semnalul de ieșire al senzorul CT. 
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ODU Split 4, 6, 8

Fig. 8   ODU Split 4, 6, 8

 Verificați semnalul de ieșire al senzorului CT: c.c. 2,5 ± 0,2 V

ODU Split 11s, 13s, 15s

Fig. 9   ODU Split 11s, 13s, 15s

[1] PCB invertor 
[2] Punct de verificare detectare CT 

 Verificați pinul de ieșire 2.3 al senzorului CT: c.c. 2,5 ± 0,2 V
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ODU Split 11t, 13t, 15t

Fig. 10  ODU Split 11t, 13t, 15t
[1] PCB invertor 
[2] Punct de verificare detectare CT 

Verificați intensitatea de intrare T_PFC și R_PFC 
Verificați semnalul de ieșire al senzorului CT: c.c. 2,5 ± 0,2 V
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2.5 Codul de eroare 23 

Cod
afișat Denumire Cauza erorii Punct de verificare & 

stare normală
23 Tensiu-

ne c.c. a 
circuitului 
intermediar 
înaltă
/ scăzută

• Tensiunea c.c. 
a circuitului 
intermediar
este mai 
mare de 420 
V c.c.

• Tensiunea c.c. 
a circuitului 
intermediar
este mai mică 
de 140 V c.c.

1. Verificați conexiu-
nea
CN_(L), CN_(N)

2. Verificați tensiunea 
de intrare

3. Verificați tensiunea 
c.c. PCB a circu-
itului intermediar 
pentru componen-
tele senzorului

Tabelul 9  Codul de eroare 23

2.5.1 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Tensiunea de intrare 
este normală?

Nu→ 1. Verificați tensiunea de 
alimentare

Da
Starea conexiunii de 
alimentare electrică
a ansamblului PCB 
invertor 1 este normală?

Nu→ 1. Verificați starea conexiu-
nii de alimentare electrică

Da
Starea PCB (invertor)
este normală?

Nu→ 1. Înlocuiți ansamblul 
PCB 1

Da
Verificați din nou puterea 
și starea instalației

Nu→

Tabelul 10 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Punct de verificare

1. Verificați starea conexiunii WCN_P(L), P(N) la PCB principală 
(încălzitor). Consultați schema de conexiuni. 

2. Verificați tensiunea c.c. a circuitului intermediar atunci când 
compresorul nu funcționează (≥ 280 V). 

3. Verificați tensiunea c.c. a circuitului intermediar atunci când 
compresorul funcționează (≥ 340 V). 

4. Verificați tensiunea c.c. a semnalului de detectare în circuitul 
intermediar (AHBW**6AO): 2,4~2,8V (→Graficul 12). 

5. Verificați tensiunea c.c. a semnalului de detectare în circuitul 
intermediar (AHBW**8AO): 0,4~0,6V (→Graficul 13). 

ODU Split 4, 6, 8

Fig. 11  ODU Split 4, 6, 8
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ODU Split 11s, 13s, 15s

Fig. 12  ODU Split 11s, 13s, 15s
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ODU Split 11t, 13t, 15t

Fig. 13  ODU Split 11t, 13t, 15t
[1] Poziționarea și numerotarea pinilor PFCM
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2.6 Codul de eroare 26

Cod
afișat Denumire Cauza erorii Punct de verificare & 

stare normală
26 Poziția

compreso-
rului
c.c.

• Eroare la 
pornirea
compre-
sorului

1. Verificați conexiunea
cablurilor compresoru-
lui „U,V,W”

2. Defecțiune a
compresorului

3. Verificați componenta
„IPM”, piese detecție

Tabelul 11  Codul de eroare 26

2.6.1 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Starea instalației
este normală?

Nu→ 1. Verificați colmatarea / deforma-
rea conductei

2. Verificați acoperirea (unitate de 
interior / de exterior)

3. Verificați starea / funcționarea 
normală a ansamblului conec-
tor EEV

4. Verificați presiunea agentului 
frigorific

-→Reasamblați sau remediați în 
cazul descoperirii unei necon-
cordanțe

Da
Rezistența dintre
fiecare fază
și rezistența
izolației compre-
sorului
cu invertor sunt 
normale?

Nu→ 1. Verificați rezistența dintre fieca-
re terminal al compresorului

2. Verificați rezistența izolației 
dintre terminalul compresorului 
și conductă

      -→ Înlocuiți compresorul în 
cazul descoperirii unei necon-
cordanțe

Da
Starea conexiunii 
cablurilor
compresorului
este normală?

Nu→ 1. Verificați starea conexiunilor 
U,V,W ale ansamblului PCB 
invertor

2. Verificați conexiunile și dacă 
există deconectări ale cablurilor

3. Verificați starea terminalului 
compresorului (contact neco-
respunzător)
→ Reasamblați în cazul desco-
peririi unei neconcordanțe

Da
Starea an-
samblului PCB 
invertor este 
normală?

Nu→ 1. Verificați dacă IPM ansamblu 
PCB invertor are o stare nor-
mală

      -→ Înlocuiți ansamblul PCB 
invertor

Da
Verificați din nou 
puterea și starea 
instalației

Tabelul 12 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere



Instrucțiuni de remediere a erorilor pentru unitatea de exterior split

15Split ODU – 6 720 817 722 (2015/06)

ODU Split 4, 6, 8

Fig. 14  ODU Split 4, 6, 8
[1] Punct de verificare detectare CT 
[2] Verificare conector WVC 
ODU Split 11s, 13s, 15s

Fig. 15  ODU Split 11s, 13s, 15s
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ODU Split 11t, 13t, 15t

Fig. 16  ODU Split 11t, 13t, 15t
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2.7 Codul de eroare 27

Cod
afișat Denumire Cauza erorii Punct de verificare & 

stare normală
27 Poziția

compreso-
rului c.c.

• Eroare la 
pornirea
compre-
sorului

1. Verificați conexiunea 
cablurilor compresoru-
lui „U,V,W”

2. Defecțiune a compre-
sorului

3. Verificați componenta 
„IPM”, piese detecție

Tabelul 13  Codul de eroare 27

2.7.1 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Starea instalației
este normală?

Nu→ 1. Verificați colmatarea / deforma-
rea conductei

2. Verificați acoperirea (unitate de 
interior / de exterior)

3. Verificați starea / funcționarea 
normală a ansamblului conector 
EEV

4. Verificați presiunea agentului 
frigorific
-→Reasamblați sau remediați în 
cazul descoperirii unei neconcor-
danțe

Da
Tensiunea de 
intrare este nor-
mală?

Nu→     1. Verificați dacă tensiunea fază-nul
este de 230 ± 15% (1~)

2. Verificați dacă tensiunea fazei 
R-S-T-N este de 380 ± 15% (3~)
-→ Verificați starea conexiunii și
cablurile dacă tensiunea nu este 
normală

Da
Starea conexiunii 
cablului de intrare 
c.a.
este normală?

Nu→ 1. Verificați starea conexiunii L-N
2. Verificați conexiunile și dacă 

există deconectări ale cablurilor
→ Reasamblați în cazul desco-
peririi unei neconcordanțe

Da
Starea ansamblu-
lui PCB invertor 
este normală?

Nu→ 1. Verificați dacă IPM ansamblu 
PCB invertor are o stare normală
→ Înlocuiți ansamblul PCB 
invertor

Da

Starea conexiunii 
cablurilor compre-
sorului
este normală?

Nu→ 1. Verificați starea conexiunilor 
U,V,W ale ansamblului PCB

2. Verificați conexiunile și dacă 
există deconectări ale cablurilor

3. Verificați starea terminalului 
compresorului (contact necores-
punzător)
→ Reasamblați în cazul desco-
peririi unei neconcordanțe

Da
Ansamblul 1 PCB
este normal?

Nu→ 1. Verificați normalitatea PFCM 
ansamblu 1 PCB
-→ Înlocuiți ansamblul 1 PCB

Da
Verificați din nou 
puterea și starea 
instalației
Tabelul 14 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Metodă de verificare a modulului PFCM

ATENȚIE: Pinii numărul 4 și 5 ai modulului PFCM 
sunt în scurtcircuit intern.

1. Setați multitesterul la modul diodă 
2. Verificați dacă există un scurtcircuit între pinii de semnal de 

intrare poziționați sub modulul PFC 
3. Înlocuiți ansamblul PCB 1 dacă prezintă scurtcircuit între pini, 

cu excepția pinilor numărul 4 și 5. 
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ODU Split 4, 6, 8

Fig. 17  ODU Split 4, 6, 8
[1] Punct de verificare scurtcircuit 
[2] După deconectarea de la rețeaua de curent electric, va fi efectuată o măsurare a R24N între extremitățile rezistenței, la 620~670 Ω
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ODU Split 11s/t, 13s/t, 15s/t

Fig. 18  ODU Split 11s/t, 13s/t, 15s/t
[1] ODU Split 11t/13t/15t 
[2] ODU Split 11s/13s/15s 
[3] Punct de verificare scurtcircuit
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2.8 Codul de eroare 29 

Cod
afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare & 

stare normală
29 Suprain-

tensitate
Compresor 
cu invertor

• 1~ODU:
intensitatea
compre-
sorului cu 
invertor 
este de 30 
A

• 3~ODU:
intensitatea
compre-
sorului cu 
invertor este 
de 24 A

1. Funcționare cu su-
prasarcină (colmatare 
conductă/acoperire/
defect EEV/ supraîn-
cărcare cu agent 
frigorific)

2. Deteriorarea compre-
sorului (deteriorarea 
izolației / motorului) 

3. Tensiune scăzută de 
intrare

4. Deteriorarea ansam-
blului PCB 1 al unității 
de exterior 

Tabelul 15  Codul de eroare 29

2.8.1 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere 

Starea instalației
este normală?

Nu→ 1. Verificați colmatarea /
 deformarea conductei
2. Verificați acoperirea (unitate de 

exterior)
3. Verificați starea / funcționarea 

normală a ansamblului conector 
EEV

4. Verificați presiunea agentului 
frigorific
-→Reasamblați sau remediați în 
cazul descoperirii unei neconcor-
danțe

Da
Rezistența 
dintre
fiecare fază
și rezistența
izolației
compresorului 
cu invertor 
sunt normale?

Nu→ 1. Verificați rezistența dintre
fiecare terminal al compresorului
(0,188 ± 7%)

2. Verificați rezistența izolației
dintre terminalul compresorului
și conductă (peste 50 MΩ)
→ Înlocuiți compresorul

     în cazul descoperirii unei necon-
cordanțe

Da
Starea conexi-
unii cablurilor
compresorului
este normală?

Nu→ 1. Verificați starea conexiunilor 
U,V,W ale ansamblului PCB 1

2. Verificați conexiunile și dacă există 
deconectări ale cablurilor

3. Verificați starea terminalului
compresorului (contact necorespun-

zător)
→ Reasamblați în cazul descope-
ririi unei neconcordanțe 

Da
Tensiunea de 
intrare este 
normală?

Nu→ 1. Verificați dacă tensiunea U-V, V-W,
W-U este de 220~240 V ± 10%
-→ Verificați starea conexiunii și 
cablurile dacă tensiunea nu este 
normală

Da
Starea ansam-
blului PCB 1
este normală?

Nu→ 1. Verificați dacă IPM ansamblu PCB 
1 are o stare normală
-→ Înlocuiți ansamblul PCB inver-
tor

Da
Verificați din 
nou puterea și 
starea insta-
lației

Tabelul 16 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere
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2.9 Codul de eroare 32 

Cod
afișat Titlu Cauza erorii

Punct de veri-
ficare & stare 
normală

32 Temperatură 
ridicată în
conducta de 
evacuare a
compresorului 
cu invertor

• Funcționare la 
suprasarcină
(ventilator
exterior restric-
ționat, ecranat, 
blocat

• Senzor de eva-
cuare comp. cu
invertor defect

• Conector EEV 
deplasat / 
stare anormală 
ansamblu EEV

1. Verificați
restricționarea
/ ecranarea / 
structura fluxului 
ventilatorului
exterior

2. Verificați dacă 
există scurgeri 
de agent frigori-
fic

3. Verificați dacă 
senzorul este 
normal

4. Verificați starea 
ansamblului
EEV

Tabelul 17  Codul de eroare 32

2.9.1 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere 

Debitul apei 
calde
este suficient?

Nu→ 1. Verificați dacă pompa de circulație 
ACM funcționează

2. Verificați dacă debitul apei
calde este suficient

3. Verificați manometrul
(1,5~2,5 bar)
-→Îndepărtați cauza erorii

Da
Cantitatea de
agent frigorific 
este suficientă?

Nu→ 1. Verificați dacă există scurgeri de 
agent frigorific

2. Adăugați agent frigorific dacă nu 
este suficient

Da
EEV este 
asamblat
corespunzător?

Nu→ 1. Verificați starea ansamblului PCB 
(invertor) EEV1

2. Verificați starea ansamblului EEV
3. Verificați dacă există un scurtcircuit

la nivelul conectorilor semnal de 
intrare IPM PCB (invertor)
-→ Consultați metoda de depana-
re CH21

Da
Starea senzo-
rului compreso-
rului cu invertor 
este normală?

Nu→ 1. Verificați starea
ansamblului senzorului

2. Verificați dacă senzorul este dete-
riorat: măsurați rezistența 200kΩ ± 
10% (temp. de bază 25 °C)

Tabelul 18 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Verificarea senzorului de evacuare al compresorului cu 
invertor

1. Setați multitesterul la modul de măsurare a rezistenței. 
2. Măsurați rezistența dintre pinii conectorului senzorului de 

evacuare invertor.
3. Măsurați valoarea rezistenței la 200kΩ ± 10%, temperatură 

de bază 25 °C. 
4. Verificați dacă este deteriorată izolația senzorului, măsurați 

rezistența dintre pinul conectorului senzorului și conducta 
unității (1MΩ sau mai mare) 

Fig. 19  Conectorul CN_TH3
[1] CN_TH3 (conector roșu cu 4 pini) 
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2.10 Codul de eroare 35 

Cod
afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare & stare 

normală
35 Eroare

presiune
scăzută

• Scădere
excesivă
a
presiunii

1. Senzor de presiune scăzu-
tă defect

2. Unitate a ventilatorului 
defectă

3. Deformare din cauza dete-
riorării conductei de agent 
frigorific

4. Unitate EEV defectă
5. Acoperire / colmatare (aco-

perire a unității în modul de 
răcire / colmatare a filtrului 
în modul de încălzire)

6. Colmatare a supapei SVC
7. Unitate PCB (invertor) 

defectă
8. Senzor conductă defect

Tabelul 19  Codul de eroare 35

2.10.1  Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Cablul de comunicare / 
conductele
sunt normale?

Nu→ 1.  Verificați comunicarea / 
starea conductelor

Da
Cantitatea de agent 
frigorific este normală?

Nu→ 1. Verificați dacă conductele 
sunt fisurate sau au urme 
de scurgeri de agent 
frigorific

2. Sudați / reconectați porțiu-
nea fisurată

3. Ajustați cantitatea de 
agent frigorific /
umpleți cu agent frigorific

Da
Sita este OK?1) Nu→ 1. Înlocuiți sita
Da
Valoarea indicată de 
manometrul
din galerie și senzorul de 
presiune
este aceeași?
(Valoarea presiunii scă-
zute este
într-adevăr mică?)

Nu→ 1.  Înlocuiți senzorul de 
presiune

Da
• Verificați unitatea EEV 
• Verificați unitatea PCB 

(invertor)
• Verificați condițiile de 

instalare a unității
Tabelul 20 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere
1) Dacă diferența de temperatură dintre intrarea și ieșirea sitei 

este atât de mare încât gheața formată poate fi văzută sau 
confirmată, verificați colmatarea sitei (Rețineți: formarea gheții
la nivelul sitei nu este completă dacă este prezentă doar pe 
porțiunea de ieșire și nu și pe cea de intrare)
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2.11 Codurile de eroare 41, 44, 45, 46, 48 

Cod
afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare & 

stare normală
41 Senzor

conductă 
în formă 
de D
(invertor)

• Circuit deschis / 
scurtcircuit

• Sudură neco-
respunzătoare

• Eroare internă 
circuit

1. Conexiune necores-
punzătoare a conecto-
rului termistorului

2. Defect al conectorului 
termistorului (circuit 
deschis / scurtcircuit)

3. Defect PCB (invertor) 
exterior

44 Senzor de 
aer

• Circuit deschis / 
scurtcircuit

• Sudură neco-
respunzătoare

• Eroare internă 
circuit

1. Conexiune necores-
punzătoare a

conectorului termistorului
2. Defect al conectorului 

termistorului (circuit 
deschis / scurtcircuit)

3. Defect PCB (invertor) 
exterior

45 Senzor al
conductei 
centrale a
conden-
satorului

• Circuit deschis / 
scurtcircuit

• Sudură neco-
respunzătoare

• Eroare internă 
circuit

1. Conexiune necores-
punzătoare a
conectorului termisto-
rului

2. Defect al conectorului 
termistorului (circuit 
deschis / scurtcircuit)

3. Defect PCB (invertor) 
exterior

46 Senzor al
conductei 
de aspi-
rație

• Circuit deschis / 
scurtcircuit

• Sudură neco-
respunzătoare

• Eroare internă 
circuit

1. Conexiune necores-
punzătoare a
conectorului termisto-
rului

2. Defect al conectorului 
termistorului (circuit 
deschis / scurtcircuit)

3. Defect PCB (invertor) 
exterior

48 Senzor al
conductei 
de evacu-
are
conden-
sator

• Circuit deschis / 
scurtcircuit

• Sudură neco-
respunzătoare

• Eroare internă 
circuit

1. Conexiune necores-
punzătoare a
conectorului termisto-
rului

2. Defect al conectorului 
termistorului (circuit 
deschis / scurtcircuit)

3. Defect PCB (invertor) 
exterior

Tabelul 21    Codul de eroare 35

2.11.1  Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Senzorul este co-
nectat
corect la PCB
(invertor)?

Nu→ 1. Conectați corect senzorul 
la PCB (invertor)

Da
Valoarea indicată de 
senzor este corectă?

Nu→ 1. Înlocuiți senzorul

Da
• Înlocuiți PCB-ul (inver-
tor) corespunzător

Nu→ 1. Înlocuiți sita

Tabelul 22 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Fig. 20  Verificarea senzorului
[1] Deconectat; verificați rezistența (10k Ω) 
[2] Conectat; verificați tensiunea (2,5 V c.c.) 
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2.12 Codul de eroare 43 

Cod
afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare & 

stare normală
43 Eroare a

senzorului
de înaltă
presiune

• Valoare
anormală
a senzoru-
lui (circuit 
deschis/
scurtcir-
cuit)

1. Conexiune necorespun-
zătoare a conectorului 
PCB (invertor)

2. Conexiune necorespun-
zătoare a conectorului de 
înaltă presiune

3. Defect al conectorului 
PCB (invertor) (circuit 
deschis / scurtcircuit)

4. Defect al PCB (invertor)
Tabelul 23  Codul de eroare 43

2.0.1 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Senzorul de presiune este 
OK?

Nu→ 1.  Înlocuiți senzorul de 
presiune

Da
Senzorul este conectat 
corect la PCB
(invertor)?

Nu→ 1.  Conectați corect sen-
zorul la PCB (invertor)

Da
După înlocuirea plăcii 
PCB (invertor) 
principale a unității de 
exterior, sistemul mai 
prezintă probleme?

Nu→ FINAL

Da
• Înlocuiți
placa PCB (invertor)
corespunzătoare

Tabelul 24 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Fig. 21 Caracteristicile senzorului de înaltă presiune

[1] Senzor de presiune
[2] Senzor de înaltă presiune: 0~5 MPa, Tensiune de ieșire 

0,5~3,5 V
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2.13 Codurile de eroare 52, 53 

Fig.22 Codurile de eroare 52, 53 

Situație Descriere
Codul de eroare care este trimis 
către placa de instalare de către 

CAN

Timp de așteptare pentru
comunicare înainte

de apariția erorii
1 Lipsă comunicare 

între INV-PCB și 
ODU-PCB (380V / 

curent trifazic)

CAN-PCB primește un cod de 
eroare de la ODU-PCB, dar INV-

PCB nu răspunde
52 30 de secunde

2 Lipsă comunicare 
între ODU-PCB și 

CAN-PCB

CAN-PCB nu primește semnale 
de la ODU-PCB

53 10 secunde

3 Lipsă comunicare 
între CAN-PCB și 
placa de instalare

CAN-PCB nu trimite
semnale către placa de instalare

55
ODU se oprește după 1~3

secunde de la recunoașterea
erorii de comunicare CAN

Tabelul 25  Coduri de eroare 52, 53

2.13.1 Codul de eroare 52

Cod
afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare 

& stare normală
52 Eroare 

de co-
munica-
re PCB

• Verificarea stării 
comunicării dintre 
PCB principală și 
PCB invertor 

1. Sursă de zgomot 
ce interferează cu 
comunicarea

Tabelul 26  Codul de eroare 52

LED-ul de trans-
misie
(galben) al PCB
invertor este 
aprins?

Nu→ Filtrul de zgomot sau siguran-
ța sunt normale?

  NU: Înlocuiți filtrul de zgo-
mot sau siguranța 

-sau- 
DA: Înlocuiți PCB invertor

Da
Cablul de trans-
misie
este conectat 
corect?

Nu→ 1. Reconectați cablul de 
transmisie

Da
PCB principală este 
normală?

Nu→ 1. Înlocuiți PCB principală

Da
• Înlocuiți PCB 

invertor

Tabelul 27 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere



Instrucțiuni de remediere a erorilor pentru unitatea de exterior split

26 Split ODU – 6 720 817 722 (2015/06)

ODU Split 11t, 13t, 15t

Punct de verificare

  Verificați conectorul și LED-ul de transmisie (placă principală și invertor)

Fig. 23 Cod de eroare 52 punct de veri icare ODU Split 11t/13t/15t

[1] Fire introduse incorect 
[2] Deteriorare a acoperirii firelor: interferențe între fire sau deteri-

orarea acoperirii firelor cu tăieturi 
[3] 42/48/60k
[4] PCB invertor 
[5] PCB principală 
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2.13.2  Codul de eroare 53

Cod
afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare & stare normală

53 Comunicare
PCB (încălzitor)
-→PCB (invertor)

• Comunicare necorespunzătoare 1. Tensiune de alimentare c.a. 230V
2. Conectorul pentru transmisie este deconectat
3. Firele de conexiune sunt conectate necorespunzător
4. Linia de comunicare este în scurtcircuit la masă
5. Circuitul de transmisie al PCB (invertor) este anormal
6. Circuitul de transmisie al PCB (încălzitor) este anormal

Tabelul 28 Codul de eroare 53

Punct de verificare

1. Verificați dacă tensiunea de alimentare c.a. este de 230V 
2. Verificați dacă firele pentru comunicare sunt conectate corect. 

Corectați conexiunea firelor și confirmați faza și nulul. 
3. Verificați rezistența dintre linia de comunicare și masă (norma-

lă: peste 2 MΩ). 
4. Verificați dacă conectorul de comunicare este conectat corect. 
5. Asigurați-vă că ați conectat prin sudură linia de comunicare 

(în cazul în care nu conectați prin sudură, apare o eroare de 
comunicare (CH05/ CH53) manifestată prin zgomot)

2.14 Codul de eroare 54 

Cod
afișat

Titlu Cauza erorii Punct de verificare 
& stare normală

54 Eroare circuit 
deschis și 
inversare faze

• Prevenirea 
dezechilibru-
lui fazei și
prevenirea ro-
tației inverse 
a compreso-
rului cu debit 
constant

1. Defect cablu 
de conectare la 
rețeaua de ali-
mentare electrică

Tabelul 29 Codul de eroare 54

Fig. 24 Codul de eroare 54 tabel cu diagnoza erorilor și măsuri 
de remediere

[A] Elemente de verificat 
[B] Sub-elemente de verificat 
[1] Instalare
[2] Deteriorare siguranță (fazele R și S) 
[3] PCB invertor 
[4] Verificarea nulului 
[5] Verificare pierdere de tensiune 
[6] Verificare circuit deschis și inversare faze 
[7] Sarcină c.a. 

2.15 Codul de eroare 60 

Cod
afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare & 

stare normală
60 Eroare sumă 

de control 
EEPROM 
PCB (inver-
tor)
și principală

• Eroare de 
accesare
EEPROM
și eroare 
sumă de 
control

1. Contact EEPROM 
defect /conectare 
incorectă

2. Versiune diferită de 
EEPROM

3. Deteriorare a ansam-
blului PCB 1 invertor 
și placă principală 
unitate de exterior

Tabelul 30 Codul de eroare 60

EEPROM
este corect 
conectată?

Nu→ 1. Verificați direcția de /starea de 
conectare a EEPROM

2. Verificați suma de control 
EEPROM
→Înlocuiți în cazul descoperirii 
unei neconcordanțe 

Da
Ansamblul 
PCB 1
este normal?

Nu→ 1. Înlocuiți ansamblul PCB 1

Da
Ansamblul PCB 
principală 1 
este normal?

Nu→ 1. Înlocuiți ansamblul PCB principa-
lă 1

Da
• Verificați din 
nou puterea și 
starea instalației

Tabelul 31 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Punct de verificare

  Verificați suma de control și direcția de conectare a EEPROM
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Fig. 25  ODU Split 4/6/8

Fig. 26  ODU Split 11/13/15

[1] ODU Split 11s/13s/15s
[1] ODU Split 11t/13t/15t
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2.16 Codul de eroare 61 

Cod
afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare 

& stare normală
61 Tempera-

tură
ridicată în
conducta
conden-
satorului

• Funcționare la 
suprasarcină
(ventilator exterior 
restricționat, ecra-
nat, blocat)

• Schimbător de 
căldură unitate 
contaminat

• Conector EEV 
deplasat /stare 
anormală ansam-
blu EEV

• Ansamblu
senzor conductă 
condensator
necorespunzător/
deteriorat

1. Verificați restricțio-
narea / ecranarea 
/ structura fluxului 
ventilatorului
exterior

2. Verificați dacă 
este prezentă 
o cantitate prea 
mare de agent 
frigorific

3. Verificați starea 
ansamblului EEV

4. Verificați starea 
ansamblului
senzorului

Tabelul 32  Codul de eroare 61

2.16.1  Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Unitatea este 
instalată corect?

Nu→ 1. Verificați dacă ventilatorul este 
blocat

2. Îndepărtați blocajele din jurul 
schimbătorului de căldură

3. Păstrați distanța dintre unitate și 
perete

4. Verificați dacă conducta este 
îndoită sau are alte anormalități

5 Verificați blocarea SVC
Da
Agentul frigorific 
este completat 
corespunzător?

Nu→ 1. Verificați dacă cantitatea de agent 
frigorific nu este prea mare
→ Ajustați volumul de agent frigo-
rific

Da
EEV este asam-
blat corespun-
zător?

Nu→ 1. Verificați starea ansamblului PCB 
(invertor) CN-EEV1

2. Verificați starea ansamblului EEV
-→ Reasamblați / înlocuiți în cazul 
descoperirii unei neconcordanțe

Da
Senzorul con-
ductei conden-
satorului este 
normal?

Nu→ 1. Verificați starea ansamblului 
senzorului

2. Verificați dacă senzorul este ars: 
Măsurați rezistența -→5 kΩ ± 
10% (temp. de bază 25 °C )

Da
Verificați din nou 
puterea și starea 
instalației

Tabelul 33  Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Verificarea senzorului din conducta condensatorului

1. Setați multitesterul la modul de măsurare a rezistenței. 
2. Măsurați rezistența dintre pinii conectorului senzorului de eva-

cuare al compresorului la turație nominală. 
3. Măsurați valoarea rezistenței la 5 kΩ ± 10% (temp. de bază 

25 °C ). 
4. Verificați dacă izolația senzorului este deteriorată -→ măsu-

rați rezistența dintre pinul conectorului senzorului și conducta
unității (1 MΩ). 

Fig. 27  Conector CN-C/CONDUCTĂ
[1] CN-C/CONDUCTĂ (conector violet cu 3 pini) 
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2.17 Codul de eroare 62, 65 

Cod afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare & stare normală
62 Temperatu-

ră ridicată la 
nivelul mediului 
absorbant de 
căldură

• Senzorul mediului 
absorbant de căldură a 
detectat o valoare ridicată
a temperaturii (85 °C)

1. Cod piesă: EBR37798101~09
- Verificați senzorul mediului absorbant de căldură: 10 kΩ la 25 °C 

(neconectat)
- Verificați dacă ventilatorul exterior funcționează corect
2. Cod piesă: EBR37798112~21
- Verificați starea sudurii la nivelul pinilor 22, 23 ai IPM, PFCM
- Verificați cuplul de strângere al IPM, PFCM
- Verificați dacă pasta termoconductoare este amplasată corect la nive-

lul IPM, PFCM
- Verificați dacă ventilatorul exterior funcționează corect

65 Senzor mediu 
absorbant de 
căldură

• Eroare de conexiune a 
conectorului

• PCB defectă
• Senzor defect (circuit 

deschis / scurtcircuit)

1. Rezistență normală: 5 kΩ la 25 °C (neconectat)
2. Tensiune normală: 2,5V c.c. la 25 °C (conectat)
3. Consultați tabelul cu rezistențe ale senzorului

Tabelul 34 Codul de eroare 61

2.17.1  Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Cuplul de strângere al
IPM, PFCM este corect?

Nu→ 1. Strângeți mai 
bine IPM, 
PFCM 

Da
Rezistența dintre pinii 22 și 23 ai 
IPM, PFCM este normală?
Pasta termoconductoare este 
amplasată corespunzător la nivelul 
IPM, PFCM? IPM, PFCM este 
normal?

Nu→ 1. Înlocuiți PCB 
invertor

Da
Verificați din nou puterea și starea 
instalației

Tabelul 35 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Verificare existență scurtcircuit: dacă temperatura  ≥ 130 °C 
Verificare existență circuit deschis: dacă temperatura <  – 30 °C 

Sistemul va efectua o autodiagnoză - este afișată eroarea 65 și 
unitatea de exterior se oprește.

Punct de verificare

1. Verificați rezistența dintre pinul nr. 19 și pinul nr. 20 ai modulului 
PCB PFC 

2. Valoarea rezistenței trebuie să fie de 7 kΩ ± 10% (la 25 °C).

Fig. 28  Codurile de eroare 62, 65 verificarea PFCM
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Fig. 29  Codurile de eroare 62, 65 - puncte de verificare

[1] ODU Split 4/6/8 
[2] PFCM: măsurarea rezistenței dintre pinul nr. 19 și pinul nr. 20
[3] ODU Split 11s/13s/15s
[4] ODU Split 11t/13t/15t
[5] Pinul de ieșire temperatură mediu absorbant de căldură 
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2.18 Codul de eroare 67 

Cod
afișat Titlu Cauza erorii Punct de verificare & stare normală

67 Eroare 
blocare 
ventila-
tor

• Turația ventilatorului este 10 rpm sau 
mai mică timp de 5 secunde la por-
nirea ventilatorului ODU sau 40 rpm 
sau mai mică după pornirea acestuia

1. Blocarea ventilatorului ODU 
2. Stare anormală a ansamblului PCB 1 mediu absorbant de căldură 
3. Defect al porțiunii circuitului de detectare a temperaturii a PCB (invertor) 

Tabelul 36 Codul de eroare 67

2.18.1  Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Starea motoru-
lui ventilatorului
ODU este 
normală?

Nu→ 1. Verificați starea motorului ventilato-
rului ODU și dacă ventilatorul este 
blocat
-→ Reasamblați sau înlocuiți în 
cazul

descoperirii unei neconcordanțe
Da
Motorul ventila-
torului ODU
este normal?

Nu→ 1. Setați multitesterul la modul diodă
2. Verificați tensiunea dintre pinul 1 și

pinul 4 ai motorului ventilatorului  (1 
± 0,2 V)

Da
Conexiunea 
firului
motorului venti-
latorului ODU
este normală?

Nu→ 1. Verificați conexiunea dintre 
motorul ventilatorului ODU și PCB 
(invertor) (Verificați dacă culoarea 
senzorului Hall corespunde cu cea 
a terminalului de ieșire motor)
→ Reasamblați în cazul descoperi-
rii unei neconcordanțe

Da
Ansamblul 
PCB 1
este normal?

Nu→ 1. Înlocuiți ansamblul  PCB 1

Da
Verificați din 
nou puterea și
starea insta-
lației

Tabelul 37 Tabel cu diagnoza erorilor și măsuri de remediere

Punct de verificare

1. Verificați tensiunea între pinul 1 și pinul 4 ai conectorului moto-
rului ventilatorului (mod diodă tester). 

2. Valoarea tensiunii trebuie să fie de 1V ± 0,2 V.
3. Nu înlocuiți în același timp toate conexiunile motorului 

ventilato-rului de 220 – 240 V.
4. Verificați din nou codul de eroare după înlocuirea componentei 

necores-punzătoare (motor ventilator sau PCB). 

Fig. 30  Codul de eroare 67
[1] Conectorul motorului ventilatorului
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Fig. 31  Codul de eroare 67 - puncte de verificare

[1] ODU Split 4/6/8 
[2] ODU Split 11s/13s/15s
[3] ODU Split 11t/13t/15t
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3  Verificarea rezistențelor compresorului

AVERTISMENT: Pericol de electrocutare!
 Chiar dacă unitatea de exterior este deconecta-

tă de la alimentarea electrică, este necesar un 
anumit timp pentru eliminarea curentului electric 
din condensatorul electrolitic. Înainte de a efectua 
lucrări de service sau reparații, opriți alimentarea 
de la rețeaua electrică și asigurați-vă că sunt stin-
se toate LED-urile plăcilor cu circuite imprimate.

Pentru a verifica rezistența compresorului:
 Deconectați fișa motorului compresorului 
 Măsurați rezistența între fiecare bobină și masă 
 Rezistența trebuie să fie mai mare de 2 MΩ (la 20 °C) 

Pentru a verifica rezistența dintre bobine:
 Deconectați fișa motorului compresorului 
 Măsurați rezistența dintre bobine 
 Rezistența trebuie să fie egală

Fig. 32  Verificarea rezistențelor compresorului
[1] Compresor 
[2] Conductă din cupru
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Înlocuirea compresorului

4 Înlocuirea compresorului

1. Deconectați unitatea de la alimentarea electrică. 
2. Detașați fișa motorului de la compresor.
3. Îndepărtați izolația fonică a compresorului defect. 
4. Îndepărtați complet agentul frigorific. 
5. Deconectați secțiunile sudate ale conductei de aspirație cu 

ajutorul unei lămpi de sudură. 
6. Îndepărtați cele trei piulițe de la nivelul secțiunii de amortizare

din cauciuc pentru a scoate compresorul din unitatea de exte-
rior.

7. Montați noul compresor în unitate. Aveți grijă să poziționați 
elementele din cauciuc înainte de a strânge piulițele de fixare 
a compresorului. 

8. Îndepărtați dopurile din cauciuc de la conductele de aspirație 
și evacuare ale compresorului nou pentru a îndepărta gazul 
de azot izolant. 

9. Sudați conductele de aspirație și evacuare la compresorul 
nou cu ajutorul unei lămpi de sudură. 

10. Efectuați un test de etanșeitate pentru a verifica dacă există 
scurgeri la nivelul conductelor.

11. Reconectați cablul de alimentare electrică la placa cu borne a 
compresorului.

12. Fixați izolația fonică la compresor.
13. Efectuați o aspirație cu vid.
14. După finalizarea operației cu vid, deschideți vanele de servi-

ce.
15. Încărcați unitatea cu o cantitate adecvată de agent frigorific.

Fig. 33  Înlocuirea compresorului
[1] Amplasați izolația fonică prin rotire spre stânga 
[2] Conductă de aspirație
[3] Conductă de evacuare
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Verificarea parametrilor sistemului

5 Verificarea parametrilor sistemului

Diferența de temperatură dintre intrare și ieșire de-
pinde de debitul apei și suprafața de schimb termic a 
sistemului de încălzire.

Simptom Observație
Nicio diferență de temperatură între intrare și ieșire
Puterea consumată este scăzută (<80% din curentul nominal)

Agentul frigorific s-a scurs complet
Verificați ciclul

Diferența de temperatură este normală (5-10K)
Puterea consumată este scăzută (<80% din curentul nominal)

Scurgere de agent frigorific sau blocare ciclu
Compresor defect

Diferența de temperatură este normală (5-10K)
Puterea consumată este prea mare (peste curentul nominal)

Cantitate prea mare de agent frigorific

Diferența de temperatură este normală (5-10K)
Puterea consumată se încadrează în intervalul de curent nominal (± 10%)

Funcționare normală

Tabelul 38 Diferența de temperatură și puterea consumată

Presiune de aspirare Temperatură de ieșire Cauză Rezultat
Mai mare decât valoarea 
normală

Mai mare decât valoa-
rea normală

Compresor defect
Vană cu 4 căi defectă

Intensitate mică a curentului

Valoare normală Cantitate prea mare de agent 
frigorific

Presiunea nu crește rapid la o valoare ridicată la 
pornirea compresorului

Mai mică decât valoarea 
normală

Mai mare decât valoa-
rea normală

Cantitate insuficientă de agent 
frigorific (scurgeri) sau blocaje

Intensitate mică a curentului

Tabelul 39 Presiunea și temperatura

6 Ventilul de expansiune electronic

Fig. 34  Circuitul de acționare a EEV

Ieșire (Ø ) nr. Stare ieșire
 1                   2             3              4             5              6               7             8

Ø 1 Pornit Oprit Oprit Oprit Oprit Oprit Pornit Pornit
Ø 2 Pornit Pornit Pornit Oprit Oprit Oprit Oprit Oprit
Ø 3 Oprit Oprit Pornit Pornit Pornit Oprit Oprit Oprit
Ø 4 Oprit Oprit Oprit Oprit Pornit Pornit Pornit Oprit

Tabelul 40 Valoarea semnalului de ieșire în impulsuri și funcționarea vanei

Secvență semnal ieșire în impulsuri
– La vana în stare închisă: 1 -→2 -→3 -→4 -→5 -→6 -→7 -→8 -→1 
– La vana în stare deschisă: 8 -→7 -→6 -→5 -→4 -→3 -→2 -→1 -→8 
1. Dacă unghiul de deschidere a EEV nu se modifică, toate sem-

nalele de ieșire vor fi la starea Oprit. 
2. Dacă faza de ieșire este diferită sau semnalul este continuu în sta-

rea Pornit, motorul nu va funcționa uniform și va începe să vibreze.
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Ventilul de expansiune electronic

Funcționarea ventilului de expansiune electronic

Fig. 35 Funcționarea ventilului de expansiune 

[A] Unghiul de deschidere a ventilului 
[P] Semnal în impulsuri 
[1] Închis
[2] Deschis
[3] Complet deschis la 1350 impulsuri 

• În starea Pornit, semnalul de ieșire ce corespunde unghiului de 
deschidere este de 1400 de impulsuri și poziția ventilului este 
setată la (img) 
Dacă ventilul funcționează uniform, nu apar zgomote și vibrații 
la închiderea acestuia. Apar zgomote.

• Zgomotele de la nivelul EEV pot fi confirmate prin atingerea 
suprafeței EEV cu o șurubelniță. 

• Dacă în EEV se află agent frigorific lichid, zgomotul este mai 
slab.

Metodă de verificare a defecțiunilor EEV

Mod defect Diagnoză Proces de reparare Observație
Defect al circuitului 
de comandă
microcomputer

1. Deconectați conectorul EEV de la placa de 
comandă și conectați LED-ul de testare

2. Conectare la sursa de alimentare electrică - 
semnalul în impulsuri de la EEV se oprește 
timp de 17 secunde. Dacă LED-urile nu se 
aprind sau se aprind continuu circuitul de 
comandă este anormal

Verificați și înlocuiți 
placa de comandă
a unității

Unitate

Blocare EEV 1. Dacă EEV este blocat în starea fără sarcină, motorul de acționare funcțio-
nează și se aude întotdeauna un sunet de clic

Înlocuiți EEV

Bobina motorului 
EEV este în scurtcir-
cuit sau
conectată necores-
punzător

1. Verificați rezistența dintre borna bobinei (roșu-alb, roșu-galben, roșu-porto-
caliu, roșu-albastru)

2. Dacă valoarea estimată a rezistenței este de 52 ± 3 Ω, EEV este normal

Înlocuiți EEV

1. Verificați rezistența dintre borna bobinei (maro-alb, maro-galben, maro-
portocaliu, maro-albastru)

2. Dacă valoarea estimată a rezistenței este de 150 ± 10 Ω, EEV este normal 

Înlocuiți EEV

Tabelul 41 Metodă de verificare a defecțiunilor EEV
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Motorul ventilatorului

Demontarea și montarea bobinei EEV

Fig. 36 Demontarea și montarea bobinei EEV

[1] Demontare
[2] Montare
[3] Porțiunea A 

Apucați bine porțiunea A și trageți în sus bobina.

Fig. 37

7 Motorul ventilatorului

Element verificat Simptom Măsură de remediere
1. Motorul ventilatorului nu 

funcționează.
Defectul apare din nou la 
pornire?

2. Vibrații mari ale motorului 
ventilatorului

1. Atunci când tensiunea de alimen-
tare este anormală

• Modificați starea conexiunii din fața sau dinspatele întrerupă-
torului sau dacă consola bornei de alimentare electrică este 
înghețată.

• Modificați tensiunea de alimentare dacă depășește valoarea 
specificată.

2. Pentru conectare necorespunză-
toare

- Pentru următoarele conexiuni
1. Verificați starea conexiunii.
2. Verificați contactul conectorului.
3. Verificați dacă piesele sunt fixate ferm cu șuruburile de 
fixare.
4. Verificați polaritatea conexiunilor.
5. Verificați existența unor eventuale scurtcircuite și conectarea 
la masă. 

6. Pentru defecțiuni ale motorului • Măsurați rezistența spirelor bobinelor motorului

7. Pentru defecțiuni ale plăcii cu 
circuite imprimate

Înlocuiți placa cu circuite imprimate prin următoarele proceduri 
dacă problemele apar din nou la pornire și nu există elemente 
echivalente pentru cele  specificate mai sus, de la 1) la 4).
Verificați cu atenție atât firele conectorului cât și cele de legare 
la masă
atunci când înlocuiți placa cu circuite imprimate.
1. Înlocuiți doar placa de comandă a ventilatorului. Dacă venti-

latorul pornește, înseamnă că placa de comandă a acestuia 
este defectă.

2. Înlocuiți atât placa de comandă a ventilatorului, cât și placa 
principală.
Dacă ventilatorul pornește, înseamnă că placa principală 
este defectă. 

Table 42 Fan motor check
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Procedura de înlocuire a INV PCB

8 Procedura de înlocuire a INV PCB

ATENȚIE: Asigurați-vă că ansamblul INV PCB este 
fixat ferm la cutia de comandă.
Prezența unui spațiu liber poate cauza o defecțiune.

 Confirmați că nu există niciun spațiu liber între 
carcasa INV PCB și cutia de comandă (Figura 4).

1. Deconectați unitatea de la alimentarea electrică. 
2. Demontați placa PCB principală desfăcând cele 2 șuruburi 

(Figura 1). 
3. Demontați ansamblul panoului (cu ventilatorul de răcire) desfă-

când șuruburile (Figura 2). 
4. Înlocuiți ansamblul INV PCB (Figura 3). Atunci când montați 

un ansamblu INV PCB nou la cutia de comandă, aveți grijă să 
inserați bine carcasa PCB în fanta cutiei de comandă. Asigu-
rați-vă că nu există nici un spațiu liber între carcasa INV PCB și 
cutia de comandă (Figura 4). 

5. Remontați ansamblul panoului și placa PCB principală.

Fig. 38  Înlocuirea INV PCB
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Procedura de înlocuire a INV PCB

Atenție! După înlocuirea ansamblului INV PCB, 
asigurați-vă că firele motorului ventilatorului sunt 
conectate corect.

Fig. 39  Conexiunile motorului ventilatorului la INV PCB
[1] Terminalul firului motorului ventilatorului (ÎN SUS) 
[2] Terminalul firului motorului ventilatorului (ÎN JOS) 
[3] Cutia placă PCB principală 
[4] Către motorul ventilatorului 
[5]    Către motorul ventilatorului 
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Alte verificări preliminare

9 Alte verificări preliminare

 Verificați dacă există blocaje în cadrul circuitului agentului 
frigorific  
Sunt complet deschise ambele supape de sens? 

 Verificați funcționarea ventilatoarelor 
 – Verificați turația 
 – Verificați tensiunea de alimentare 

 Verificați funcționarea pompei de apă 
 – Verificați turația 
 – Verificați tensiunea de alimentare 

 Verificați transferul termic 
 – Curățați schimbătoarele de căldură 

 Verificați cantitatea de agent frigorific 
 – Abatere foarte mare răcire→ Cantitate prea mare 
 – Restabiliți nivelul de agent frigorific (cu instrumentul de măsură) 
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Alte verificări preliminare




