خدمات پس از فروش پاناسونیک

فرم توصیه های فنی

دامنه کاربرد :نمایندگان خدمات پس از فروش

کد فرم:

عنوان راهنمای رفع عیب کد خطای H19

شماره فرم:

ارائه کنندهPMMAF :

تدوین و تنظیم :خدمات پس از فروش

تاریخ ایجاد:

گروه و محصولAC/AIR CONDITIONER :

شرح ایراد ظاهری :کد خطا  H19زمانی رخ می دهد که فن

مدلInverter Model CU/CS-RE18/24NKE :

موتور قسمت داخلی و یا موتور  dcمکانیزم آن قفل می شود و می
ایستد.

شرح ایراد ظاهری:

کد خطا  H19زمانی رخ می دهد که فن موتور قسمت داخلی و یا موتور  dcمکانیزم آن قفل می شود و می ایستد.

علت وقوع پیغام خطا :زمانی کد خطا  H19دیده می شود زمانی که دور فن موتور یونیت داخلی بطور پیوسته برای  7بار بصورت غیر طبیعی
کار کند .بعد از هفتمین بار فن موتور متوقف می شود و دستگاه شروع مجدد می کند .اگر باز خورد ولتاژ فن موتور از برد اصلی برای مدت  5ثانیه از
سطح طبیعی خارج شود ،فن موتور متوقف می شود و بعد از  55ثانیه مجدداً راه اندازی می گردد.

علل و ریشه خرابی(موقعیت اولیه/بررسی قطعات):


متوقف شدن عملکرد بخاطر اتصال کوتاه شدن سیم پیچ داخل فن موتور



متوقف شدن عملکرد ناشی از قطع شدن و یا شکستن سیم داخل فن موتور



متوقف شدن عملکرد ناشی از قطع شدن و یا شکستن سیم های فرمان فن موتور



متوقف شدن عملکرد ناشی از کارکرد اشتباه آی سی HALL



کد خطای عملکرد ناشی از خرابی برد یونیت داخلی
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عنوان راهنمای رفع عیب کد خطای H19

شماره فرم:
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گروه و محصولAC/AIR CONDITIONER :

شرح ایراد ظاهری :کد خطا  H19زمانی رخ می دهد که فن

مدلInverter Model CU/CS-RE18/24NKE :

موتور قسمت داخلی و یا موتور  dcمکانیزم آن قفل می شود و می
ایستد.

فلوچارت رفع ایراد کد خطای H19
توجه :بنا به دالیل امنیتی و جلوگیری از
خرابی قطعات ،همیشه قبل از برداشتن و

وقتی که سیستم بصورت غیر نرمال مجدداً راه اندازی شود

گذاشتن قطعات دستگاه را خاموش کنید

دستگاه را خاموش کنید و فن موتور را با دست بچرخانید

خیر

فن موتورتعویض گردد

آیا به نرمی می چرخد؟
بله
دستگاه را روشن کنید تا فن کار کند

بله
فن موتور را متوقف کنید.

آیا فن می چرخد؟
خیر

بازخورد چرخش خروجی فن موتور را چک کنید.

فن موتور را با دست بچرخانید.آیا بازخورد چرخیدن آن بین پایه های 4و 7پانزده ولت  dcتولید

دستگاه را خاموش کنید سپس سوکت فن موتور را جدا کنید و بعد دستگاه

خروجی ولتاژ فن موتور را از برد یونیت داخلی چک کنید.

خیر
خیر

آیا ولتاژ منبع تغذیه موتور  325ولت  DCبین پایه های  1و  4تولید می شود
بله
خیر
آیا ولتاژ  15ولت  DCکنترل موتور بین پایه های  4و  5تولید می شود؟

خیر
برد یونیت داخلی را تعویض کنید

آیا ولتاژ  15ولت  DCکنترل موتور بین پایه های  4و  5تولید می شود؟

فن شروع بکار می کند.آیا بین پایه های  6و  4ولتاژ  1تا  5ولت  DCتولید می شود

فن موتور را تعویض کنید

