
System

Övriga

Felkoder

Fel i 
fyrvägsventil

Fel i 
termistor-
system för 
utblåsningsluft

Överhettad 
värmare

Givarfel för 
utblåsningsluft

Onormalt 
högtryck

Givarfel för 
hetgastryck

Fel i 
effekttransistor

Kombinationsfel 
i inomhus-/ 
BS-/
utomhusenhet 
(modell, 
kvantitet etc.), 
inställningsfel i 
reservkretskort 
vid byte
Felaktig 
kombination 
av utrustning

Fel i givare 1 
för 
vattenläckage

Skyddsenhet

Se servicehandboken för varje modell för mer detaljerad felsökning.

Inomhus-
enhet

Utomhus-
enhet

Generelt fel

Fel i givare 
generelt

Larmkrets 
bruten

Generelt 
givarfel

Generellt larm 
för nr1 och 
nr 2

Givarfel för 
köldmedie-
temperatur

Fel i 
invertersystem

Brist på 
köldmedium 
(termisk 
förvaringsenhet)

Brist på 
köldmedium 
eller fel i 
elektronisk 
expansions-
ventil, etc.

Fel i ventil för 
luftfukting

Generelt 
larm

Kretskortsfel i 
innedel

Felaktigt 
kretskort 

Fel i termistor 
för 
lufttemperatur

Generellt larm 
för nr 1

Generellt 
tryckgivarfel

Obalans i 
spänning

Fasföljdsskydd,
fasavbrott

Fel i den 
centraliserade 
fjärrkontrollens 
kretskort

Fuktgivaren 
för 
cirkulationsluft

Fel i 
kylvattenventil

Överström/last 
för fläktmotor 
för lufttillförsel

Kretskortsfel

Blockerad 
fläkt

Felaktig 
kraftmatnings-
givare

Generellt 
larm för nr 2

Felaktigt 
överströmsskydd

Strömavbrott 
Momentant 
strömavbrott

Felaktig 
utomhusenhetens 
givare för 
luftfuktighet

Fel i 
varmvattenventil

Överström/last för 
cirkulationsfläkt-
motor

Onormal ozon 
koncentration

Felaktig 
förorenings 
givare

Felaktig 
lufttillförsel INV

Fel i 
värmeväxlare 
för kallvatten

Fel i 
temperaturgivare 
för lufttillförsel

Kunde inte 
utföra kontroll, 
sändningsfel

Givarfel för 
elektronik-
temperatur

Hög elektronik-
temperatur

Felaktig 
hetgastermistor

Onormal 
hetgastemperatur

Fel på 
högtryckspressos-
taten

Högtrycks-
pressostaten 
(HPS) aktiverad

Felaktig 
dränerings-
sensor

Onormal 
dräneringsnivå

Givarfel för 
inomhusluft

Felaktig 
luftcirkulation 
INV

Fel i 
värmeväxlare 
för 
varmvatten

Fel i 
temperaturgivare 
för 
cirkulationsluft

Kommunikationsfel 
mellan 
inomhusenhet och 
utomhusenhet, 
kommunikationsfel 
mellan 
utomhusenhet och 
BS-enhet

Givarfel för 
kylfläns

Temperaturen för 
effekttransistorns 
kylflänsar för hög

Givarfel för 
ekvilalent-
temperatur

Fel på 
lågtryckspressos-
taten

Lågtrycks-
pressostaten 
(LPS) 
aktiverad

Felaktig sensor 
för värmeväxlare 
(1) 
(vätskeledning)

Onormal 
temperatur i 
värmeväxlare 
(1)

Onormal 
temperatur i 
värmeväxlare 
(2)

Felaktig sensor 
för 
värmeväxlare 
(2) (gasledning)

Överlast 
kompressor

Fel i 
överlastskydd 
för kompressor

Givarfel 
sugledning

Överström 
likspänning

Givarfel för 
likström

*Kommunikationsfel 
mellan fjärrkontroll 
och inomhusenhet

*Fel på 
fjärrkontrollens kort 
eller inställningsfel 
för fjärrkontroll

Fel i 
temperaturgivare 
för utomhusluft

Givarfel för 
utomhusluft

Temperaturgivarfel 
i fjärrkontroll

Kommunikationsfel 
mellan 
inomhusenheter

Givarfel för 
utmatad 
AC/DC ström

Överström 
växelström

Givarfel för 
värmeväxlare 
(1)

Onormal 
kondensor-
temperatur

Fel i 
överströmsskydd 
för kompressor

Överström 
kompressor 

Överlast 
fläktmotor / 
givarfel

Spärrad 
fläktmotor, 
överbelastning, 
överström

*Kommunikationsfel 
mellan 
utomhusenheter

*Kommunikationsfel 
mellan 
utomhusenhet och 
termisk 
isförvaringsenhet

Generellt 
givarfel 
överström

Överström 
generellt

Givarfel för 
värmeväxlare 
(2)

Fel i överlast/ 
ströms skydd 
för fläktmotor

Överström / 
last för 
fläktmotor

Givarfel 
luftriktare

Fel i 
luftriktarens 
motor

Överström 
inmatad, 
växelström

Givarfel 
inmatad 
växelström

Överström 
inmatad 
växelström

Fel i 
överströmsskydd 
för inmatad 
växelström

Givarfel för 
oljeutjämningsrör 
eller vätskerör

Termiskt 
överströmsskydd

*Kommunikationsfel mellan 
huvudfjärrkontroll och 
subfjärrkontroll (fel i 
subfjärrkontroll)

*Kombinationsfel i annan 
inomhusenhet/fjärrkontroll i 
samma system (modell)

Kommunikationsfel 
mellan 
centraliserade 
fjärrkontrollenheter

Felaktig 
högspänningsdel

*Kommunikationsfel 
mellan annan 
inomhusenhet och 
utomhusenhet i samma 
system

*Kommunikationsfel 
mellan annan BS-enhet 
och inomhus-/ 
utomhusenhet

Avbrott för låst 
kompressor

Givarfel för 
vätskerör

Givarfel för 
utomhustemp

Felaktig 
elektronisk 
expansionventil

Fel i 
termistor för 
insugsluft

Felaktig 
elektronisk 
expansionsventil

Fel i 
dämparsystem Brytare för 

lucka öppen

Byt 
luftfuktarenhet

Byt 
högeffektivitets-
filter

Byt filter för 
dålig lukt

Fel i 
förenklad 
fjärrkontroll

Fel i givare 2 
för 
vattenläckage

Felaktig 
kondensvatten-
givare

Adressdubblering

Felaktig 
addresering

Givarfel för 
oljetemperatur

Olje-
temperaturen är 
onormalt hög

Fel i 
överströmsskydd 
för pumpmotor

Överström
i pumpmotor

Fel i givare för 
föroreningar

*Fel i 
dammuppsamlaren

*Fel i underhållsfritt 
filter

Adress-
inställningsfel 
för 
centraliserad 
fjärrkontroll

Sändningsfel 
i ansluten 
utrustning

Kommunikationsfel 
mellan 
inomhusenhet och 
centraliserad 
styrenhet

Felaktigt 
rör/kabel-
montage

Fel i kapacitets-
inställning 
(utomhus)

Kommunikationsfel 
mellan inverter och 
styrenhet utomhus

Givarfel för 
lågtryck

Onormalt 
lågtryck

Givarfel för 
vattentemperatur

Onormal 
vatten-
temperatur

Fel i givare 
för 
luftfuktighet

Externt larm 
aktiverat

Termistorfel i 
fjärrkontroll

Fel i 
kapacitets-
inställning 
(inomhus)

Otillräcklig 
vattentillförsel

Fel i 
strålningsgivare

Felfunktioner i 
vattendränering

Givarfel för 
dräneringsvatten

Onormalt 
oljetryck

Fel i 
oljetrycksgivaren

Felfunktioner i 
ett 
luftfuktarsystem 
(vattenläckage)

Fel i högtrycks-
pressostat

Fel i termisk 
förvaringsenhet

Larm för termisk 
lagring

Onormal 
oljenivå

Fel i 
oljenivågivaren

Detaljer
Fördelning

Ingen last
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FelinnehållProblembeskrivning

Objekt

VRVSkyAir

Felande del
Kretskort

Utomhusenhet

Enkel självdiagnos med hjälp av felkoder

SME-TS1

Felkod
Utom 

kretskort Inomhusenhet Fjärr-
kontroll

Luftkon-
ditionering 

i rum

: Stor sannolikhet. : Sannolikt. : I de flesta fall är detta normalt : Det finns ingen möjlighet till fel. 

Kretskortsfel

Dräneringsnivån är för hög

Värmeläge: överhettning av inomhusenhetens värmeväxlare,  
Kylläge: frysning av inomhusenhetens värmeväxlare

Fel i fläktmotor

Fel i luftriktarens motor

Fel i dammuppsamlaren

Fel i kapacitetsinställning

Felaktig resistans i vattennivågivaren.

Felaktig resistans i termistorn i inomhusenhetens värmeväxlare.

Felaktig resistans i termistorn för inomhusenhetens insugsluft.

Felaktig resistans i termistorn för strålning.

Felaktig resistans i termistorn i fjärrkontrollen.

Utomhusenhetens larmkrets aktiverad

Högtrycket är för högt (HPS aktiverad)

Lågtrycket är för lågt (LPS aktiverad)

Överhettning i kompressorn (OL aktiverad)

Hetgastemperaturen för hög

Felaktig resistans i termistorn för utomhusluft.

Felaktig resistans i termistorn i sugledningen.

Felaktig resistans i termistorn i utomhusenhetens värmeväxlare.

Obalans i spänning, fasavbrott

Sugledningens temperatur för hög

Fasföljdsskydd

Fasavbrott eller obalans i spänning

Kommunikationsfel mellan inomhusenhet och 

utomhusenhet eller utomhusenhet och BS-enhet

Kommunikationsfel mellan inomhusenhet och fjärrkontroll

Kombinationsfel i inomhus-/ BS-/utomhusenhet (modell, 

kvantitet etc.), inställningsfel på monterat kretskort

Monteringsfel av kretskort eller extern faktor (störning, etc.)

Ansamling av smuts i dräneringsslang, för lite fallhöjd i 
dräneringsslang, fel på dräneringspump

Smutsigt luftfilter, kortslutning av luft eller givarfel i värmeväxlare

Låst fläktmotor, överbelastning eller felaktig anslutning

Fel i luftriktarens motor, felaktig anslutning

Fel på dammsamlaren eller smutsigt filter

Felaktig kapacitetsinställning eller felaktig adressinställning

Felaktig vattennivågivare, avbrott i kabel eller kortslutning i givare

Felaktig termistor i värmeväxlare, avbrott i kabel eller
kortslutning i termistor

Felaktig termistor för insugsluft, avbrott i kabel eller 

kortslutning i termistor

Felaktig termistor för strålning, avbrott i kabel eller 

kortslutning i termistor

Felaktig termistor i fjärrkontroll (inbyggd i fjärrkontrollen)

Stopp i köldmedierören, för lite köldmedium eller fel på 
kompressor-/fläktmotor

Kondensorluft, kortslutning, överbelastning eller smutsig 

värmeväxlare

Stopp i köldmedierören, för lite köldmedium eller fel på 

LPS-kontakt

Stopp i köldmedierören, för lite köldmedium, fel på OL 

eller anslutningen

Stopp i köldmedierören, för lite köldmedium eller fel på 

termistorn för hetgastemperatur

Felaktig termistor för utomhusluft, avbrott i kabel eller 

kortslutning i termistor

Felaktig termistor för sugledningen, avbrott i kabel eller 

kortslutning i termistor

Felaktig termistor i utomhusenhetens värmeväxlare, 

avbrott i kabel eller kortslutning i termistor

Obalans i 3-faspänning eller fasavbrott

Stopp i köldmedierören, för lite

köldmedium eller fel på expansionsventil, etc.

Felkopplade faser i 3-fasförsörjningen

Fasavbrott eller obalans i spänning, omedelbart
strömavbrott, för låg likspänning till fläktmotor

Felaktig anslutning av kablar, extern faktor (störning, etc.),
fel på inomhus- eller utomhusenhetens kretskort

Felaktig anslutning av kablar, extern faktor (störning, etc.),
fel på inomhusenhetens eller fjärrkontrollens kretskort

Kombinationsfel i inomhus-/ BS-/utomhusenhet (modell,
kvantitet etc.), inställningsfel i reservkretskort vid byte
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SkyAir eller VRV
Självdiagnos med trådansluten fjärrkontroll

Följande lägen kan väljas med knappen [Inspektion/Test] på fjärrkontrollen.

Om driften stannar p.g.a. en felfunktion kommer lysdioden på fjärrkontrollen att blinka och en felkod visas. 
(Även om driften avbryts kommer felfunktionens innehåll att visas när inspektionsläget väljs.) Felkoden ger 
dig möjlighet att se vilket fel det är som har orsakat driftstoppet.

Förklaring

Se till att strömmen är avstängd innan några i eller urkopplingar görs. I annat fall kan 
delar ta skada.

Tryck på Inspektion/Test 
i mer än 4 sekunder.

Tryck på Inspektion/Test en gång.

Efter 10 sekunder

Tryck på Inspektion/Test en gång.

Termostaten tvingas att slå på.

Varning

Inspektionssymbol Felkod

Inspektion/Test-knapp

Driftslampa

Inspektionssymbol Felkod

Inspektion/Test-knapp

Fjärrkontroll för VRV Fjärrkontroll för SkyAir

Servicedata kan erhållas.

Service-
läge

Lokalt 
inställnings-l

äge

Normal-
läge

Felfunktionshistorik
Temperaturdata på olika delar kan 
utföras.
Tvingad fläkt PÅ
Inställning för luftflödesriktning/-volym

Tryck på Inspektion/Test en gång. 
Eller efter 30 minuter

Tryck på Inspektion/Test i mer än 
4 sekunder.Inställningar för inomhusenhet 

kan utföras
Filterrengöringstid
Luftflödesriktning
Övriga

Tryck på Inspektion/Test 
en gång.

Testdrift-
lägeInspektions-

läge

Följande koder kan kontrolleras.
Felfunktionskoder
Inomhusmodellkod
Utomhusmodellkod

Inomhusenhet nummer i vilken 
en felfunktion uppträder

Inomhusenhet nummer i vilken 
en felfunktion uppträder

Självdiagnos med trådlös fjärrkontroll
Om utrustningen stannar p.g.a. en felfunktion blinkar lysdioden för drift.
Felkoden kan då läsas av genom att följa nedanstående procedur. (Felkoden visas endast när ett driftsfel 
har inträffat. Under normala förhållanden kommer felkoden på det senast uppträdda felet att visas.)

1. Tryck på INSPEKTION/TEST för att välja "Inspektion".
Utrustningen går över till inspektionsläge. Indikeringen "Unit" 
tänds och displayen med enhetsnumret blinkar "0".

2. Ställ in maskinnumret
Tryck på UP eller DOWN för att ändra visningen av 
maskinnumret tills dess summern (*1) hörs från 
inomhusenheten.
*1 Antal signalpip
3 korta signalpip: Genomför samtliga av följande åtgärder.
1 kort signalpip: Genomför steg 3 och 4.
Fortsätt åtgärden i steg 4 tills dess en summer ljuder. Det 
kontinuerliga summerljudet indikerar att en felfunktionskod 
är bekräftad.
Kontinuerlig signalpip: Inget fel.

3. Tryck på MODE.
Den vänstra "0" (övre siffran) indikeringen av felkoden 
blinkar.

4. Felkodens övre diagnossiffra
Tryck UP eller DOWN för att ändra felkodens övre siffra tills 
dess att felkodens tillhörande summer (*2) hörs.

Procedur

1  Tryck på INSPEKTION/TEST.

5  Tryck på MODE.

Den övre siffran i koden ändras enligt nedan när UP eller 
DOWN trycks in.

*2 Antal signalpip
Kontinuerlig signalpip: Både övre och undre siffran 
stämmer. (Felkoden bekräftad)
2 korta signalpip: Övre siffran stämmer.
1 kort signalpip: Undre siffran stämmer.

5. Tryck på MODE.
Den högra "0" (undre siffran) indikeringen av felkoden 
blinkar.

6. Felkodens undre diagnossiffra
Tryck UP eller DOWN för att ändra felkodens undre siffra 
tills dess att felkodens tillhörande kontinuerliga summer (*2) 
hörs.
Den undre siffran i koden ändras enligt nedan när UP 
eller DOWN trycks in.

Normal status
Går in i inspektionsläge när INSPEKTION/TEST 
trycks in.

Knapp "UP" Knapp "DOWN"

Knapp "UP" Knapp "DOWN"

Om ingen knapp 
trycks in under 
1 minut kommer 
enheten att återgå 
till normal status.

3 
Tryck på 
MODE.

När MODE trycks in 
eller om ingen knapp 
trycks in under 
1 minut kommer 
enheten att återgå till 
normal status.

Om ingen knapp 
trycks in under 
1 minut kommer 
enheten att återgå till 
normal status.

SkyAir eller VRV Värmepumpar och luftkonditionering
Självdiagnos med trådlös fjärrkontroll

I ARC**** fjärrkontroll visar temperaturdisplayen motsvarande felkoder.

1.   En kort eller två korta ljudsignaler ska man bortse 
ifrån.

2.   För att avbryta kodvisningen, håll nere CANCEL 
knappen i 5 sekunder. Kodvisningen avbryts av sig 
själv om ingen knapp trycks in under 

 1 minut.

4. Byt från tiotal till ental.
Tryck på MODE.

Kontrollmetod 1 2. Tryck på CANCEL knappen upprepade gånger till ett 
kontinuerligt ljud hörs.
Kodindikeringen ändras i sekvenser som visas nedan 
och meddelas med en kort ljudsignal.

1. Gå in i diagnosläget.
Tryck på de 3 knapparna 
(TEMP    , TEMP    , MODE) 
samtidigt.

Kontrollmetod 2

TIMER CANCEL 
(timeravbrottsknapp)

Detta avbryter timerinställningen.

<ARC433A41> 

Siffran för tiotal blinkar.
Försök igen från början när 
siffran inte blinkar.

Siffran för ental blinkar.

5. Tryck på TEMP.
Tryck på TEMP     eller 
TEMP   och ändra siffran tills 
du hör ett "pip".

Kodnr.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

KodKod

1. När CANCEL knappenhålls nere i 5 sekunder, blinkar 
ett "     " på temperaturdisplayen.

3. Diagnos med hjälp av ljud.
"pi" : Siffran för tiotal stämmer inte med felkoden.
"pi pi" : Siffran för tiotal stämmer med felkoden.
"pip" : Både siffran för tiotal och ental stämmer med 

felkoden. 

6. Diagnos med hjälp av ljud.

7. Bestäm felkoden
Den kod som visas när du hör 
ett ”pip” är en felkod.

8. Avsluta diagnosläget.
Tryck på MODE.

"pi" : Varken siffran för tiotal 
         eller ental stämmer 
         med felkoden.
"pi pi" : Siffran för tiotal stämmer med felkoden.
"pip" : Både siffran för tiotal och ental stämmer med 

felkoden.

Anm:

nr.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

2. Tryck på TEMP.
Tryck på TEMP   eller TEMP   
och ändra siffran tills du hör 
ett "pip" eller "pi pi".
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