خدمات پس از فروش پاناسونیک

فرم توصیه های فنی

کد فرم:

عنوان :راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازری

شماره فرم:

ارائه کنندهPMMAF :

تدوین و تنظیم :خدمات پس از فروش

تاریخ ایجاد:

گروه و محصولAC/AIR CONDITIONER :

شرح ایراد ظاهری :کد ( F97بیش از حد گرم شدن کمپرسور)

مدلInverter CU/CS-RE18/24NKE :

دامنه کاربرد :نمایندگان خدمات پس از فروش

شرح ایراد ظاهری :کد F97
عکس العمل سیستم در شرایط از کار افتادن سیستم:
زمانی کد  F97ظاهر خواهد شد که حرارت متصاعد شده ناشی از عملکرد کمپرسور باالی  111درجه سانتیگراد بوسیله سنسور حرارتی
کمپرسور آشکار می شود اگر این وضعیت چهار بار در  12دقیقه تکرار بشود و ادامه پیدا بکند تایمر ال ای دی شروع به چشمک زدن می
کند و  F97نمایش داده می شود.
علل و ریشه یابی خرابی (موقعیت اولیه/تایید قطعات):


کم بود مواد سرمایشی (نشتی مایع سرد کننده)



بسته بودن شیر  1یا  3طرفه



خطای تشخیص بعلت خرابی سنسور حرارتی بدنه کمپرسور

خدمات پس از فروش پاناسونیک

کد فرم:

فرم توصیه های فنی
عنوان :راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازری

شماره فرم:

ارائه کنندهPMMAF :

تدوین و تنظیم :خدمات پس از فروش
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دامنه کاربرد :نمایندگان خدمات پس از فروش

فلوچارت رفع ایراد کد خطای F97
توجه :بنا به دالیل امنیتی و جلوگیری
از خرابی قطعات ،همیشه قبل از
برداشتن و گذاشتن قطعات دستگاه را
خاموش کنید

وقتی  F97پیش می آید و نشان داده می شود.

سنسور حرارتی بدنه کمپرسور را بررسی کنید.

خیر
سنسور حرارتی بدنه کمپرسور را تعویص کنید

آیا آن با مشخصات نمودار سنسور مطابقت دارد.

بله

بله

آیا شیر  3/1طرفه بسته می باشد؟

شیر را باز کنید

خیر
نشتی گاز را بررسی کنید

خیر
بله
قسمت پرچ لوله و یا مهره آن را بررسی و تعمیر کنید و ماده سرد کننده را به سیستم مجدداً
اضافه نمایید.

آیا روغن از شیر 3/1بیرون زده است؟

خیر

بله

لوله مویی و یا خشک کن مسدود شده است؟

لوله مویی و یا خشک کن را تعویض کنید

خیر
اضافه نمودن مقدار مشخصی از مواد سرمایشی (در حدنیاز)

بله
برد بخش بیرونی را تعویض بفرمایید
در اثر عملکرد غیر عادی فرآیند سرمایشی مجدداً کد خطا پدیدار می شود
کمپرسور بخش بیرونی را تعویض فرمایید

تکمیل دستورالعمل

خیر
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