
Error code เครือ่งปรบัอากาศมติซูบชิ ิอเีล็คทรคิ มสิเตอรส์ลมิ 

ตารางนีเ้ป็นตารางรวมใชร่ว่มกนั ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์

เมือ่เครือ่งปรับอากาศเกดิปัญหาจะแสดงอาการเสยีเป็นรหัสหรอื Error code ดังนี้

แผน่ที ่1  สงัเกต Led ของเครือ่งตัวในกะพรบิ  สว่นแผน่ที ่2 ใหส้งัเกต Led ของเครือ่งตัวนอกกะพรบิ

ที่

1 ตอ่สายผดิหรอืสายสญัญาณขดัขอ้ง ดวงไฟดา้นบนกะพรบิ เมือ่เครือ่งตัวในไมพ่บ ตรวจสอบการตอ่สาย

ไฟตดิ 0.5 วนิาที สญัญาณจากเครือ่งตัว สญัญาณ ทีเ่ชือ่มโยง

และดับ 0.5 วนิาที นอกเป็นเวลา 6 นาที ระหวา่งเครือ่งตัวในกับ

เครือ่งตัวนอก

2 เทอรม์สิเตอรส์ าหรับคอยลเ์ย็น หรอื ดวงไฟดา้นบนกะพรบิ 2 ครัง้ เมือ่เทอรม์สีเตอรส์ า-

เรยีกอกีอยา่งวา่เทอรม์สิเตอรส์ าหรับ หยดุ 2.5 วนิาท ี หรับละลายน ้าแข็งหรอื

ละลายน ้าแข็ง (Indoor coil Thermis เทอรม์สีเตอรส์ าหรับ

tor) อณุหภมูหิอ้ง เกดิการ

เทอรม์สิเตอรส์ าหรับวัดอณุหภมูหิอ้ง ลัดวงจรหรอืคา่ความ

หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ Room Temp ตา้นทานผดิปกติ

Thermistor (ปกตคิา่ประมาณ 8-9

KΩ ณ อณุหภมู ิ30 C

3 มอเตอรพั์ดลมเครือ่งในบา้น ดวงไฟดา้นบนกะพรบิ 3 ครัง้ สญัญาณ Feedback

หยดุ 2.5 วนิาท ี ในมอเตอรต์ัวในบา้น

ผดิปกติ

4 ระบบควบคมุเครือ่งในบา้นผดิปกติ ดวงไฟดา้นบนกะพรบิ 4 ครัง้

หยดุ 2.5 วนิาท ี

5 ระบบไฟฟ้าของเครือ่งตัวนอกบา้น ดวงไฟดา้นบนกะพรบิ 5 ครัง้

หยดุ 2.5 วนิาท ี

6 ดวงไฟดา้นบนกะพรบิ 6 ครัง้

หยดุ 2.5 วนิาท ี

7 ดวงไฟดา้นบนกะพรบิ 7 ครัง้

หยดุ 2.5 วนิาท ี

8 ดวงไฟดา้นบนกะพรบิ 14 ครัง้

หยดุ 2.5 วนิาท ี

9 ดวงไฟดา้นบนตดิสวา่ง

หมายเหต ุการกะพรบิแสดงอาการเสยีตอ้งรอเวลา 3 นาทผีา่นไป จงึจะแสดงการกะพรบิ

จดุผดิปกติ ไฟแสดงการท างาน อาการ วธิตีรวจสอบ การแกไ้ข

แผน่ที ่3

ระบบควบคมุของเครือ่งนอกบา้น เมือ่ไมส่ามารถอา่น

ขอ้มลูในหน่วยความจ า

ทีแ่ผน่อนิเวอรเ์ตอร์

เปลีย่นแผน่อนิเวอรเ์ตอร์

ตรวจสอบคณุสมบตัขิอง

เทอรม์สิเตอรล์ะลาย

น ้าแข็งหรอืเทอร์

มสิเตอรส์ าหรับ

อณุหภมูหิอ้ง

อาการผดิปกตอิืน่ พบอาการผดิปกติ

นอกเหนอืจากทีร่ะบุ

ขา้งตน้

ใหเ้รยีกดอูาการเสยีจาก

รโีมท (Recall)

ระบบควบคมุของเครือ่งนอกบา้น พบอาการผดิปกติ

นอกเหนอืจากทีร่ะบุ

ขา้งตน้

ตรวจสอบรปูแบบการ

กะพรบิของ Led บน

แผน่อนิเวอรเ์ตอร์

เครือ่งนอกบา้นไมท่ างาน

ทัง้เครือ่งในบา้นและเครือ่ง

นอกบา้นไมท่ างาน

คอมเพรสเซอรจ์ะหยดุ 

3ครัง้ตอ่เนือ่งเพือ่

ป้องกันกระแสเกนิหรอื

ป้องกันการ Start

ลม้เหลวภายใน 1 นาที

 หลังจากเริม่ระบบ

ตรวจสอบแผน่

อนิเวอรเ์ตอร ์/

คอมเพรสเซอรแ์ละวาลว์

 LEV

เมือ่ไมส่ามารอา่นขอ้มลู

ในหน่วยความจ าของ

แผน่วงจรของตัวใน

เปลีย่นแผน่วงจร

ควบคมุตัวใน

ตรวจสอบความ

ตา้นทานของมอเตอรต์ัว

ใน

เทอรม์สิเตอรข์องเครือ่งนอกบา้น เทอรม์สิเตอรข์องเครือ่ง

นอกบา้นลัดวงจรหรอื

เปิดวงจร

ตรวจสอบเทอรม์สิเตอร์

ส าหรับเครือ่งนอกบา้น

Inverter  Z/Y ERROR CODE

แนะน า website 

www.mitsubishi-kyw.co.th



ตารางแกไ้ขปญัหา เครือ่งปรบัอากาศอนิเวอรเ์ตอร ์รุน่ Z /Y( เกดิข ึน้เอง  ดกูารกะพรบิของ led ในอนิเวอรเ์ตอรข์องเครือ่งตวันอก )

เป็นตารางตรวจเชค็อาการเสยีของเครือ่ง Fix speed ทีม่แีผน่วงจรตัวนอกแตไ่มใ่ชอ่นิเวอรเ์ตอร ์ใหส้งัเกตอาการของเครือ่งตัวนอกโดยแบง่เป็น 3 เงือ่นไข

ดังตารางตอ่ไปนี้

Z = สามารถท า 2 ระบบทัง้ Cool และ Heat

Y = สามารถท า Cool อยา่งเดยีว

แผน่ที ่4

17

18

เงือ่นไขที3่. 

เครือ่งนอกบา้น

ท างาน

15

16

กะพรบิ 1 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

กะพรบิ 3 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

เงือ่นไขที2่. 

เครือ่งนอกบา้น

หยดุท างานและ

เริม่ใหมใ่นเวลา 3 

นาท ีเกดิขึน้ซ ้าๆ

กันไป

กะพรบิ 2 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

กะพรบิ 3 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

กะพรบิ 4 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

กะพรบิ 5 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

กะพรบิ 8 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

กะพรบิ 10 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

กะพรบิ 12 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

กะพรบิ 13 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

กะพรบิ 4 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

กะพรบิ 5 ครัง้และดับ

2.5 วนิาที

ความถีล่ดลงจากระบบ

ป้องกันกระแสเกนิ

ความถีล่ดลงจากการ

ป้องกันอณุหภมูดิจิชารจ์

การป้องกันเทอร์

มสิเตอรว์ัดอณุหภมูดิา้น

นอก

ความถีล่ดลงจากการ

ป้องกันความดันสงู

ความถีล่ดลงจากการ

ละลายน ้าแข็งในโหมด 

Cool

7

8

ระบบป้องกัน

กระแสไฟฟ้าเกนิ

ระบบป้องกันอณุหภมูิ

ดจิชารจ์สงูเกนิ

กระแสสงูไหลเขา้ Module

วาวลปิ์ด/เปิด
5

6

เงือ่นไขที1่. 

เครือ่งตัวนอกไม่

ท างาน

กะพรบิ 1 ครัง้ ทกุ 2.5 

วนิาที

กะพรบิ 11 ครัง้ดับ2.5

วนิาที

กะพรบิ 14 ครัง้ดับ2.5

วนิาที

เครือ่งตัวนอกบา้น

(อาการอืน่ๆ)

3
ระบบควบคมุของเครือ่ง

นอกบา้น

เมือ่ไมส่ามารถอา่นขอ้มลูในหน่วยความจ าได ้

(หลอดไฟดา้นซา้ยของเครือ่งตัวในจะสวา่งหรอื

กะพรบิ 7 ครัง้)

4
กะพรบิ 6 ครัง้ดับ2.5

วนิาที

สญัญาณสือ่สารระหวา่ง

ตัวใน/ตัวนอก

การสือ่สารระหวา่งเครือ่งตัวในและตัวนอกลม้เหลว

เป็นเวลา 3 นาที

1
ระบบไฟฟ้าของเครือ่ง

นอกบา้น

เทอรม์สิเตอรข์องเครือ่ง

นอกบา้น

9

10

11

12

13

14
ไมส่ามารถตรวจจับแรงดันไฟ DC ของ

อนิเวอรเ์ตอรไ์ดต้ามปกติ

เทอรม์สิเตอรด์จิชารจ์ ,เทอรม์สิเตอร์

คอมเพรสเซอร ์,เทอรม์สิเตอรว์ัดอณุ.แวดลอ้ม

,เทอรม์สิเอรว์ัดอณุหภมูคิรบี ลัดวงจรขณะที่

คอมเพรสเซอรก์ าลังท างาน

ตรวจสอบเทอรม์สิเตอรส์ าหรับ

เครือ่งนอกบา้น

ที่ อาการ
สญัญาณไฟ LED ใน

แผน่วงจรตัวนอกบา้น
จดุผดิปกติ วธิตีรวจสอบ จดุตรวจสอบ

หยดุเพือ่ป้องกันกระแสเกนิจะท างานตอ่เนือ่ง 3 

ครัง้ภายในเวลา 1 นาท ีคอมเพรสเซอรเ์ริม่ท างาน

2

เมือ่เทอรม์สิเตอรส์ าหรับคอยลเ์ย็นสงูเกนิ 70 C

ในโหมด Heat และเมือ่เทอรม์สิเตอรส์ าหรับ

ละลายน ้าแข็งสงูเกนิ 70 C ในโหมด Cool

เมือ่พัดลมของตัวนอกบา้นหยดุท างานตดิกัน 3 

ครัง้ภายใน 3 นาทหีลังจากมันเริม่ท างาน

ไมส่ามารถตรวจจับกระแสของคอมเพรสเซอรแ์ต่

ละเฟสไดต้ามปกติ

วาลว์ปิดถูกตรวจพบโดยกระแสของคอมเพรสเซอร์

เมือ่การท างานของเครือ่งนอกบา้นลม้เหลว

เมือ่เทอรม์สิเตอรว์ัดอณุหภมูดิา้นนอกลัดวงจรหรอื

เปิด การท างานเอป้องกันโดยไมม่เีทอรม์สิเตอร์

ดังกลา่วจะเริม่ท างาน

ตรวจสอบตรวจแผน่อนิเวอรเ์ตอร์

และคอมเพรสเซอร์

เครือ่งไมผ่ดิปกต ิแตต่อ้งตรวจสอบ

 แผน่ฟิลเตอรกืรองฝุ่ นอดุตัน

หรอืไม?่ ตรวจสอสารท าความเย็น

เพยีงพอหรอืไม่? ตรวจสอบการ

ไหลเวยีนอากาศเครือ่งในบา้น/

นอกบา้น OK?
ตรวจสอบวงจรน ้ายา ปรมิาณสาร

ท าความเย็น ตรวจสอบ LEVและ

ตรวจสอบเทอรม์สิเตอรส์ าหรับตัว

นอกบา้น
ตรวจสอบเทอรม์สิเตอรส์ าหรับ

เครือ่งนอกบา้น

เมือ่เทอรม์สิเตอรส์ าหรับคอยลเ์ย็นสงูเกนิ 55 C 

ในโหมด Heat ความถีค่อมเพรสเซอรจ์ะลดลง

เมือ่เทอรม์สิเตอรส์ าหรับคอยลเ์ย็นสงูเกนิ 8 C ใน

โหมด Cool ความถีค่อมเพรสเซอรจ์ะลดลง

ตรวจสอบวงจรน ้ายา ปรมิาณสาร

ท าความเย็น ตรวจสอบ LEV

ตรวจสอบสายตอ่คอมเพรสเซอร ์ 

ตรวจแผน่อนิเวอรเ์ตอร/์

คอมเพรสเซอรแ์ละ LEV

เมือ่เทอรม์สิเตอรว์ัดอณุหภมูดิจิชารจ์เกนิ 100 C 

(ถา้ 116 C คอมเพรสเซอรจ์ะหยดุท างาน  แตถ่า้

เทอรม์สิเตอรดืจิชารจ์อา่นได ้100 C หรอืต า่กวา่

หลังจากเครือ่งหยดุไป 3 นาท ีคอมเพรสเซอรจ์ะ

เริม่ท างานอกีครัง้)
ตรวจสอบการหมนุเวยีนอากาศ

รอบๆตัวนอก ตรวจสอบพัดลมตัว

นอก

ตรวจสอบวงจรน ้ายา ปรมิาณสาร

ท าความเย็น ตรวจสอบ LEV

ตรวจสอบมอเตอรพั์ดลมตัวนอก

บา้นและแผน่อนิเวอรเ์ตอร์

ตรวจสอบตรวจแผน่อนิเวอรเ์ตอร์

และคอมเพรสเซอร์

ตรวจสอบตรวจแผน่อนิเวอรเ์ตอร์

และคอมเพรสเซอร์

อณุหภมูเิทอรม์สิเตอรข์องครบีสงูเกนิ 75-86 C

ระบบป้องกันความรอ้น

สงูของเทอรม์สิเตอรค์บี

และเทอรม์สิเตอรว์ัด

อณุหภมูขิองแผน่วงจร

ระบบป้องกันแรงดันสงู

อาการผดิปกตขิอง

คอมเพรสเซอรซ์งิโครนัส

มอเตอรพั์ดลมของ

เครือ่งนอกบา้น

ระบบควบคมุกระแสแต่

ละเฟสของ

คอมเพรสเซอร์

คา่แรงดันไฟ DC

Module แกเ้พาเวอรเ์ฟคเตอร ์และหยดุท างาน

เนือ่งจากกระแสไฟเกนิ

อณุหภมูเิทอรม์สิเตอรส์ าหรับอณุหภมูดิจิชารจ์สงู

เกนิ 100° C  111 C ความถีค่อมเพรสเซอรจ์ะ

ลดลง

ตรวจสอบ LEV

ดแูผนผังจากการ Recall (การ

เรยีกอาการเสยีโดยรโีมท)

เปลีย่นแผน่อนิเวอรเ์ตอร์

เรยีกดโูหมดขดัขอ้ง(recall)ของ

ตัวนอกโดยใชร้โีมท

ตอ่คอนเน็คเตอรข์อง

คอมเพรสเซอร,์ อนิเวอรเ์ตอร์

,คอมเพรสเซอร ์และวาลว์ LEV


