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KAPITEL 1. PRODUKTSPECIFIKATION 
 
[1] SPECIFIKATION 

 
1. EHP6.0AA/I – EHP6.0AA/O 

 
MODEL 

ELEMENTER 
INDEDEL 
EHP6.0AA/I 

UDEDEL 
EHP6.0AA/O 

Nominel kølekapacitet (min. – maks.)  kW 3,5 (0,9 - 4,0)  
Nominel varmekapacitet (min. – maks.)  kW 4,0 (0,9 - 6,0)  
Affugtning (ved køling)  Liter/t 1,2 
Elektriske data 

 

Fase Enkelt
Nominel frekvens Hz 50
Mærkespænding V 220-240 
Mærkestrøm � 
(Min. – maks.)  

Afkøling A 4,7 (0,9 -  5,7)  
Opvarmning A 4,4 (0,9 -  7,4)  

Nominel indgang � 
(Min. – maks.)  

Afkøling W 1000 (200 - 1250) 
Opvarmning W 950 (200 - 1700)  

Effektfaktor � Afkøling % 93
Opvarmning % 94

Maks. Driftsstrøm A 8,7 
Kompressor Type Hermetisk forseglet rotationstype 

Model DA111A1F22F 
Olieladning 450 cc (esterolie VG74)  

Kølesystem Fordamper Spjældribbe og rillerør 
Kondensator Korrugeret ribbe og rillerør 
Styring Ekspansionsventil
Kølemiddel (R410A)  990 g 
Afrimningssystem Mikrocomputerstyrede reverseringssystemer 

Støjniveau 
(ved køling)  

Høj dB(A)  40 47
Lav dB(A)  – – 
Stille dB(A)  28 – 

Ventilatorsystem 
 

Træk Direkte træk 
Luftstrømsmængde 
(ved køling)  

Høj m3/min. 10,6 30,2 
Lav m3/min. 8,7 – 
Stille m3/min. 6,9 – 

Ventilator Tværstrømsventilator Propelventilator 
Forbindelser 

 

Kølemiddelkobling Konisk 
Kølemiddelrørstørrelse gas, væske 3/8”, 1/4” 
Drænrør mm U.D 18 
Andet 

 

Sikkerhedsanordning Kompressor: Termisk beskyttelse 
Ventilatormotorer: Termisk sikring 

Sikring, mikrocomputerstyring
Luftfiltre Polypropylennet (vaskbart)  
Netdimensioner Bredde mm 860 780 

Højde mm 292 540 
Dybde mm 205 265 

Netto-/bruttovægt kg 9/12 39/42
 

BEMÆRK! Forholdene for stjernemærket ” � ” element er baseret på ”EN14511”. 
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[2] EKSTERN DIMENSION 
 

1. Indedel  

 
Længdeenhed [mm] 

 
 
 

58 18,5 

 
 
 
 
 
 
 

22,0 
 
 

��� ��� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Udedel  

 
Længdeenhed [mm] 

 

 
540 135 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

780 

12 
37,5 

 

 
 58 

 
 
14 265 

 

 

 
165 
167,5 



EHP6.0AA/I 

1 – 3 

 

 

 

 

 

[3] LEDNINGSDIAGRAM 
 

1. Indedel EHP6.0AA/I 
 

 LEDNINGSDIAGRAM <C496> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Udedel EHP6.0AA/O 
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[4] ELEKTRISKE DELE 
 

1. Indedel EHP6.0AA/I 
 

BESKRIVELSE MODEL BEMÆRKNINGER 
Indendørs ventilatormotor MLB360 Vekselstrømsmotor 
Indendørs ventilatormotorkondensator DS401155BLSA RC-HZA512JBZZ (400 V-1,5 F)  
Transformer DB–EI41–5167–290 mA RTRNPA045JBZZ 
SIKRING 1 – QFS-IA001JBZZ (250 V, 2,5 A) 

SIKRING 2 –  
 

2. Udedel EHP6.0AA/O 
 

BESKRIVELSE MODEL BEMÆRKNINGER 
Kompressor DA111A1F22F Jævnstrømsmotor børsteløs 
Udendørs ventilatormotor MLB078 Jævnstrømsmotor 
Udendørs ventilatormotorkondensator – – 
Sikring 4 – QFS-GA064JBZZ (250 V, 1 A)  
Sikring 3 – QFS-GA051JBE0 (250 V, 2 A)  
Sikring 2 – QFS-GA052JBZZ (250 V, 3,15 A)  
Sikring 1 – QFS-CA001JBZZ (250 V, 20 A)  
Sikring 5, 6 – QFS-CA002JBZZ (250 V, 15 A)  
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KAPITEL 2. FORKLARING AF KREDSLØB OG DRIFT 
 
[1] BLOKDIAGRAMMER 

 
1. Indedel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPU 

5 V DC-regulering 
 
 
Kredsløb til ventilatormotors fase-
styring 
 
 
Indgangskredsløb til rotationsimpuls 
 

AC-klokkredsløb 
 
 
Kredsløb til modtagelse af fjernbe-
tjeningssignal 
 

Summerdrevkredsløb 

Kredsløb til nulstilling af CPU 

CPU-oscillatorkredsløb 

Kredsløb til detektering af rumtemp. 
 

Termokredsløb til varmevekslerrør 
 

EEPROM 

12 V DC-regulering 
 
 
Indendørs ventilatormotor 
 
 
Detektering af ventilatormotorimpuls 
 
 
 
 
 
Trådløs fjernstyring 
 
 
 

Lydbekræftelse 
 
 
 
 
Rumtemp. termistor 
 

Termistor til varmevekslerrør 
 

Spjældvinkel, ventilatorhastighed 

 
 
2,5 A 
sikring 

Vekselstrøm 

 
 

Valgkredsløb 
 

Serielt I/O-kredsløb 
 

Drivkredsløb til strømforsyningsrelæ 
 
 

Automatisk genstartskredsløb 

Testkørselskredsløb 

Hjælpetilstand 

Tændingskredsløb 

Drivkredsløb til klyngegenerator 

Trådløs, forvarmning, modelvalg 
 

Indendørs/udendørs kontrolsignal-I/O 
 

Udedelens tænd/sluk-kontrol  
 
 
 
 
Testkørsel (tvungen drift)  
Hjælpetilstandsknap TIL/FRA 

Selvdiagnosticering, fejldiagnose 

Klyngegenerator 

 

 
Ledningsføring 
mellem enheder 
(AC-strøm og 
serielle signaler)  
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2. Udedel 
 
 
 

AC-klokkredsløb 
 
 

Kredsløb til impulsamplitudemodulation 

 

 
 
IGBT 

 

15 A 
beskyttelse 

 
 
 
20 A 

Strømforsynings-
kredsløb 

 

Udglatnings-
kredsløb 

 

Converterkreds-
løb til effektfaktor 

 

Filter-
kredsløb 

beskyttelse Ledningsføring mellem enheder 
(AC-strøm og serielle signaler)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPU 

CPU-oscillatorkredsløb 
 

Detekteringskredsløb til DC-overspænd. 
 

Drivkredsløb til udendørs ventilator 
 

Relædrivkredsløb til 4-vejsventil 

Detekteringskredsløb til DC-overstrøm 

Drivkredsløb til effekttransistormodul 

Serielt I/O-kredsløb 

Kredsløb til nulstilling af CPU 
 

Positionsdetekteringskredsløb 

 
 
 
Udendørs vent. 
 

4-vejsventil 
 
 
Effekttransistormodul 
 
 
 
 
Kompressor 

 
3,15 A 

beskyttelse 
 
 
 

15 A 
beskyttelse 

 
 

Detekteringskredsløb til AC-overstrøm 
 

Kompressortermokredsløb 
 

Termokredsløb til varmevekslerrør 
 

Termokredsløb til udendørs temp. 
 

EEPROM 

Strømtransformer 
 

Kompressortermistor 
 

Termistor til varmevekslerrør 
 

Termistor til udetemperatur 

 
 

LED-drivkredsløb LED 
 

Testtilstandskredsløb 
 
 

Drivkredsløb til ekspansionsventil Ekspansionsventil 
 

Termokredsløb til indsugningstemp. Termistor til indsugningsrør 
 

Temperaturtermokredsløb til 2-vejsventil Termistor til 2-vejsventil 
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[2] MIKROCOMPUTERSTYRINGSSYSTEM 
 

1. Indedel 
 

1.1. Diagram for elektronisk kontrolkredsløb 
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1.2. Printkort 
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2. Udedel 

 
2.1. Diagram for elektronisk kontrolkredsløb 
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To Terminal Board 
(2) (Red)  

 
To Control Box 
(Green/Yellow)  

 

To Terminal Board 
(N) (Blue)  

 
 
 
 
 

From Four way 
Valve 

To Terminal Board 
(1) (Brown)  

 
 
From Expansion 
Valve 

 
 

From Thermistor 
 
 
 
 
 

To Reactor L5 
(Gray)  

 
 
 
 
 
 

From Fan 
Motor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From Compressor 
(Orange)  

 
 

From Compressor 
(White)  

 
From Compressor 
(Red)  

 
 
To Reactor L6 
(White)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To Reactor L6 
(White)  
 
To Reactor L5 
(Gray)  
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[3] FUNKTION 
 

1. Funktion 
 

1.1. Startkontrol 

Hovedrelæet er deaktiveret under de første 45 sekunder (første sik-
kerhedstid) umiddelbart efter, at strømkablet er sat i et veksel-
strømsstik, for at deaktivere brug af udedelen og beskytte udedelens 
elektriske komponenter. 

 
1.2. 
Genstartskontrol 

Når kompressoren standser driften, genstartes den ikke i 180 sekun-
der for at beskytte kompressoren. 

Hvis kompressoren lukkes ned fra fjernbetjeningen og derefter gen-
startes umiddelbart efter, genstartes kompressoren derfor efter en 
forudindstillet  forsinkelsestid. 

(Indedelen genstarter driften umiddelbart efter, at der trykkes på tænd-
/slukknappen på fjernbetjeningen).  

 
Kompressordrift 

Kompressor tændt Kompressor kan 

1.6. Kontrol til forebyggelse af overophedning af indedelen 

Hvis temperaturen i indedelens varmeveksler under opvarmning over-
stiger varmevekslerens temperatur for overophedningsbeskyttelse (ca. 
45 til 54 °C), hvilket bestemmes af driftsfrekvensen og driftsstatussen, 
formindskes driftsfrekvensen med ca. 4 til 15 Hz. Denne handling 
gentages derefter for hver 60 sekunder, indtil temperaturen i indede-
lens varmeveksler falder til under temperaturen for overophednings-
beskyttelse. 

Når varmevekslerens temperatur falder til under temperaturen for 
overophedningsbeskyttelse, forøges driftsfrekvensen med ca. 4 til 10 
Hz for hver 60 sekunder, indtil normal drift genoptages. 

Hvis temperaturen i indedelens varmeveksler overstiger temperaturen 
for overophedningsbeskyttelse i 60 sekunder ved minimumsdrifts-
frekvens, standser kompressoren driften og genstarter dernæst efter 
ca. 180 sekunder, og den ovennævnte kontrol gentages. 
 
1.7. Kontrol til forebyggelse af overophedning af udedelen 

Kompressor er slukket i  
180 sekunder 

tænde  

Hvis temperaturen i udedelens varmeveksler under afkøling overstiger 
varmevekslerens temperatur for overophedningsbeskyttelse (ca. 
55 °C), formindskes driftsfrekvensen med ca. 4 til 15 Hz. Denne handling 

Sluk på  
fjernbetjening 

Tænd på fjern-
betjening 

Kompressor tændt gentages derefter for hver 60 sekunder, indtil temperaturen i udede-
lens varmeveksler falder til 54 °C eller derunder. 

 
 
1.3. Kontrol til forebyggelse af kold luft 

Når airconditionanlægget starter i opvarmningstilstand, aktiveres inde-
delens ventilator ikke, før temperaturen i indedelens varmeveksler når 
ca. 23 °C, for at forhindre kold luft i at blæse ind i rummet. 

Indedelens ventilator kører endvidere ved lav hastighed, indtil inde-
delens varmeveksler når ca. 38 °C, så personer i rummet ikke 
mærker en kold luftstrøm. 

 
Indedels varmevekslertemperatur 

Indstillet ventilatorhastighed 
38 

35 
Indedels ventilator ved ultrastille. 

(Lavere end ventilatorhastighed ”stille”)  
23 

21 
Indedels ventilator ikke i drift 

 

 
1.4. Kontrol til frostbeskyttelse af indedels varmeveksler 

Hvis temperaturen i indedelens varmeveksler er under 0 °C i 4 minut-
ter i træk under afkøling eller affugtning, standser kompressoren drif-
ten midlertidigt af hensyn til frostbeskyttelse. 

Når temperaturen i indedelens varmeveksler stiger til 2 °C eller mere 
efter ca. 180 sekunder, genstartes kompressoren og genoptager nor-
mal drift. 

 
1.5. Kontrol til frostbeskyttelse af udedelens tovejsventil 

Hvis temperaturen i udedelens tovejsventil er under 0 °C i 10 minutter i 
træk under afkøling eller affugtning, standser kompressoren driften 
midlertidigt af hensyn til frostbeskyttelse. 

Når temperaturen i tovejsventilen stiger til 10 °C eller mere efter ca. 
180 sekunder, genstartes kompressoren og genoptager normal drift. 

Når temperaturen i udedelens varmeveksler falder til ca. 54 °C eller 
lavere, forøges driftsfrekvensen med ca. 4 til 10 Hz for hver 60 sekun-
der, indtil normal drift genoptages. 

Hvis temperaturen i udedelens varmeveksler overstiger varmeveksler-
ens temperatur for overophedningsbeskyttelse i (120 sek.: udetempe-
ratur  40 °C, 60 sek.: udetemperatur <40 °C) ved minimums-
driftsfrekvens, standser kompressoren driften og genstarter dernæst 
efter ca. 180 sekunder, og ovennævnte kontrol gentages. 
 
1.8. Kontrol til forebyggelse af overophedning af kompres-
sor 

Hvis kompressorens temperatur overstiger temperaturen for forebyg-
gelse af kompressoroverophedning (110 °C), formindskes driftsfre-
kvensen med ca. 4 til 10 Hz. Denne handling gentages derefter for 
hver 60 sekunder, indtil kompressorens temperatur falder til under 
temperaturen for beskyttelse mod overophedning. 

Når kompressorens temperatur falder til under temperaturen for over-
ophedningsbeskyttelse, forøges driftsfrekvensen med ca. 4 til 10 Hz 
for hver 60 sekunder, indtil normal drift genoptages. 

Hvis kompressorens temperatur overstiger temperaturen for beskyttel-
se mod overophedning (i 120 sekunder under afkøling eller 60 sekun-
der under opvarmning) ved minimumsdriftsfrekvens, standser kom-
pressoren driften og genstarter dernæst efter ca. 180 sekunder, og 
den ovennævnte kontrol gentages. 
 
1.9. Startkontrol 

Når airconditionanlægget starter i afkølings- eller opvarmningstilstand, 
kører anlægget med maksimal driftsfrekvens, hvis rumtemperaturen er 
2 °C højere end den indstillede temperatur (under afkøling) eller 
3,5 °C lavere (under opvarmning). Når den indstillede temperatur nås, 
kører airconditionanlægget derefter med den driftsfrekvens, der er 
bestemt ved fuzzy logik-beregning, og sættes derefter i normal kontrol-
tilstand efter et stykke tid. 
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1.10. Spidskontrol 

Hvis den strøm, der løber i airconditionanlægget, overstiger spidskon-
trolstrømmen (se tabellen herunder), formindskes driftsfrekvensen, 
indtil strømværdien falder til under spidskontrolstrømmen, uanset fre-
kvenskontrolkravet fra indedelen baseret på rumtemperaturen. 

 

Model Spidskontrolstrøm 
Afkøling Opvarmning 

EHP6.0AA/O Ca. 6,1 A Ca. 8,2 A
 

1.11. Kontrol til forsinkelse af ude-
delens ventilator 

Kompressoren standser umiddelbart efter, at afkøling, affugtning eller 
opvarmning lukkes ned, men udedelens ventilator fortsætter driften i 
50 sekunder, inden den standser. 

 
1.12. Afrimning 

 
1.12.1 Afrimning med vendt kredsløb 

Afrimningen starter, når kompressorens driftstid overstiger 20 minutter 
under opvarmning, som vist herunder, og den udendørs lufttemperatur 
og temperaturen i udedelens varmeveksler opfylder visse betingelser. 
Når afrimningen starter, standser indedelens ventilator. Afrimningen 
standser, når temperaturen i udedelens varmeveksler stiger til ca. 
10 °C eller derover, eller afrimningstiden overstiger 10 minutter. 

 
20 min. eller mere 20 min. eller mere 20 min. eller mere 

 
 
 
Start på op-
varmning

1.15. Start 
Hvis et prøvekabel indsættes på den placering, der er mærket HAJP 
på indedelens kontrolprintkort (PCB), startes airconditionanlægget ved 
tilslutning af strømkablet i et vekselstrømsstik i enten afkølings- eller 
opvarmningstilstand, hvilket bestemmes automatisk af rumtemperatur-
sensoren. 

Når der bruges en afbryder til at styre tænd/sluk-funktionen, skal der 
indsættes et prøvekabel som beskrevet herover. 
 
1.16. Selvdiagnostisk fejlkodedisplay 
 
1.16.1 Indedel 

1) Når der bekræftes en fejl, deaktiveres alle relæ, og der vises en 
blinkende LED for drift/timer/Plasmacluster for at angive fejltypen. 

Når airconditionanlægget ikke er i driftstilstand, aktiveres funk-
tionen til fejlkodedisplay, hvis AUX-knappen holdes nede i mere 
end 5 sekunder. 

Driften fortsættes kun i tilfælde af et serielt åbent kredsløb, og ho-
vedrelæet deaktiveres efter 30 sekunder, hvis forholdet med åbent 
kredsløb fortsat eksisterer. 

I tilfælde af en seriel kortslutning fortsætter airconditionanlægget 
driften uden fejlkodedisplay, og hovedrelæet deaktiveres efter 30 
sekunder, hvis kortslutningsforholdet ikke er afhjulpet. 

Fejloplysningerne lagres i hukommelsen og kan hentes frem på 
displayet senere. 

2) Den selvdiagnostiske hukommelse kan hentes frem på displayet 
ved at standse driften og holde AUX-knappen nede i mere end 5 
sekunder. 

(Yderligere oplysninger findes i afsnittet om fejlfinding).  

 
 
 

1.13. TIL-timer 

Afrimning 
Maks. 10 min. 

Afrimning 
Maks. 10 min. 1.16.2 Udedel 

Hvis der opstår en fejl, blinker LED1 på udedelen i intervaller på 0,2 
sekunder som vist herunder. 

 

TIL-timeren kan aktiveres ved at trykke på TIL-timerknappen. Når TIL-
timeren er aktiveret, bliver driftsstarttiden justeret ud fra fuzzy logik-
beregninger 1 time før den indstillede tid, så rumtemperaturen når den 
indstillede temperatur på det indstillede tidspunkt. 

 
1.14. FRA-timer 

FRA-timeren kan aktiveres ved at trykke på FRA-timerknappen. Når 
FRA-timeren er indstillet, standses driften efter den indstillede tid. 

Når denne timer er indstillet, reduceres kompressorens driftsfrekvens 
af hensyn til mere støjsvag drift, og rumtemperaturen varieres gradvist 
efter én time (reduceres 1 °C tre gange (maks. 3 °C) under op-
varmning eller forøges 0,3 °C tre gange (maks. 1 °C) under afkøling 
eller affugtning), så rumtemperaturen er egnet til komfortabel søvn. 

 

(Eksempel) Unormal høj kompressortemperatur 
TIL 

 
FRA 

1 sek. 1 sek. 0,6 sek. 
 
1.17. Oplysninger om automatisk tilstand 

I tilstanden AUTO vælges temperaturindstillingen og tilstanden auto-
matisk i henhold til rumtemperaturen og udetemperaturen, når enhed-
en tændes. 
 

Tilstande og temperaturindstillinger 

 
Opvarmning 
Indstillet temperatur  

-1 ºC 

 

 

 

 
Aktivering af 

 

 

 

 
1 time 

 

 

 

 
Maks. 

 
-1 ºC 

-1 ºC 

Maks. 

 

 

 

 
Timerindstilling 

 

 
tallene i ( ) er temperaturindstillinger 

Hvis udetemperaturen ændres under drift, vil temperaturindstillingerne 
automatisk bevæge sig som vist på skemaet. 

FRA-timer senere 1,5 timer 
senere 

2 timer 
senere 

nået 

Afkøling/affugtning  
  0,3 C 

 
Indstillet temperatur 

 0,3 ºC 
 0,3 ºC 

 
Aktivering af 
FRA-timer 

1 time 
senere 

Maks. 
1,5 timer 
senere 

Maks. 
2 timer 
senere 

Timerindstilling 
nået 

Indetemp. 
(°C) 

Udetemp. 
(°C) 
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1.18. Luftregulering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20. Forskel på drift i automatisk og manuel tilstand 

I automatisk tilstand bestemmes temperaturindstillingen automatisk baseret på udendørs lufttemperaturen. Airconditionanlæggets drift adskiller sig 
derudover fra drift i manuel tilstand som beskrevet herunder. 

 
1.21. Forskel angående indstillet temperatur 

 
 Automatisk tilstand Manuel tilstand 

Afkøling Opvarmning Affugtning Afkøling Opvarmning Affugtning 
Temperatur-
indstillings-
metode

Automatisk temperaturindstilling baseret på udendørs 
lufttemperatur. Kan ændres inden for ±2 °C med fjernbe-
tjening. 

Kan ændres mellem 
18 og 32 °C med 
fjernbetjening. 

Kan ændres mellem 
18 og 32 °C med 
fjernbetjening. 

Automatisk indstil-
ling. Kan ændres 
inden for ±2 °C. 

 
1.22. Styring af affugtning 

Hvis rumtemperaturen er 26 °C eller højere, når affugtning starter, 
leverer affugtningen en lav køleeffekt i overensstemmelse med rumtem-
peraturindstillingen, der er automatisk bestemt på grundlag af uden-
dørs luftreguleringen. (Indstillingsværdien er identisk med den indstil-
lede temperatur til afkøling i automatisk tilstand).  

Hvis rumtemperaturen er lavere end 26 °C, når affugtning starter, mi-
nimerer affugtningen sænkningen af rumtemperaturen. 

 
1.23. Drift med fuld effekt 

Med denne driftstype arbejder airconditionanlægget med maksimal 
effekt og optimal spjældretning for hurtigt at afkøle eller opvarme rummet. 

Tryk på FULL POWER-knappen under drift. 

 

  Fjernbetjeningen viser ” ” 

  Temperaturdisplayet slukkes. 

  Den grønne FULL POWER-lampe tændes. 

  Enheden lyser. 

SÅDAN ANNULLERES 

Tryk igen på FULL POWER-knappen. 

 Drift med fuld effekt annulleres også, når driftstilstanden ænd-
res, eller når enheden slukkes. 

 Den grønne FULL POWER-lampe på enheden slukkes 
 
BEMÆRK! 

 Airconditionanlægget kører med ”Extra HIGH” ventilatorhastighed i 5 

LUFTSTRØMSRETNING 
 

 
 

1) Tryk én gang på SWING-knappen  på fjernbetjeningen. 

 Det lodrette justeringsspjæld svinger kontinuerligt. 

2) Tryk på SWING-knappen  igen, når det lodrette juste-
ringsspjæld har den ønskede position. 

 Spjældet holder op med at bevæge sig inden for området 
vist i diagrammet. 

 Den justerede position lagres og indstilles automatisk til 
den samme position, når den bruges næste gang. 

 

 
 

1) Tryk én gang på SWING-knappen  på fjernbetjenin-
gen. 

 Det vandrette justeringsspjæld svinger kontinuerligt. 

2) Tryk på SWING-knappen  igen, når det vandrette ju-
steringsspjæld har den ønskede position. 

 Den justerede position lagres og indstilles automatisk til 
den samme position, når den bruges næste gang. 

 

 FORSIGTIG: 
 
Forsøg aldrig at justere spjældene manuelt. 
 

 Manuel justering af spjældene kan medføre fejl på enheden. 
 Sæt i tilstanden COOL eller DRY i en længere periode. 
 

 Når det lodrette justeringsspjæld er placeret længst nede, kan 
det medføre kondensdannelse. 

 
1.19 PROGRESSIV LUFTREGULERING 
 
Tryk på knappen PROGRESSIVE AIR FLOW under afkøling eller 
tørring, når du ikke vil have kold luft. 
 
Lodret justeringsspjæld stilles skråt opad for at levere kold luft til 
loftet. 
 
Tryk på knappen under opvarmning. Lodret justeringsspjæld stilles 
nedad for at levere varm luft til gulvet og dig. 
 
Tryk på knappen PROGRESSIVE AIR FLOW under drift. 
 

 Fjernbetjeningen viser ” ” 
 
SÅDAN ANNULLERES 
 
Tryk på knappen PROGRESSIVE AIR FLOW igen. 
 
BEMÆRK: 
 

 Indstillingen PROGRESSIVE AIR FLOW annulleres, når du 
trykker på knappen TURBO, mens PROGRESSIVE AIR FLOW 
er indstillet. 

 
 Hvis du vil have luftregulering med fuld effekt, skal du trykke på 

knappen PROGRESSIVE AIR FLOW under drift med fuld ef-
fekt. 
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minutter og skifter derefter til ”HIGH” ventilatorhastighed. Det lodret-

te justeringsspjæld stilles skråt nedad. 

 Du kan ikke indstille temperatur eller ventilatorhastighed under drift 
med fuld effekt. 

 Tryk på DISPLAY-knappen for at slukke FULL POWER-lampen. 
 

1.24. Selvrensning 

 
 
 
 

0,6 °C 
Indstillet temperatur 

 
 
 
 
Hot Keep-zone      

Opvarmning eller ventilator- og klyngedrift udføres samtidigt. 

Vurderingen af, om der bruges opvarmning eller ventilator, er baseret 
på udendørs lufttemperatur 3 minutter efter start af intern rensning. 

Driften standser efter 40 minutter. 

 Med denne driftstype flyttes det vandrette spjæld og bliver i to positi-
oner. 

Den går i den nedre retning og bliver der i 30 minutter. 

Flytter derefter opad og bliver der i 10 minutter. 

 
Opvarmning Ventilator 

 
24 °C  Udendørs lufttemperatur 

 
1.25. Plasmacluster-ionfunktion 

Hvis der trykkes på Plasmacluster Ion-knappen, mens anlægget kører 
eller ikke kører, kan der skiftes driftstilstand i følgende sekvens: ”Luft-
rensning”  ”Stop”. 

 ”Luftrensning” genererer ca. ens mængder (+) ioner og (-) ioner fra 
cluster-enheden for at levere ren luft. 

Hvis funktionen til generering af plasmacluster-ioner bruges sammen 
med airconditionanlægget, er indedelens ventilatorhastighed og 
spjældretning i overensstemmelse med airconditionanlæggets indstill-
inger. 

Hvis funktionen til generering af plasmacluster-ioner bruges uden 
airconditionfunktion, kører indedelens ventilator med meget lav ha-
stighed, og det øvre spjæld vinkles opad, mens det nedre spjæld for-
bliver vandret. (Luftmængden og retningen kan ændres med fjernbe-
tjeningen).  

 
1.26. DRIFT VED 10 °C 

Der udføres opvarmning med en indstillet temperatur på 10 °C. 

1) Tryk på MODE-knappen på fjernbetjeningen, og vælg HEAT- 
tilstand. 

2) Tryk på ON/OFF-knappen for at starte opvarmningen. 

3) Tryk på 10 °C-knappen. 

 Fjernbetjeningen viser 10 °C.  

SÅDAN ANNULLERES 
Tryk på 10 °C-knappen igen. 

 Drift med 10 °C annulleres også, når driftstilstanden ændres, eller 
når enheden slukkes. 

BEMÆRK! 

 Drift med 10 °C vil ikke være tilgængelig, hvis opvarmning er valgt 
automatisk med AUTO-tilstand. 

 
1.27. Hot Keep 

Hvis rumtemperaturen er i Hot Keep-zonen under opvarmning, slås 
kompressoren fra for at undgå overophedning. 

1.28. Vinterafkøling  
 
Afkøling er tilgængelig i vintersæsonen ved hjælp af den indbyggede 
vinterkølefunktion. 

Lavere grænse for udetemperaturområde er -10 °C DB. 

Når den udendørs lufttemperatur er lav, arbejder udedelens ventilator 
med langsommere hastighed. 

BEMÆRK! Indbygget beskyttelsesanordning fungerer muligvis, når 
udetemperaturen falder til under 21 °C DB., afhængigt af 
forholdene. 

 
1.29. Automatisk genstart 

I tilfælde af strømsvigt genstarter enheden efter retablering af strøm-
men automatisk med den samme indstilling, som var aktiv inden 
strømsvigtet. 
 
1.29.1 Driftstilstand (afkøling, opvarmning, affugtning)  

 Automatisk funktion til temperaturjustering (inden for område 2 °C) 

 Temperaturindstilling 

 Ventilatorindstilling 

 Luftstrømsretning 

 Strøm TIL/FRA 

 Tilstandsindstilling for automatisk drift 

 Sving spjæld 

 Plasmacluster-tilstand 
 
1.29.2 Indstilling ikke lagret 

 Timerindstilling 

 Indstilling til turbodrift 

 Selvrensning 
 
1.29.3 Deaktivering af automatisk genstartsfunktion 

Ved at fjerne (klippe) jumper  (JP  ) på printkortet 
(PCB) kan den automatiske genstartsfunktion deaktiveres. 

 

ZONE KOMPRESSOR VENTILATOR 
Hot Keep (når rum-
temperaturen når ind-
stillet temperatur)  

 
FRA 

Ultrastille (lavere end 
ventilatorhastigheden 

”stille”)  
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2. Forklaring på klyngekredsløb 
 

Klyngeenheden genererer klyngeioner, som cirkuleres i rummet af den luftstrøm, der skabes af blæseren (indedelens ventilatormotor) i aircondi-
tionanlægget. 

1) Når mikrocomputeroutput ændres til ”H”, ændres Q11-outputtet til ”Lo” og tænder SSR2 samt påfører klyngeenheden 100 V til generering af 
klyngeioner (positive og negative ioner). 

 
 

 
 

 
3. Oversigt over PAM-kredsløb 

 
3.1. PAM (Pulse Amplitude Modulation – impulsamplitudemodulation)  

PAM-kredsløbet varierer kompressorens styrespænding og regulerer kompressorens rotationshastighed. 

IGBT vist i blokdiagrammet lader den energi (elektromotoriske kraft), der genereres af reaktoren til elektrolytkondensatoren for inverteren ved at 
tænde og slukke. 

 
 

Blokdiagram for PAM-drivkredsløb 
 

Når IGBT er aktiveret, løber en elektrisk strøm til IGBT via reaktoren (L5,L6) og diodebroen (DB2). 

Når IGBT deaktiveres, lades den energi, der blev lagret, mens IGBT var aktiv, til spændingsdoblerkondensatoren via diodebroen (DB1). Ved 

at variere TIL/FRA-cyklussen for IGBT varieres udgangsspændingen . 
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3.2. Kontrolkredsløb til høj effektfaktor 

Dette kredsløb bringer driftsstrømmens bølgeform tættere på bølgeformen i forsyningsspændingen for at opretholde en høj effektfaktor. Når PAM-

kredsløbet er deaktiveret, afviger strømbølgeformens fase grundet kondensatorinputtet fra spændingsbølgeformen som vist herunder. For at fore-

bygge denne afvigelse tilføres der en strøm i de perioder, der er angivet med ”O” i diagrammet. 

For at bestemme den periodelængde, der skal tilføres strøm i, sendes nulgennemgangstimingen i indgangsvekselspændingen til mikrocomputeren 

via klokkredsløbet. Strømkildefrekvensen bestemmes også samtidigt. 

IGBT aktiveres efter den tidslængde, der er bestemt af nulgennemgangspunktet, for at levere en strøm til IGBT via reakto-

ren. Dette bringer strømbølgeformen tættere på spændingsbølgeformen i fase. 

Som beskrevet herover regulerer TIL/FRA-funktionen i IGBT forøgelsen/formindskelsen i kompressorens forsyningsspænding (jævnspænding) for at 
forbedre kompressoreffektiviteten og opretholde en høj effektfaktor ved at holde strømfasen tættere på forsyningsspændingens. 

 

 
 Vekselspænding og strømbølgeform, når PAM er deaktiveret  Vekselspænding og strømbølgeform, når PAM er aktiveret 
 
 

3.2.1 Detaljeret forklaring på PAM-drivkredsløbets sekvens 
 

 
 
3.2.2 Vekselstrømsklokkens (nulgennemgang) vurdering 

 Klokkredsløbet bestemmer tiden fra ét stigningspunkt i bølgeformen til det næste stigningspunkt. 

Den detekterede klokbølgeform bruges til at vurdere strømkildens frekvens (50 Hz). 

 Vekselspændingens nulgennemgang vurderes som klokbølgeformens stigning som vist i diagrammet herunder. 
 

3.2.3 Starttid for aktivering af IGBT (forsinkelsestid B)  
 Baseret på vekselspændingens nulgennemgang aktiveres IGBT efter en forsinkelsestid, der er indstillet i overensstemmelse med strømkildens 

frekvens. 
 

3.2.4 Tid for aktivering af IGBT (C)  
 Efter ovenstående forsinkelsestid aktiveres IGBT for at levere en strøm til reaktoren. 

 Aktiveringstiden for IGBT bestemmer den mængde af energi (niveau af jævnspændingsstigning), der leveres til reaktoren. 

Jævnspændingsniveau i hver driftstilstand (varierer efter eksterne belastningsforhold)  

– Afkøling – 220 til 240 V 

– Opvarmning – 220 til 280 V 
 

3.3. PAM-beskyttelseskredsløb 
 

For at forhindre for stor spænding i PAM-output i at 
beskadige IPM og elektrolytkondensatoren samt 
kontrolprintkortet (PCB) overvåger dette kredsløb 
PAM-outputtets spænding og slår PAM-kontrol-
signalet og PAM-drevet fra øjeblikkeligt, når der

 

genereres et unormalt spændingsoutput. Det stand-
ser samtidig kompressordriften. 

PAM-outputspændingen fordeles til ben (4) på kom-
paratoren (IC8). Hvis denne spænding overstiger 
referencespændingen ved ben (5) på IC8, vendes 
outputtet fra komparatoren (IC8) (fra H til L), og det 
sendes til ben (38) på mikrocomputeren (IC1) for at 
standse PAM-drevet. 

Beskyttelsesspændingsniveauet er som følger. 
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3.3.1 Oplysninger om fejlfindingsprocedure for PAM 

1) Nedlukning af PAM på grund af fejl 

1) Når jævnspændingsdetekteringskredsløbet sender et signal, der overstiger den angivne spænding, til mikrocomputeren 

Jævnspænding på 350 V eller højere (indgangsspænding for detekteringskredsløb på ca. 9,2 V eller højere) [IC8 ben (4)] 

– Når der detekteres en fejl 

 PAM IGBT slås fra. 

 Kompressoren slås fra. 

 Alle enheder lukker helt ned, når der opstår en fejl fire gange. 

2) Når udedelens klokbølgeform adskiller sig fra den angivne værdi, umiddelbart før PAM IGBT aktiveres Når der ikke er noget klokbølgeformsinput 

Når der sendes et andet kloksignal end den angivne strømkildefrekvens (50/60 Hz) 

– Når der detekteres en fejl 

 PAM IGBT slås ikke til. 

 Kompressoren kører normalt. 

 Fuldstændig nedlukning finder ikke sted. 

2) PAM-fejlindikation 

I tilfælde af fejl ”1)” 

– Der sendes et fejlsignal til indedelen, så snart en fejl genereres. 

 Der indikeres fejl nr. 14-0, når fejlkoden kaldes af indedelens selvdiagnosticeringsfunktion. 

– LED'en på udedelen blinker 14 gange, når der genereres en fejl. 

 LED'en fortsætter med at blinke i cyklussen på 14 gange, selv efter at kompressoren standser driften. 

 LED'en slås fra (data slettes fra hukommelsen), når strømmen til udedelen slås fra. 

I tilfælde af fejl ”2)” 

– Der sendes et fejlsignal til indedelen, så snart en fejl er vurderet. 

 Der indikeres fejl nr. 14-1, når fejlkoden kaldes af indedelens selvdiagnosticeringsfunktion. 

– LED'en på udedelen blinker 14 gange, når en fejl er vurderet. 

 LED'en på udedelen blinker i normalt mønster, når kompressoren standser driften. (Kompressor slukket eller termostat slukket på fjernbetjening)  

* Når en bruger klager over, at airconditionanlægget ikke leverer tilstrækkelig kold luft eller varm luft 

Ud over konventionelle årsager til generering af fejl er der mulighed for, at PAM IGBT ikke aktiveres, selvom kompressoren kører. I dette tilfælde stiger 

jævnspændingen ikke, selvom kompressoren kører, og sænkes til niveauet 180 V jævnstrøm. 

– Kontroller elementer 

 Kontrol af klokkredsløb. 

 Kontrol af PAM IGBT. 

 Kontrol af sikring (sikring 6) for åbent kredsløb. 
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4. Beskrivelse af IPM-drevkredsløb 
 

IPM til kompressordrevet er fremstillet af Mitsubishi Electric. 

Strømforsyningen til IPM-drevet, shuntmodstanden til detektering af overstrøm osv. findes uden for IPM (kontrolprintkort – PCB). 
 

4.1. IPM-drevets strømforsyningskredsløb 

Strømforsyningen til IGBT-drevet (HU, HV, HW) i øvre fase anvender et bootstrap-system og leverer strøm til IC i øvre fase. 15 V 

strømforsyningen til IC i nedre fase leveres af kontrolprintkortet (PCB). 

4.1.1 Kort beskrivelse af bootstrap-system (enkelt power drive system)  
For at levere strøm til IC i øvre fase slår mikrocomputeren (IC1) IGBT (LU, LV, LW) i nedre fase TIL. 

Det resulterer i en ladestrøm, der løber til elektrolytkondensatoren til hver IC-indgang i øvre fase og lader bootstrap-kondensatoren med en 15 V 
strøm. 

Strømforsyningen til de efterfølgende trin lades, mens IGBT i nedre fase er slået til i almindelig kompressordrevkontrol. 

 

 
 

 
4.1.2 Detekteringskredsløb til DC-overstrøm 

Når en strøm på ca. 25 A eller højere løber gennem shuntmodstanden (R49) på kontrolprintkortet (PCB), tilføres spændingen ved denne modstand 
IPM CIN-ben (26). Gatespændingen for IGBT i nedre fase (LU, LV, LW) i IPM slås derefter fra for at afbryde overstrømmen. Samtidigt genereres der 
et L-output på ca. 1,8 ms fra IPM Fo-ben (24), og dette medfører et L-input til indgangsben (34) for overstrømsdetektering for mikrocomputeren (IC1) 
og deaktiverer PWM-signaludgangen (IC1-ben (51) til (56) ) til IGBT-porten. 
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5. 120° aktiveringskontrol (digital positionsdetekteringskontrol)  
Dette kontrolsystem detekterer det digitale positionsdetekteringssignal og justerer accelerations-/decelerationshastigheden i 
overensstemmelse hermed. 

Motorens inducerede spændingsbølgeform tilføres komparatoren i form af PWM-koblet impulsbølgeform, og et positionsdetekteringssignal gene-
reres som en referencespænding, der er lig med 1/2 af 280 V jævnstrøm. Men eftersom der ikke er nogen induceret spændingsbølgeform, når 
PWM-bølgeformen er slået fra, udfører mikrocomputeren intern behandling, så detektering kun aktiveres, når den er slået til. Baseret på det detekte-
rede positionssignal, bestemmes timingen af den faktiske PWM-bølgeforms output. Eftersom der ikke bruges et filterkredsløb, er detekterings-
nøjagtigheden høj. 

Mikrocomputeren udfører intern behandling for at annullere spidsspænding under den regenerative pro-
ces. 

Derudover er positionsdetektering stadig mulig, selvom den inducerede spænding er lav, og giver derfor mulighed for sensorløs drift ved lav rotations-
hastighed i driftens indledende trin. Dette reducerer startstrømmen og forbedrer IPM-driftsikkerheden. 

 

 
 

6. 180° aktiveringskontrol 
Det er kontrolsystemet til at moderere hastigheden efter strømfaseforskellen for at opnå højere effektivitet og lavere støj fra kompressoren. Kontrol-
len af strømfaseforskellen udføres af kontrolsystemet under iagttagelse af den indbyrdes forbindelse mellem effektivitet og fasegabet genereret af den 
påførte motorspænding og strøm i motorspolen som vist på figuren herunder. 

 

 
 

Begrebsdiagram for kontrol af strømfaseforskel 
 

Denne kontrol er det V/F-drivsystem, der uafhængigt af rotorens placering detekterer faseforskellen mellem den drivspændingsfase og netstrømsfase, 
der løber i motorspolen og styrer modulationshastighedsdataene for at få faseforskellen med den bedste effektivitet. 



EHP6.0AA/I 

3 – 1 

 

 

KAPITEL 3. FUNKTION OG BRUG AF BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER 
 
[1] FUNKTION OG BRUG AF BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER 

 
Funktion Handling Visning af selv-

diagnoseresultat 
Beskrivelse Detekteringsperiode Nulstillingsbetingelse Fejlvisning 

på indedel 
Indedel Udedel 

1 Indedelens ventila-
torlås 

Drift stopper, hvis der ikke er no-
get input af rotationsimpulssignal 
fra indedelens ventilatormotor i 1 
minut. 

Når indedelens venti-
lator er i drift 

Drift FRA eller TIL I2 Ja Ingen

Fejl i indedelens 
ventilatorrotations-
hastighed 

Drift stopper, hvis rotationsim-
pulssignal fra indedelens venti-
lator angiver unormal lav ha-
stighed (ca. 300 o/min. eller 
lavere) . 

Når indedelens venti-
lator er i drift 

Drift FRA eller TIL I2 Ja Ingen

2 Indedelens fryse-
beskyttelse 

Kompressor stopper, hvis tempe-
ratur forbliver under 0 °C i 4 mi-
nutter. 

Under afkøling eller 
affugtning 

Automatisk nulstilling, 
når varmevekslerens 
temperatur stiger til 
over frysebeskyttel-
sestemperatur (2 °C 
eller højere)  

— Ingen Ingen

3 2-vejsventilens 
frysebeskyttelse 

Kompressor stopper, hvis tempe-
ratur i udedelens 2-vejsventil for-
bliver under 0 °C i 10 fortløbende 
minutter under afkøling eller af-
fugtning. 

Under afkøling eller 
affugtning 

Automatisk nulstilling, 
når 2-vejsventilens 
temperatur stiger til 
over 10 °C. 

Ingen Ja Ja 

4 Indedelens ned-
lukning af var-
meveksler pga. 
overophedning 

Driftsfrekvens sænkes, hvis 
indedelens varmevekslertempe-
ratur overskrider overophed-
ningstemperaturen under op-
varmning. 
Kompressor stopper, hvis indede-
lens varmevekslertemperatur 
overskrider overophedningstem-
peraturen i 60 sekunder ved mi-
nimumsfrekvens. 
Indstillingsværdi for overophed-
ningstemperatur i indedelens var-
mevekslertermistor: ca. 45 til 54 °C

Under opvarm-
ning 

Automatisk nulstilling 
efter sikkerhedsperi-
ode (180 sek.). 

Ingen Ja Ja 

5 Udedelens ned-
lukning af varme-
veksler pga. 
overophedning 

Driftsfrekvens sænkes, hvis ude-
delens varmevekslertemperatur 
overskrider ca. 55 °C under afkø-
ling. 
Kompressor stopper, hvis udede-
lens varmevekslertemperatur 
overskrider ca. 55 °C i 120 se-
kunder ved minimumsfrekvens. 

Under afkøling eller 
affugtning 

Automatisk nulstilling 
efter sikkerhedsperi-
ode (180 sek.). 

Ingen Ja Ja 

6 Nedlukning pga. 
overophedning 
af kompressor-
udledning 

Driftsfrekvens sænkes, hvis tem-
peraturen i kompressorkamme-
rets termistor (TH1) falder til un-
der ca. 110 °C. 
Kompressor stopper, hvis tempe-
raturen i kompressorkammerets 
termistor (TH1) forbliver ved ca. 
110 °C (i 120 sekunder under 
afkøling eller 60 sekunder under 
opvarmning) ved minimumsfre-
kvens. 

Når kompressor er i 
drift 

Automatisk nulstilling 
efter sikkerhedsperi-
ode (180 sek.). 

Ingen Ja Ja 

7 Midlertidigt stop 
under 
affugtning 

Kompressor stopper, hvis termi-
stor for udendørs lufttemperatur er 
lavere end ca. 16 °C under affugt-
ning. 

Under affugtning Automatisk nulstilling, 
når udendørs lufttem-
peraturen stiger til over
16 °C. 

Ingen Ja Ja 

8 DC-
overstrømsfejl 

Kompressor stopper, hvis elek-
trisk strøm på ca. 25 A eller høje-
re løber i IPM. 

Når kompressor er i 
drift 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 
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Funktion Handling Visning af selv-
diagnoseresultat 

Beskrivelse Detekteringsperiode Nulstillingsbetingelse Fejlvisning 
på indedel 

Indedel Udedel 

9 AC-overstrømsfejl Driftsfrekvens sænkes, hvis kom-
pressorens AC-strøm overskrider 
værdien for spidskontrolstrøm-
men. Kompressor stopper, hvis 
kompressorens AC-strøm over-
skrider værdien for spidskontrol-
strømmen ved minimumsfrekvens. 

Når kompressor er i 
drift 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

10 AC-overstrømsfejl i 
kompressorens 
SLUKKET-status 

Inde- og udedelene stopper, hvis 
AC-strømmen overskrider ca. 3 A, 
mens kompressor ikke er i drift. 

Når kompressor ikke 
er i drift 

Udskiftning af defekte 
dele som f.eks. IPM 

Ja I2 Ja Ja 

11 Fejl i maksimal AC-
strøm 

Kompressor stopper, hvis kom-
pressorens AC-strøm overskrider 
17 A. 

Når kompressor er i 
drift 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

12 Fejl ved mangel på 
AC-strøm 

Kompressor stopper, hvis drifts-
frekvensen er  50 Hz eller højere, 
og kompressorens AC-strøm er 
ca. 2,0 A eller lavere. 

Når kompressor er i 
drift 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

13 Fejl ved termistorin-
stallation eller fejl på 
4-vejsventil 

Kompressor stopper, hvis der 
detekteres høje eller lave tempe-
raturværdier af indedelens varme-
vekslertermistor (TH2), og 2-
vejsventilens termistor (TH5) ikke 
matcher driftscyklussen. 

3 minutter efter start af 
kompressor 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

14 Fejl pga. høj tempe-
ratur i kompressor  

Kompressor stopper, hvis kom-
pressorkammerets termistor (TH1) 
overskrider ca. 114 °C, eller hvis 
der er en kortslutning i TH1. 

Under drift Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

15 Kortslutningsfejl i 
udedelens varme-
vekslertermistor 

Kompressor stopper, hvis der er 
en kortslutning i udedelens var-
mevekslertermistor (TH2). 

Ved start af kompres-
sor 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

16 Kortslutningsfejl i 
udedelens udendørs 
lufttemperaturtermi-
stor

Kompressor stopper, hvis der er 
en kortslutning i udedelens luft-
temperaturtermistor (TH3). 

Ved start af kompres-
sor 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

17 Kortslutningsfejl i 
udedelens sugeter-
mistor

Kompressor stopper, hvis der er 
en kortslutning i udedelens suge-
termistor (TH4). 

Ved start af kompres-
sor 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

18 Kortslutningsfejl i 
udedelens 2-
vejsventiltermistor 

Kompressor stopper, hvis der er 
en kortslutning i udedelens 2-
vejsventiltermistor (TH5). 

Ved start af kompres-
sor 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

19 Fejl pga. åbent 
kredsløb i udedelens 
varmevekslertermi-
stor

Kompressor stopper, hvis der er et 
åbent kredsløb i udedelens var-
mevekslertermistor (TH2). 

Ved start af kompres-
sor 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

20 Fejl pga. åbent 
kredsløb i udedelens 
udendørs lufttempe-
raturtermistor 

Kompressor stopper, hvis der er et 
åbent kredsløb i udedelens luft-
temperaturtermistor (TH3). 

Ved start af kompres-
sor 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

21 Fejl pga. åbent 
kredsløb i udedelens 
sugetermistor 

Kompressor stopper, hvis der er et 
åbent kredsløb i udedelens suge-
termistor (TH4). 

Ved start af kompres-
sor 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

22 Fejl pga. åbent 
kredsløb i udedelens 
2-vejsventiltermistor 

Kompressor stopper, hvis der er et 
åbent kredsløb i udedelens 2-
vejsventiltermistor (TH5). 

Ved start af kompres-
sor 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

23 Fejl pga. åbent 
kredsløb i udedelens 
udledningstermistor 

Kompressor stopper, hvis der er et 
åbent kredsløb i udedelens udled-
ningstermistor (TH1). 

Ved start af kompres-
sor 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

24 Fejl i serielt signal Effektrelæ slås FRA, hvis indede-
len ikke kan modtage serielt signal 
fra udedelen i 8 minutter. 

Under drift Drift FRA eller TIL 
(automatisk nulstilling 
ved mindre end 8 
minutter) 

 Ja Ingen

Kompressor stopper, hvis udede-
len ikke kan modtage serielt signal 
fra indedelen i 30 sekunder. 

Under drift Nulstilling efter mod-
tagelse af serielt sig-
nal 

Ingen Ingen Ingen
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Funktion Handling Visning af selv-
diagnoseresultat

Beskrivelse Detekteringsperiode Nulstillingsbetingelse Fejlvisning 
på indedel 

Indedel Udedel 

25 Fejl ved start af 
kompressor 

Kompressor stopper, hvis kom-
pressor ikke kan starte. 

Ved start af kompres-
sor 

Drift FRA eller TIL Ja I3 Ja Ja 

26 Fejl ved kompressor-
rotation (ved 120° 
aktivering)  

Kompressor stopper, hvis der ikke 
er noget input af positionsdetekte-
ringssignal fra kompressor, eller 
input er unormalt. 

Kompressor kører ved 
120° aktivering 

Drift FRA eller TIL Ja I3 Ja Ja 

27 Fejl på udedelens 
DC-ventilator 

Drift stopper, hvis der ikke er no-
get input af rotationsimpulssignal 
fra udedelens ventilatormotor i 30 
sekunder. 

Når udedelens ventila-
tor er i drift 

Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

28 Fejl pga. PAM-
overspænding 

Kompressor stopper, hvis DC-
spænding er 350 V eller højere. 

Under drift Drift FRA eller TIL Ja I1 Ja Ja 

29 Fejl i PAM-klokke Når strømkildens frekvens ikke 
kan bestemmes (ved start), eller 
når strømkildens klokke ikke kan 
detekteres i 1 kontinuerligt sekund 
(ved start). 

Ved start af kompres-
sor under drift 

Kompressor fortsætter 
drift uden at stoppe. 

Ingen Ja Ja 

 
I1 – Udedelen genstartes fire gange, før indedelfejlen vises (komplet nedlukning). 

I2 – En enkelt fejlvurdering medfører visning af indedelfejlen (komplet nedlukning). 

I3 – Udedelen genstartes otte gange, før indedelfejlen vises (komplet nedlukning). 
 
[2] AIRCONDITIONANLÆGGETS DRIFT VED TERMISTORFEJL 

 
1. Indedel 

 
Punkt Tilstand Kontrolhandling Når modstand er 

lav (temperatur 
vurderet højere 

end faktisk)  

Kortslutning Når modstand er 
høj (temperatur 
vurderet lavere 

end faktisk)  

Åbent kredsløb 
 

Rumtemperatur-
termistor (TH1)  

Auto Vurdering af drifts-
tilstand 

Afkøling er aktive-
ret, selvom rum-
temperatur er lav. 

Afkøling er aktive-
ret i de fleste til-
fælde. 

Opvarmning er 
aktiveret, selvom 
rumtemperatur er 
høj. 

Opvarmning er 
altid aktiveret. 

Afkøling Frekvenskontrol Rum bliver for 
koldt. 

Airconditionanlæg 
kører med fuld 
effekt, selv når 
indstillet tempera-
tur nås. 

Rum bliver ikke 
koldt. 

Kompressor kører 
ikke. 

Affugtning Rumtemperatur-
hukommelse – 
frekvenskontrol 

Normal funktion. Rumtemperatur er 
gemt i hukommel-
se som 31,0 °C, 
og kompressor 
stopper ikke. 

Normal funktion. Rumtemperatur er 
gemt i hukommel-
se som 18,5 °C, 
og kompressor 
kører ikke. 

Opvarmning Frekvenskontrol Rum bliver ikke 
varmt. 

Hot Keep-status 
indtræffer umid-
delbart efter start. 
Frekvens stiger 
ikke til over 30 Hz 
(40 Hz). 

Rum bliver for 
varmt. 

Airconditionanlæg 
kører med fuld 
effekt, selv når 
indstillet tempera-
tur nås. 

Varmevekslerter-
mistor (TH2)  

Afkøling 
Affugtning

Frysebeskyttelse Indedelens for-
damper kan fryse. 

Indedelens for-
damper kan fryse. 

Kompressor stop-
per af og til.

Kompressor kører 
ikke. 

Opvarmning Forebyggelse af 
kold luft 

Forebyggelse a 
kold luft deaktive-
res for hurtigt, og 
kold luft udledes. 

Kompressor kører 
ved lav hastighed 
eller stopper, og 
frekvens stiger 
ikke. 

Forebyggelse af 
kold luft deaktive-
res for langsomt. 

Forebyggelse af 
kold luft deaktive-
res ikke, og inde-
delens ventilator 
roterer ikke.
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2. Udedel 
 

Punkt Tilstand Kontrolhandling Når modstand er 
lav (temperatur 
vurderet højere 

end faktisk)

Kortslutning Når modstand er 
høj (temperatur 
vurderet lavere 

end faktisk)

Åbent kredsløb

Kompressor-
kammertermi-
stor (TH1)  

Afkøling Af-
fugtning Op-
varmning 

Regulering af 
ekspansionsventil 
og kompressorbe-
skyttelse 

Kompressor kø-
rer, men rummet 
bliver ikke koldt 
eller varmt (eks-
pansionsventil er 
åben) . 

Fejlangivelse 
pga. høj tempera-
tur i kompressor  

Lag kortsluttet 
eller åbent kreds-
løb kan medføre 
kompressor i 
normal drift. 

Fejl pga. åbent 
kredsløb i udede-
lens termistor 

Varmeveksler-
termistor (TH2)  

Afkøling 
Affugtning 

Forebyggelse af 
overophedning i 
udedelens var-
meveksler

Kompressor 
kører ved lav 
hastighed eller 
stopper. 

Kortslutningsfejl i 
udedelens termi-
stor 

Normal drift. Fejl pga. åbent 
kredsløb i udede-
lens termistor 

Opvarmning Regulering af 
ekspansionsven-
til Afrimning 

Afrimning er ikke 
aktiveret som 
nødvendigt, og 
der dannes frost 
på udedel (eks-
pansionsventil er 
lukket). 

Kortslutningsfejl i 
udedelens termi-
stor 

Afrimning er akti-
veret unødven-
digt, og rum bliver 
ikke varmt (eks-
pansionsventil er 
åben). 

Fejl pga. åbent 
kredsløb i udede-
lens termistor 

Udendørs luft-
temperaturter-
mistor (TH3)  

Auto Vurdering af 
driftstilstand 

Afkøling er akti-
veret, selvom 
rumtemperatur 
er lav. 

Kortslutningsfejl i 
udedelens termi-
stor 

Opvarmning er 
aktiveret, selvom 
rumtemperatur 
er høj. 

Fejl pga. åbent 
kredsløb i udede-
lens termistor 

Afkøling 
Affugtning 

Drift ikke på-
virket 

Normal drift. Kortslutningsfejl i 
udedelens termi-
stor 

Normal drift. Fejl pga. åbent 
kredsløb i udede-
lens termistor 

Opvarmning Rating control 
Afrimning 

Afrimning er akti-
veret unødven-
digt. 

Kortslutningsfejl i 
udedelens termi-
stor 

Afrimning er ikke 
aktiveret, og der 
dannes frost på 
udedel. 

Fejl pga. åbent 
kredsløb i udede-
lens termistor 

Indsugningsrør-
termistor (TH4)  

Afkøling 
Affugtning 

Regulering af 
ekspansionsven-
til 

Kompressor 
kører, men rum-
met bliver ikke 
koldt (ekspansi-
onsventil er 
åben). 

Kortslutningsfejl i 
udedelens termi-
stor 

Der dannes frost 
på fordamperens 
indgangsdel, og 
rum bliver ikke 
koldt (ekspansi-
onsventil er luk-
ket). 

Fejl pga. åbent 
kredsløb i udede-
lens termistor 

Opvarmning Regulering af 
ekspansionsven-
til 

Kompressor 
kører, men rum-
met bliver ikke 
varmt (ekspansi-
onsventil er 
åben). 

Kortslutningsfejl i 
udedelens termi-
stor 

Der dannes frost 
på ekspansions-
ventilens ud-
gangsdel, og rum 
bliver ikke varmt 
(ekspansionsven-
til er lukket).

Fejl pga. åbent 
kredsløb i udede-
lens termistor 

2-
vejsventilter-
mistor (TH5)  

Afkøling 
Affugtning 

Regulering af 
ekspansionsven-
til 

Der dannes frost 
på indedelens 
fordamper, og 
rum bliver ikke 
koldt (ekspansi-
onsventil er luk-
ket). 

Kortslutningsfejl i 
udedelens termi-
stor 

Kompressor 
kører, men rum 
bliver ikke koldt 
(ekspansions-
ventil er åben). 

Fejl pga. åbent 
kredsløb i udede-
lens termistor 

Opvarmning Drift ikke på-
virket 

Normal drift. Kortslutningsfejl i 
udedelens termi-
stor 

Normal drift. Fejl pga. åbent 
kredsløb i udede-
lens termistor 



3 – 5 

EHP6.0AA/I  

 

Termistor Nr. Stik Farve 
Kompressorens termistor TH1 Nr. (1) Nr. (2) Rød

Varmevekslerens termistor TH2 Nr. (3) Nr. (4) Orange 
Udendørs lufttemperaturtermistor TH3 Nr. (5) Nr. (6) Grøn 
Sugetermistor TH4 Nr. (7) Nr. (8) Sort

2-vejsventilens termistor TH5 Nr. (9) Nr. (10) Gul 

[3] TEMPERATURKARAKTERISTIKA FOR TERMISTOR 
 

1. Temperaturkarakteristika for termistor i indedelen 
 

 
 

2. Temperaturkarakteristika for termistor i udedelen 

 
TH1 Kompressortermistor   TH2 Varmevekslerterminstor 

TH3 Termistor for udetemperatur 
TH4 Sugetermistor 
TH5 2-vejsventiltermistor 

 
 

Inden måling af modstand 

afbrydes stik fra printkort (PWB). 

 
 
 
 
 
[4] SÅDAN BRUGES UDEDELEN UAFHÆNGIGT 

 
1. Afkøling i fast tilstand på 40 Hz 

 

Hvis udedelen skal bruges uafhængigt, skal sektioner angivet med pile i nedenstående diagram kortsluttes med en adapter, og 230 V vekselstrøm 
skal tilføres mellem (1) og (N) på udedelens klembræt. På denne måde kan udedelen bruges i afkølingstilstand uafhængigt. 

(Brug ikke udedelen i denne tilstand i en længere tidsperiode). 

 

TH1 Termistor for rumtemperatur 
TH2 Varmevekslertermistor 

Kortslut negativ terminal på kondensa-
tor (C33) og prøveledning (JP16) med 
IC-klemme osv. 
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[5] GENERELT FEJLFINDINGSDIAGRAM 
 

1. Indedelen tænder ikke 
 

Hovedårsag Inspektionsmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 
Revnet printkort (PWB). (Revnet 
mønster)  

Kontroller visuelt. Der må ikke være revner i print-
kort eller mønster. 

Udskift printkort. 

Åbent kredsløb i FU1 (250 V, 2,5 
A). 

Kontroller, om FU1 er sprunget. Der må ikke være noget åbnet 
kredsløb.

Udskift printkort. 

 

2. Ventilator til indedelen fungerer ikke 
 

Hovedårsag Inspektionsmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 
Åbent kredsløb i varmevekslerens 
termistor (TH2) (under opvarm-
ning)  

Mål termistormodstand (afmonter 
til kontrol). 

Se TEMPERATURKARAKTE-
RISTIK FOR TERMISTOR -1 

Udskift termistor. 

Der må ikke være åbne kredsløb 
eller fejlbehæftet kontakt. 

Udskift termistor. 

Varmevekslerens termistor er af-
brudt (TH2) (under opvarmning)  

Efterse stik på printkort (PWB). 
Kontroller, at termistor er installeret 
korrekt. 

Termistor må ikke være afbrudt. Installer korrekt. 

 

3. Ventilatorhastighed for indedelen ændres ikke 
 

Hovedårsag Inspektionsmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 
Fjernbetjening er ikke designet til 
at tillade ændring af ventilatorha-
stighed. 

Kontroller driftstilstand. Ventilatorhastighed skal ændres, 
undtagen under affugtning, venti-
lation, let affugtning, intern normal 
drift 

Forklar brugeren. 

 

4. Fjernbetjeningssignal modtages ikke 
 

Hovedårsag Inspektionsmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 
Batterier ved slutning af levetid. Mål batterispænding. 2,5 V eller højere (to batterier i 

serieforbindelse)  
Sæt nye batterier i.

Batterier er sat forkert i. Kontroller batteriretning. Som angivet i batterirummet. Isæt batterier i angivet retning. 
Lysarmatur er for tæt, eller lysstof-
rør brænder ud. 

Sluk for lyset, og kontroller. Signal skal modtages, når lyset er 
slukket. 

Skift lysposition, eller installer nyt 
lysstofrør. 

Brug Sevick-lys (Hitachi). Kontroller, om der bruges Sevick-
lys (Hitachi). 

Muligvis vil signal ikke blive modta-
get af og til på grund af Sevick-lys.

Udskift lys, eller skift position. 

Driftsposition/-vinkel er forkert. Brug inden for området, som er 
angivet i manualen. 

Signal skal modtages inden for 
området, som er angivet i manualen.

Forklar brugeren passende hånd-
tering. 

Åbent kredsløb eller kortslutning i 
ledningsføring i lysmodtagelses-
sektion. 

Kontroller, om ledninger til lysmod-
tagelsessektion sidder fast. 

Ledninger til lysmodtagelsessek-
tion må ikke være beskadiget pga. 
klemning. 

Udskift ledninger til lysmodtagel-
sessektion. 

Defekt lysmodtagelsesenhed. Kontroller signalmodtagelses-
kredsløb (mål spænding mellem 
terminal 7 og 8 på stik CN7).

Viser  på testapparat skal bevæge 
sig, når signal modtages. 

Udskift printkort (PWB). 

Dugkondensdannelse på lysmod-
tagelsesenhed. 

Kontroller for vand og rust. Signal skal modtages inden for 
området, som er angivet i manualen.

Træf fugtsikringsforanstaltning for
lysmodtagelsessektions lead wire-
udgang. 

 

5. Spjæld bevæger sig ikke 
 

Hovedårsag Inspektionsmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 
Sider fast i glidesektion. Brug for at se, om spjæld sidder 

fast. 
Spjæld skal glide jævnt. Fjern eller korriger indgrebssekti-

on. 
Afbrudt stik (CN3, CN4 på relæ-
printkort (PWB), spjældmotorside)  

Efterse stik. Stik eller ben må ikke være af-
brudt. 

Installer korrekt. 

Loddekontakt på printkort (PWB) 
(stiksektion på printkort)  

Kontroller visuelt. Der må ikke være loddekontakt. Korriger kontaktsektion.

 

6. Der er støj i tv/radio 
 

Hovedårsag Inspektionsmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 
Jordledninger ikke forbundet kor-
rekt. 

Kontroller jordledningernes forbin-
delser. 

Jordledninger skal være forbundet 
korrekt. 

Forbind jordledninger korrekt. 



3 – 7 

EHP6.0AA/I  

 

 

Hovedårsag Inspektionsmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 
Tv/radio er placeret for tæt på 
udedel. 

Kontroller afstand mellem tv/radio 
og udedel. 

Hvis tv/radio er placeret for tæt på, 
kan det blive påvirket af støj. 

Flyt tv/radio væk fra udedel. 

 
7. Kompressor starter ikke 

 
Hovedårsag Inspektionsmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 

Fejlbehæftet forbindelse mellem 
enheder. 

Kontroller ledningsføring mellem 
inde- og udedelen. 

Klembræt 1-N: 230 V AC, 50 Hz 
Klembræt 2: serielt signal 

Korriger ledningsføring. 

Beskadiget IPM. Kontroller IPM's kontinuitet.  Udskift IPM. 
Udtørret elektrolytkondensator. Kontroller elektrolytkondensator.  Udskift elektrolytkondensator. 
Sikring til udedelen sprunget. Kontroller 20 A sikring. Kontroller 

15 A sikring. 
Sikring må ikke være sprunget. Udskift sikring/diodebro. Udskift 

sikring. 
Udskift printkortenhed (PWB) til 
udedelen. 

Forsyningsspænding er for lav. Mål forsyningsspænding under 
start. 

230 ±10 V AC, 50 Hz Sørg for, at forsyningsspænding er 
198 V eller højere. 

Kompressorlås. Tilfør strøm, og rør ved kompres-
sordæksel (lydabsorberende ma-
teriale) for at kontrollere, om drift 
starter. 

Kompressor skal starte normalt. Slå på ydersiden af kompresso-
ren. 
Udskift kompressoren. 

 

8. Drift stopper efter et par minutter og genstarter, og denne proces gentages 
 

Hovedårsag Inspektionsmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 
Udtørret elektrolytkondensator. Mål 320 V DC-linjespænding. 250 V eller højere Udskift elektrolytkondensator. 
Lag kortsluttet i ekspansionsventi-
lens spole. 

Mål modstand. 46 ±3  i hver fase (ved 20 °C)  Udskift spole. 

 

FORSIGTIG: Hvis sikring FU1/FU4/FU5 (kontrolkredsløbskort til udedel) er sprunget, skal du være forsigtig med ladespænding i inverterens elektro-
lytkondensator C9, C10. 

Oplagret elektricitet kan aflades ved at tage strømkablet ud og forbinde loddekolbens stik (230 V AC, 50 W) mellem den positive og nega-
tive terminal på inverterens elektrolytkondensator C9, C10. 

 
[6] METODE TIL KONTROL AF FEJL (DELE) 

 
1. Procedure til at bestemme defekt IPM/kompressor på udedel 

 

Det følgende rutediagram viser en procedure til at finde årsagen til en fejl, når kompressoren ikke starter, og der opstår en indikationsfejl for DC-
overstrøm. 
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Start aircondition-
anlægget med 
fjernbetjeningen, så 
kompressoren starter 

 Efter ca. 
20 sek. 

 
Er der 230 V AC 
mellem (1) og (N) på 
udedelens PCB 
 

 

Er der 320 V DC mellem 
 ben IPM (31 ) og (35)? 

  
JA 

Udedelens PWB. 
15/5 V displaysektion. 
Spænding OK. 

 

 
  

NEJ 

Angiver LED1 
rotationsfejl?  
  

NEJ 

Slut strømkabel til 
stikkontakt. 

 
 
 
 

 
 
 
 

NEJ      
Kontroller posistor (PTC1) 
(cirka  40     ved 2  ). 
Kontroller IPM. 

 

 
Blinker LED 1 på 

udedel? 

 
NEJ 

Lyser LED 1 konstant? 
 
(lyser 
ikke)  

 
NEJ   Kontroller udedelens PCB. 

Kontroller ledningsføring. 
Kontroller PAM IGBT (Q5). 

 
JA JA 

 
 

Kompressor starter. 

 
efter start 

 +13 V, +15 V på PWB. 

 
JA 

Træk ekspansions- 
ventilens stik ud. 

 
 

Angiver LED 1 
DC-overstrømsfejl? 

JA Udskift udedelens PWB. 
Kontroller kompressor.  
2/3-vejs ventil lukket. 
Mangel på kølemiddel. 

Udskift udedelens PWB. 
 
 
 
 
Udskift ekspansionsventil. 

 
 
 
 
JA 

 
 
 
 
 
+13 V på PWB. 

 
 
 
 
NEJ 

Udskift udedelens PWB. 
 
 
 

JA JA 
Udskift udedelen 

OK Slut. 
 
 

NEJ 
 

Normal 
 
Udskift udedelens PWB. 

 
Udskift kompressor. 

Kontroller ledningsføring 
mellem enheder 

Fejl i serielt signal. 
Kontroller ledningsføring 
mellem enheder. 
Kontroller inde- og 
udedelens PWB'er 
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Nåletester Normal 
modstandsværdi   

   
(adskillige M  )   

2. Procedure til at bestemme defekt ekspansionsventil 
 
 

Mål modstand i ekspansionsventilens spole. 
 
 
 
 
 

Normal modstand mellem rød 
klemme på ekspansionsven-

tilens lead wire og hver 
klemme: 

   ca. 46     (ved 2    )  )  
 

 
 

Kontrol 

LED 
(rød)  JA 

 
Indsæt kontrol vist til venstre i stik 
(CN12) på kontrolprintkort, og aktiver 
aircondition. 

 
 
 

5,6 K   5,6 K  5,6 K  5,6 K 

 
 

6 5 4 3 2 1 

Udskift kontrolprintkort. NEJ 
Lyser LED'er på kontrol i korrekt 
rækkefølge 
(lys i 1 LED => lys i 2 LED'er)  

 
Stik 
J.S.T. XAP-06V-1 
Klemme 
SXA-001T-P0.6 

 
JA 

 
 

Hvis der dannes frost på 2-vejsventil efter 10 til 
20 minutters afkøling, kan termistorer med gule 

og sorte lead wirer være defekte. Kontroller disse 
termistorer. 

Termistorer i  
normal tilstand 

 

 
Defekt termistor 

 
 

Udskift termistorenhed 
Udskift enhed med 
ekspansionsventil 

 
 

3. Metode til kontrol af diodebro 
Sluk for strømmen, og lad inverterens elektrolytkondensator (C9, C10) aflade fuldstændigt. Brug derefter et testapparat, og kontroller 

kontinuitet. Når der anvendes et digitalt testapparat, skal testapparatets (+) og (-) ledninger i tabellen vendes om. 
 
 
 
 

 
 

Værdi i ( ) er til digitalt testapparat. 
 

 
 
 

4. Metode til kontrol af inverters elektrolytkondensator (C9, C10) 
 

Sluk for strømmen, lad inverterens elektrolytkondensator (C9, C10) aflade fuldstændigt, og fjern derefter kondensatoren fra kontrolprintkortet (PWB). 
Kontroller først, om kappen er revnet, deform eller på anden måde beskadiget. Brug derefter et testapparat af nåletypen, og kontroller kontinuitet. 

 
Bestemmelse af normal tilstand 

Testapparatets nål skal bevæge sig på skalaen og langsomt vende tilbage til den oprindelige position. Testappara-
tets nål skal bevæge sig på samme måde, når polerne vendes om. (Når måling foretages med omvendt polaritet, 
overskrider testapparatets nål skalaområdet. Lad derfor kondensatoren aflade inden måling).  

Nej 
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Nåletestapparat Normal modstandsværdi 
(-) (+) 

P N  
(adskillige M ) U

V
W

5. Metode til kontrol af IPM 
 

Sluk for strømmen, lad elektrolytkondensatoren med stor kapacitet (C10) aflade fuldstændigt, og afmonter IPM. Brug derefter et testapparat til at 
kontrollere lækstrøm mellem C og E. 

Når der anvendes et digitalt testapparat, skal testapparatets (+) og (-) ledninger i tabellen vendes om. 
 

 

 

Værdier i ( ) er til digitalt testapparat. 
 

5.1. Internt IPM-kredsløbsdiagram 
 

 
 
[7] METODE TIL KONTROL AF UDEDEL 

 

Efter reparation af udedelen udføres følgende inspektionsprocedurer for at sikre, at den er blevet repareret fuldstændigt. Aktiver derefter kom-
pressoren med henblik på endelig driftskontrol. 

 
1. Kontrolprocedurer 

 
Nr. Punkt Kontrolmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 
1 Forberedelse Tag kompressorledninger (hvid, 

orange, rød: 3 ledninger) ud af kom-
pressorterminaler, og forbind simuleret 
belastning (lampe brugt som belast-
ning). 
Brug airconditionanlæg i afkølings- 
eller opvarmningstestdriftstilstand. 

  

2 Kontrol af spænding i 
inverters jævnstrømsfor-
syning 

Mål jævnspænding mellem IPM-ben 
(31) og (35). 

320 V DC Udskift kontrolprintkort. Udskift 
diodebro. 
Korriger loddesektion af fastgø-
relsestapper (T1, T2, T5 T3) på 
kontrolprintkort (PWB) og IMP (S, 
C, R). (Reparer lodderevner).  

3 Kontrol af IPM-kredsløb Kontroller, at 3 lamper (belastning) 
lyser. 
Kontroller positionsdetekterings-
spænding (+15 V, 5 V) på kontrol-
printkort (PWB). 

Hver spænding skal være normal. 
Alle 3 lamper (belastning) skal lyse 
med samme intensitet. 

Udskift kontrolprintkort. 

Nåletestapparat Normal modstandsværdi 
(-)  (+)  

U N  
(adskillige M )  V 

W 
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Er der påført 
230 V mellem 1 
og N på 
udedelens 
klembræt? 

 
 

 NEJ 

 

Nr. Punkt Kontrolmetode Normal værdi/forhold Afhjælpning 
4 Kontrol af kompressor Mål kompressorspolens modstand (for 

hver fase af U, V og W). 
Brug multimeter eller digitalt testappa-
rat, der kan vise to cifre til højre for 
decimaltegnet (0,01 ). 

Modstandsværdi ved 20 °C – 0,65 
 

Korriger forbindelser ved kom-
pressorterminaler. 
Udskift kompressor. 

5 Kontrol af ekspansions-
ventil 

Mål ekspansionsventilens spolemod-
stand. 

Hver fase 46 ±3  (ved 20 °C) Udskift ekspansionsventil. 

6 Afsluttende kontrol Sluk for strømmen, og forbind kom-
pressorledningerne med kompressor. 
Aktiver airconditionanlæg. 
Mål jævnspænding mellem IPM-ben 
(31) og (35). 

Kompressor skal fungere normalt. 
200 V DC eller højere. 

Udskift kontrolprintkort (PWB). 
Udskift udedelens termistor. Ud-
skift kompressor (i tilfælde af 
kompressorlås). 

 
2. Fejlfinding af elektriske komponenter på udedel 

 
 
 
 

 
NEJ 

 
     Lyser LED? 

 
JA 

JA Er spænding mel- 
lem IPM-ben (31) 
og (35) 320 V eller 
højere? 

 
JA 

5/ Kortslutning i DC-ventilatormotor 
Kortslutning i IPM 
Kortslutning i diodebro 
Sprunget sikring 
Defekt elektrolytkondensator 
Ledningsafbrydelse, skade på PWB-mønster 
Kortslutning i PAM IGBT (Q5)  

 
 
Kontroller inde-
del. 

 
 
 
 

    Produceres der  
omkoblingsstrøm 

på13 V DC, 
15 V DC ? 

 
JA 

 
 
 
 

  Produceres der NEJ 
5 V DC? 

Defekt omkoblingsforsyningskredsløb 
Fejl i regulator IC4, IC1 med 3 klemmer 
Kortslutning i ekspansionsventilens spole 
Fejl i transistorarray IC7 
Loddekontakt eller andre problemer 
 
 
 
 
 
 
 
Fejl i regulator IC4, IC1 med 3 klemmer 

 
 
 

JA 
Fejl i mikrocomputerens oscillator 
Fejl i mikrocomputerens nulstillings-IC 
Fejl på mikrocomputer 

 
 
 
 
 

NEJ 
Blinker LED? 

Fejl på serielt signalkredsløb 
Kontroller ledningsføring mellem inde- og udedelen. 

 

JA 
 
 

Normal 

NEJ 

NEJ 
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3. Forsigtighed ved kontrol af printkort (PWB)  
 

3.1. Uisoleret kontrolkredsløb 

GND-terminalerne på lavspændingskredsløbene (kontrolkredsløb til mikrocomputer og termistorer og drivkredsløb til ekspansionsventil og relæ-
er) på kontrolprintkort (PWB) er forbundet med kompressordrevets strømforsyning (320 V DC negativ terminal). Der skal derfor udvises den 
største forsigtighed for at undgå elektrisk stød. 

Hvis et måleinstrument, der bruges til testen, er jordforbundet, har dets chassis (jord) samme elektrisk spænding som 0 V proben. Eftersom 
uisolerede kredsløb har følgende spændingsforskel i forhold til jordforbindelsen, vil forbindelse af jordledningen medføre en kortslutning mellem 
0 V ledningen og jord og dermed tillade, at der løber for meget strøm til testapparatet og forårsager skade. 

Hvis kapperne til termistorledningerne eller ekspansionsventilledningerne i udedelen bliver beskadiget, fordi de bliver klemt af frontpanelet eller 
andre metaldele eller kommer i kontakt med et rør, kan der tilløbe højspænding og ødelægge kredsløbene. Monteringsarbejdet skal derfor udfø-
res forsigtigt for at undgå disse problemer. 

 
 
 

 
Årsag 
Oscilloskopet (kabinet-jord) har samme elektriske spænding som 0 V proben. Hele den elektroniske 
kontrolsektion på udedelen har en spændingsforskel i forhold til jordforbindelsen som vist på ovenstå-
ende diagram. Når oscilloskopet er opsat, kortsluttes 0 V ledningen og jordspændingen (jord), hvilket 
medfører et for stort strømflow, som forårsager skade på oscilloskopet eller de indendørs elektriske 
kredsløb. 


