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Tabel over fejlkoder

Fejlkode Fejlnavn Årsag Løsning

F2 Fejl i Twi-tem-
peraturføler for 
vandindløb

1. Grænsefladen mellem 
føler og motherboard er 
løs eller svigter.

2. Følersonden svigter.
3. Følerens forbindelseskabel 

er åbent eller kortsluttet.
4. Føleren er beskadiget.

1. Kontrollér og fastspænd 
grænsefladen mellem føler 
og motherboard.

2. Reparér transmitterson-
den.

3. Reparér følerens forbindel-
seskabel.

4. Udskift føleren.

F3 Fejl i temperaturfø-
ler for overløbsrør

1. Grænsefladen mellem 
føler og motherboard er 
løs eller svigter.

2. Følersonden svigter.
3. Følerens forbindelseskabel 

er åbent eller kortsluttet.
4. Føleren er beskadiget.

1. Kontrollér og fastspænd 
grænsefladen mellem føler 
og motherboard.

2. Reparér transmitterson-
den.

3. Reparér følerens forbindel-
seskabel.

4. Udskift føleren.

F4 Fejl i Two-tempera-
turføler for udløb

1. Grænsefladen mellem 
føler og motherboard er 
løs eller svigter.

2. Følersonden svigter.
3. Følerens forbindelseskabel 

er åbent eller kortsluttet.
4. Føleren er beskadiget.

1. Kontrollér og fastspænd 
grænsefladen mellem føler 
og motherboard.

2. Reparér transmitterson-
den.

3. Reparér følerens forbindel-
seskabel.

4. Udskift føleren.

F1 Fejl i Tw-tempe-
raturføler (reser-
veret)

1. Grænsefladen mellem 
føler og motherboard er 
løs eller svigter.

2. Følersonden svigter.
3. Følerens forbindelseskabel 

er åbent eller kortsluttet.
4. Føleren er beskadiget.

1. Kontrollér og fastspænd 
grænsefladen mellem føler 
og motherboard.

2. Reparér transmitterson-
den.

3. Reparér følerens forbindel-
seskabel.

4. Udskift føleren.

F5 Beskyttelse mod 
slukning af afbry-
der til vandstrøm-
me

1. Utilstrækkelig vandstrøm.
2. Der er luft i cirkulationsrø-

ret til vandindløb.
3. Cirkulationspumpen er 

beskadiget.
4. Afbryderen til vandstrøm er 

beskadiget.

1. Rengør Y-filtret, og øg 
vandstrømmen.

2. Udled luften fra cirkulati-
onsrøret til vandindløb.

3. Kontrollér og reparér 
cirkulationspumpen og 
kondensatoren.

4. Udskift afbryderen til vand-
strømme.
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Tabel over fejlkoder

Fejlkode Fejlnavn Årsag Løsning

F9 Beskyttelse 
mod slukning af 
afbryder til frost-
beskyttelse ved 
nedkøling

/ /

FA Beskyttelse mod 
utilstrækkelige 
vandstrømme

1. Snavsede vandveje.
2. Ukorrekt installation af 

registreringspositionen for 
føleren for vandindløbs- 
og vandudløbstemperatur 
resulterer i unøjagtig 
registrering af vandtempe-
raturen.

3. Vandpumpen er for lille.
4. Dimension på rørinstallati-

on frem til buffertank skal 
være min. 1" rør.

1. Rens vandvejen.
2. Kontrollér, om sondepositi-

onen for føleren for vand-
indløbs- og vandudløb-
stemperatur er installeret 
og fastgjort korrekt.

3. Udskift vandpumpen.

"8888" 
blinker

Kommunikations-
fejl mellem den 
interne maskine og 
kabelkontrol

Grænsefladen mellem drifts-
panelet og bundkortet er løs.
Signalkablet er kortsluttet.

Fastspænd grænsefladen.
Udskift signalkablet.

A4 Fejl i temperatur-
føler for udledning-
stemperatur “Td”

Grænsefladen mellem føler 
og motherboard er løs eller 
svigter.
Følersonden svigter.
Følerens forbindelseskabel er 
åbent eller kortsluttet.
Føleren er beskadiget.

Kontrollér og fastspænd 
grænsefladen mellem føler 
og motherboard.
Reparér transmittersonden.
Reparér følerens forbindel-
seskabel.
Udskift føleren.

A7 Fejl i temperaturfø-
ler for sugetempe-
ratur Ts

Grænsefladen mellem føler 
og motherboard er løs eller 
svigter.
Følersonden svigter.
Følerens forbindelseskabel er 
åbent eller kortsluttet.
Føleren er beskadiget

Kontrollér og fastspænd 
grænsefladen mellem føler 
og motherboard.
Reparér transmittersonden.
Reparér følerens forbindel-
seskabel.
Udskift føleren.
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Fejlkode Fejlnavn Årsag Løsning

A2 Fejl i temperatur-
føler for afrim-
ningsspoletempe-
ratur ”Tdef”

Grænsefladen mellem føler 
og motherboard er løs eller 
svigter.
Følersonden svigter.
Følerens forbindelseskabel er 
åbent eller kortsluttet.
Føleren er beskadiget.

Kontrollér og fastspænd 
grænsefladen mellem føler 
og motherboard.
Reparér transmittersonden.
Reparér følerens forbindel-
seskabel.
Udskift føleren.

A1 Fejl i temperaturfø-
ler for omgivende 
udendørstempera-
tur ”Tao”

Grænsefladen mellem føler 
og motherboard er løs eller 
svigter.
Følersonden svigter.
Følerens forbindelseskabel er 
åbent eller kortsluttet.
Føleren er beskadiget.

Kontrollér og fastspænd 
grænsefladen mellem føler 
og motherboard.
Reparér transmittersonden.
Reparér følerens forbindel-
seskabel.
Udskift føleren.

A8 Fejl i temperatur-
føler “Tcm” midt i 
spolen

Grænsefladen mellem føler 
og motherboard er løs eller 
svigter.
Følersonden svigter.
Følerens forbindelseskabel er 
åbent eller kortsluttet.
Føleren er beskadiget.

Kontrollér og fastspænd 
grænsefladen mellem føler 
og motherboard.
Reparér transmittersonden.
Reparér følerens forbindel-
seskabel.
Udskift føleren.

Ab Fejl i højtryksføler 
”Pd”

Grænsefladen mellem føler 
og motherboard er løs eller 
svigter.
Følersonden svigter.
Følerens forbindelseskabel er 
åbent eller kortsluttet.
Føleren er beskadiget.

Kontrollér og fastspænd 
grænsefladen mellem føler 
og motherboard.
Reparér transmittersonden.
Reparér følerens forbindel-
seskabel.
Udskift føleren.

H3 EEPROM-fejl i 
ekstern maskine

Hukommelseschippen er 
beskadiget.

Udskift den primære kom-
mandopult.

P6 Beskyttelse mod 
afbrydelse af afbry-
der til højt tryk

Den eksterne maskine er 
snavset og tilstoppet, hvilket 
påvirker varmeudvekslingen.
Den højeffektive tank er 
snavset og tilstoppet, hvilket 
påvirker varmeudvekslingen.

Kontrollér systemet, og 
afhjælp fejlen.

Tabel over fejlkoder
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Fejlkode Fejlnavn Årsag Løsning

P9 Beskyttelse mod 
afbrydelse af afbry-
der til lavt tryk

For lidt kølemiddel.
Fordamperen er tilstoppet, 
eller lameloverfladen er 
snavset.
Lavtryksafbryderen er defekt.

For lidt kølemiddel.
Fordamperen er tilstoppet, 
eller lameloverfladen er 
snavset.
Udskift lavspændingsafbry-
deren.

P1 Beskyttelse mod 
nedkøling ved højt 
tryk

Den eksterne maskine er 
snavset og tilstoppet, hvilket 
påvirker varmeudvekslingen.

Kontrollér systemet, og 
afhjælp fejlen.

LC Kommunikati-
onsfejl i primært 
kontroldrev

Kommunikationsledningerne 
mellem kompressordrev og 
hovedstyreenhed er løs.
Kommunikationsledningerne 
mellem kompressordrev og 
hovedstyreenhed er defekt.
Der er valgt en forkert 
tilslutningsposition for drevets 
ende eller hovedstyreenhe-
dens ende.
Kompressordrevet er beska-
diget og ikke tændt.

Kontrollér om tilslutningspo-
sitionen for kommunikations-
ledningen er korrekt i begge 
ender af drevet og hovedsty-
reenheden.
Kontrollér, om kommunika-
tionsledningerne er defekte 
eller løse, og skift dem om 
nødvendigt ud.
Kontrollér, om kompress-
ordrevet er tændt (LED’en 
blinker, når kompressordrevet 
arbejder normalt).

C4 Udledningstempe-
ratur Td er for høj 
beskyttelse

For lidt kølemiddel.
Systemet er tilstoppet.
Kompressoren er nedslidt.

Kontrollér systemet for 
lækage, og reparér og påfyld 
kølemiddel iht. parametrene.
Kontrollér systemet, og 
afhjælp fejlen.
Udskift kompressoren.

C7 Beskyttelse mod 
overophedning af 
udledning

/ /

Y3 Fejl i ekstern blæ-
ser 1 (jævnstrøm)

Blæserledningen er beska-
diget.
Blæseren er blokeret og 
sidder fast.
Motherboardet er beskadiget.

Kontrollér, om blæserlednin-
gen er ført korrekt, og om 
den er defekt.
Kontrollér om blæservinger-
ne sidder fast, eller om de 
kan rotere korrekt. Udskift 
blæseren, såfremt det er 
nødvendigt.
Udskift motherboardet.

Tabel over fejlkoder
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Fejlkode Fejlnavn Årsag Løsning

H5 Fejl i firevejsventil Firevejsventilen er forbundet 
forkert med hovedstyreenhe-
dens kabel.
Firevejsventilens ledning er 
afbrudt.
Parametrene er ikke indstillet 
korrekt.

Kontrollér, om firevejsventi-
lens ledning er ført korrekt, 
eller om den er afbrudt.
Kontrollér, om kabelstyrin-
gens parameter nr. 13 er 
indstillet korrekt.

b9 Beskyttelse mod 
for høj temperatur i 
IPM-drev

Blæseren fungerer ikke 
korrekt.
Snavsede lameller udvendigt 
på maskinen medfører ringe 
varmespredning.
Drevmodulet er beskadiget.

Kontrollér, om blæseren 
arbejder normalt.
Rengør de udvendige 
lameller.
Udskift drevmodulet.

b5 Beskyttelse mod 
overstrøm i drev-
indgang

Vises meddelelsen B6, er 
indgangsspændingen unor-
mal, vent indtil spændingsfor-
syningen er normal.
U/V/W-faseledningen på 
kompressorsiden er løs.
U/V/W-faseledningen på 
kompressorsiden er vendt om 
eller svigter.
Kompressorens drevparame-
tre er ikke korrekte.
Kompressoren er beskadiget.

Vises meddelelsen B6, og er 
spændingsforsyningen nor-
mal, skal drevet skiftes ud.
Kontrollér, om ledningsførin-
gen på den trefasede U/V/W 
er korrekt på kompressorsi-
den.
Kontrollér, om drevpara-
metrene for kompressoren 
stemmer overens med den 
aktuelle kompressor.
Udskift kompressordrevet.
Hvis kompressoren efter 
udskiftning af drevet stadig 
ikke starter og laver en ”dad-
ada"-lyd, er kompressoren 
beskadiget. Udskift kompres-
soren.

b5 Beskyttelse mod 
overstrøm af fase-
strøm i drevkom-
pressor

b6 Beskyttelse mod 
overspænding i 
drev til jævnstrøm-
samleskinne

b7 Fejl i temperatur-
føler til køleplade 
for drev

b1 Beskyttelse af 
drevmodul (FO)

b2 Hardwarebeskyt-
telse af drevmodul

b4 Kompressor er 
ikke tilsluttet

bA Kompressor asyn-
kron eller kan ikke 
starte

bC Fejl i trykbeskyt-
telse

 

Tabel over fejlkoder
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Analyse og afhjælpning af funktionsfejl

Fejl Årsag Kontrol Løsning

Maskinen 
fungerer ikke

Strømafbrydelse/nedbrud Mål spændingen 
i kredsløbet

Vent på, at 
strømmen ven-
der tilbage

Driftspanelet 
har en skærm, 
men maskinen 
kan ikke tæn-
des. Tastefejl

Kablerne til 
driftspanelet er 
ikke tilsluttet

Kontrollér kreds-
løbet

Tilslut dem

Driftspanelet er 
beskadiget

Udskiftnings-
metode

Udskift drifts-
panelet

Forstyrrelser

Kontrollér kilden 
til forstyrrelsen

Fjern kilden til 
forstyrrelsen

Hvis kablet er 
forlænget af et 
ikke-afisoleret 
kabel

Udskift kablet 
(brug et isoleret 
kabel)

Lav spænding Kontrollér kreds-
løbsspændingen

Udskift kablet, 
eller øg spæn-
dingsstabiliteten

PCB er beska-
diget

Udskiftningsme-
tode

Udskift PCB

Maskinen 
fungerer ikke

Der vises 
intet på drifts-
panelet

Transformer er 
beskadiget

Mål med univer-
sal-måleinstru-
ment

Udskift transfor-
mer

Kablerne til 
driftspanelet 
er ikke tilsluttet 
korrekt

Kontrollér kreds-
løbet

Svejsning med 
loddekolbe

Driftspanelet er 
beskadiget

Udskiftningsme-
tode

Udskift drifts-
panelet

PCB er beska-
diget

Udskiftningsme-
tode

Udskift PCB

Forstyrrelser Kontrollér kilden 
til forstyrrelsen

Fjern kilden til 
forstyrrelsen

Hvis kablet er 
forlænget af et 
ikke-afskærmet 
kabel

Udskift kablet 
(brug et afskær-
met kabel)
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Analyse og afhjælpning af funktionsfejl

Fejl Årsag Kontrol Løsning

Blæseren 
fungerer ikke
 

Blæservingerne sidder fast Kontrollér blæ-
servingerne

Fjern fremmed-
legeme

Systemover-
tryk

Overtryksventil 
defekt

Kontroller over-
tryksventil

Udskift (forkort)

For meget køle-
middel

Kontrollér trykket Aftap noget 
kølemiddel

Vandsystemet 
er beskidt

Kontrollér, om fil-
teret er monteret

Rengør vand-
systemet, og 
monter filteret

Kontrollér vand-
systemet

Rengør vand-
systemet

Mangel på 
vandstrøm

Kontrollér filteret Rengør filteret

Vandpumpen er 
beskadiget

Kontrollér vand-
pumpen

Udskift vand-
pumpen

Vandstrømmen 
i vandpumpen 
er lille

Mål vandstrøm-
men i vandpum-
pen

Skift til en større 
vandpumpe

Uden strøm-
forsyning

Strømafbry-
delse

Mål kredsløbs-
spændingen

Vent på strømfor-
syning

Effektafbryder Kontrollér kreds-
løbet

Tilslut kredsløbet

PCB er be-
skadiget (intet 
output)

Mål outputspæn-
dingen

Udskift PCB

Transformer er 
beskadiget

Mål vikling og 
outputspænding

Udskift transfor-
mer

Kondensator 
er beskadiget

Kondensatoren 
er blevet mindre

Kontrollér 
kondensatorens 
funktionalitet

Udskift konden-
satoren

Åbent kredsløb Mål med univer-
sal-måleinstru-
ment

Udskift konden-
satoren

Kortslutning Mål med univer-
sal-måleinstru-
ment

Udskift konden-
satoren
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Fejl Årsag Kontrol Løsning

Blæseren 
fungerer ikke
 

Motoren er 
beskadiget

Åbent kredsløb 
i motorvikling

Mål viklingen Udskift motoren

Kortslutning af 
motorvikling

Mål viklingen Mål viklingen

Jording af mo-
torvikling

Mål viklingen Mål viklingen

Kompresso-
ren fungerer 
ikke

Kompresso-
rens viklings-
terminal er 
uden strømfor-
syning (PCB 
uden output)

Maskinen er 
slukket

Kontrollér drifts-
panelet

Tænd

Den indstillede 
temperatur 
er lavere end 
vandtempera-
turen

Kontrollér den 
indstillede tem-
peratur

Nulstil

PCB er beska-
diget

Udskiftningsme-
tode

Udskift PCB

Transformer er 
beskadiget

Udskiftningsme-
tode

Udskift transfor-
mer

Strømafbry-
delse

Mål kreds-
løbs-spændingen

Vent på strøm-
forsyning

Kondensator er beskadiget Kontrollér 
kondensatorens 
funktionalitet

Udskift konden-
satoren

Beskytter mod ekstern overbe-
lastning er beskadiget

Mål beskytter-
modstand

Udskift

Indbygget 
beskytter

For meget køle-
middel

Mål trykket, 
strømmen og 
vandtempera-
turen

Aftap noget 
kølemiddel

Indbygget 
beskytter

For lidt køle-
middel

Mål parameter 
for tryk, strøm og 
vandtemperatur

Genopfyld køle-
middel

Spændingen 
er lav

Mål spændingen Udskift kablerne 
eller øg spæn-
dingsregulatoren

Analyse og afhjælpning af funktionsfejl
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Fejl Årsag Kontrol Løsning

Kompresso-
ren fungerer 
ikke

Indbygget 
beskytter

Kompressor-
cylinderen er 
blokeret

Mål parameter 
for tryk, strøm og 
vandtemperatur

Shunt konden-
sator, påfyld 
nedkølingsolie

Mangel på/ for 
meget kom-
pressorolie;  
støjende  kom-
pressorolie

Lyt til støjen og 
test kompres-
soren

Påfyld nedkø-
lingsolie

Afrimer ikke

Remontering 
af tempera-
turføleren til 
afrimning, efter 
den har været 
itu

Kortslutning Test modstanden Udskift føler

Åbent kredsløb Test modstanden Udskift føler

Variation i mod-
stand

Test modstanden Udskift føler

Temperaturføler for afrimning er 
løs

Kontrollér føleren Tilpas føleren

Ingen frost på monteringsste-
det for temperaturføleren for 
afrimning

Visuel eftersyn Tilpas monte-
ringsstedet

Registreringstiden for afrimning 
er for lang

Kontrollér afrim-
ningstiden

Nulstil tiden

Indstillingen af afrimningstilstand 
er forkert

Indstillingen af 
afrim-ningstem-
peraturen er for 
høj

Tilpas tempera-
turen

Firevejsven-
tilen fungerer 
ikke

Skade på spole 
til firevejsventil

Mål viklingen på 
spolen

Udskift spolen

Firevejsventilen 
sidder fast

Bank på firevejs-
ventilen

Udskift firevejs-
ventilen

Krumtaphus til firevejsventil Berør og mærk 
firevejsventilens 
temperatur Mål 
strømmen og 
spændingen

Udskift firevejs-
ventilen

PCB er beskadiget Gennemtving 
afrimning, kon-
trollér, om der er 
strøm til PCB.

Udskift PCB

Analyse og afhjælpning af funktionsfejl


