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Background

اينورتر امسال وارد بازار جهاني شد، واقعيت اين است آه آموزش پيرامون اينورتر آم است و آمبود محتواي آموزشي آامًال  
.واضح و ملموس است چرا آه مشكالت در اين زمينه رو به افزايش است

بايد ابتكار عمل را به دست گرفته  و همراه با راهنماي آموزش آه در شرايط و ايرادات واقعي است   TDRبنابر اين، تيم هاي 
برنامه هاي آموزشي اينورتر را دوباره راه اندازي آنند تا عالوه بر درك آسان، مهارت هاي رفع مشكالت مربوط به مدل  

اينورتر افزايش يابد

پيشنهاد ما اين است كه مربيان هريك از شركت هاي تابعه ال جي بار ديگر برنامه هاي آموزشي پيرامون مدل اينورتر 
.را بازنگري كنند

لطفاً اين راهنما را بين تكنسين هاي كولر گازي توزيع كنيد سپس فيدبك بخش هاي آن را براي ما ارسال كنيد تا  
.بتوانيم در اين زمينه نقص ها و مشكالت را برطرف كنيم
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برنامه آموزشي فناوري اينورتر

گ شماره آ گروهزمان شماره
. برنامه آموزشي زمان

)دقيقه( Korean

عمومي

1 Regional Product introduce & USP 30 현지판매제품의정보및기능

2

اطالعات عمومي 30 인버터공통정보
تئوري اينورتر -  10 인버터정의및상세내용

냉매특성
ي و 2 )R410A(ماده مبرد 5 냉매특성

منطق مشترك اينورتر 10 인버터공통제어로직
PDB اينورتر 5 인버터 PDB 정보

نصب 100 에어컨설치기본교육
مراحل آلي نصب 10 설치전체 Process

نصب 3
ي ر 치전체

محل نصب 20 에어컨설치장소선정
لوله آشي و سيم آشي 30 برش، فلر و اتصال سيم

)درين(نصب و امور تخليه  20 insulation과 Drain 방법
و آارآرد آزمايشي) خالء(وآيوم  20 Vacuum 및시운전방법

4 آار به شروع 20 인버터제품에대한감리운영4 شروع به آار 20 인버터제품에대한감리운영

فني دانش

5
عيب يابي 120 인버터주요 Error서비스교육
آدهاي خطا و تشريح 20 실내외기 Error code 현황

از طريق آد خطا عيب يابي 100 센서,PCB, Motor, comp Check 방법
خدمات و ابزار بررسي نصب 35 에어컨설치및서비스 Tool 교육ي ش  ا

6
راهنماي مولتي وي ال جيدفترچه 10 PC LGMV  사용방법

ال جي SIMsراهنماي  10 Smart phone LGMV  사용방법
ابزار سرويس ال جي 10 인버터서비스 Tool 사용방법
آد سرويس 5 LG SVC code 분류체계

ت ت 7 تمرين 90 설치및서비스실습
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تست رين 설치및서비 실습
8 تست 30 TEST
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اينورتراينورتر

LG ELECTRONICS



فناوري اينورتر

اينورتر چيست؟

آنترل فرآانس به منظور تنظيم ظرفيت
.فناوري اينورتر امكان تغيير سرعت گردش آمپرسور را امكان پذير ساخته است

به منظور توليد عملكرد مطلوب، آمپرسور بر اساس شرايط محيط   
.اطراف عمل مي آند

Room: 27
Over 2.50 
2.0 2.49

11 Step
10 Step

(∆Troom-set ) Comp. Step

ي

درجه  20: دماي تنظيم 
سانتيگراد

Hz 

2.0  2.49 
1.5  1.99 
1.0  1.49 
0.5  0.99 
0.0  0.49 
Below 0 0

10 Step
9 Step
6 Step
5 Step
4 Step
3 St

رق
ب Constant

Inverter

:مزايا

Below 0.0 3 Step

ق
“Energy Saving Area”
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زمان عملكرد



آنترل هرتز آمپرسور در هنگام شروع به آار/ فناوري اينورتر 
مرحله آمپرسور چگونه تعيين مي شود؟

شده تنظ ا د اتاق ا د ان تفاضل از تفاده ا اتاق(ا ا د )∆تنظ )∆تنظيم دماي اتاق(با استفاده از تفاضل ميان دماي اتاق و دماي تنظيم شده
خواهد بود 11درجه سانتيگراد باشد، مرحله هدف، مرحله  2/5وقتي تنظيم دماي اتاق بيش از ) 1مثال 

نخستين و دومين مرحله عملكرد > 11بنابر اين مرحله : 
.دقيقه در نخستين مرحله عملكرد كار مي كند 2كمپرسور مدت  ←
له← ان ه كه هدف له ه فتن از دت11ش ت كند2ا كا د لك ع له ن د د گ د قه دق دقيقه ديگر در دومين مرحله عملكرد كار مي كند2است، مدت11و پيش از رفتن به مرحله هدف كه همان مرحله ← 

خواهد بود 5درجه سانتيگراد باشد، مرحله هدف مرحله 0/99تا  0/5بين  ∆وقتي تنظيم دماي اتاق) 2مرحله 
مرحله نخست > 5مرحله  >بنابراين مرحله دوم : 

بدون رفتن به ( است مي رود  5دقيقه در مرحله نخست كار كرده و سپس مستقيماً به مرحله هدف كه همان مرحله  2كمپرسور مدت  ←  
)مرحله دوم

مرحله
عملكرد مرحله اول و دوم بستگي به مدل دارد* 

دومين مرحله عملكرد 6مرحله 

دوم عملكرد مرحله> هدف مرحله وقتي

اولين مرحله عملكرد 3مرحله 

نخستين مرحله عملكرد> مرحله هدف > مرحله عملكرد دوم 
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تئوري اينورتر/ فناوري اينورتر

ورودي برق
مبدل

)DCهACتغ(
اينورتر

)ACبهDCتغيير(

1Φ AC, 50zh 3Φ AC, Variable Hz 

ي
)DCبهACتغيير( )ACبهDCتغيير(

شكل موج:

V WU

ال ال
خازن *

,

مدوالسيون عرض پالس
فاز 3

1Φ ACمبدلاينورتر 3Φ ACDCDC

DCجريان)نرمي(پيوستگي

نقشه:

COMPفيلتر

OUT(WL) C(SC)

C(FOD)

VFO ＋ V
U

P.W.M
فاز 3 COMPر ي

نويز 
OUT(VL)

OUT(UL)

IN(WL)

IN(VL)

IN(UL)

COM(L)

VCC

W

بلوك درايو برق

PFC
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BLDC Motor
VCC

PFC: اصالح عامل برق  PWM: مدوالسيون عرض پالس



تئوري اينورتر/ فناوري اينورتر

IPMموتور چرخش اندازي راه براي
:متصل شده Wyeفاز با لود  3اينورتر 

M
درايور برق

MICOM

U

IPM ور و ش  زي چر ي ر  بر

سيگنال موقعيت

MMICOM

.
W V

ل آنت ها اژ فاز ان Active

تغيير سكانس براي گردش در مسير حرآت عقربه هاي ساعت (به راست)

سكانس #
واژه هاي آنترل جريان فاز Active

PWMsU V W U V W

1 0 0 0 DC+ DC- Off Q1 Q2

2 0 0 1 DC+ Off DC- Q1 Q42 0 0 1 DC+ Off DC Q1 Q4

3 0 1 1 Off DC+ DC- Q3 Q4

4 1 1 1 DC- DC+ Off Q3 Q0

5 1 1 0 DC- Off DC+ Q5 Q0
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6 1 0 0 Off DC- DC+ Q5 Q2



تئوري اينورتر/ فناوري اينورتر

تغيير سكانس براي گردش در مسير حرآت عقربه هاي ساعت (به راست)

:كويل / پيچش

U

W

U

W
1 4

Q0

Q1 Q3

Q2

Q5

Q4 Q0

Q1 Q3

Q2

Q5

Q4

U

V

U

V
Q0 Q2 Q4

Q1 Q3 Q5Q1 Q3 Q5

V

W

V

W
2 5

Q0 Q2 Q4Q0 Q2 Q4

U

W

U

W
3 6

Q1 Q3 Q5Q1 Q3 Q5
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V V
Q0 Q2 Q4Q0 Q2 Q4



Subcooledمايع  بخار داغ

سيكل چرخش ماده مبرد/ فناوري اينورتر 

بخار و مايع اشباع 
ش

.
آندانسور

مايع پر فشار

شده

آندانسيون
.

ر پر يع
)زياد - دماي متوسط( گاز پر فشار 

)دماي باال(

لوله هاي آاپيالري 
EEVيا 

.آمپرسور

.

.
P

Mollier Chart

اط
بس
ان

تبخير
h

مايع آم فشار.
)دماي آم( گاز آم فشار

ط

ات ا ا
.

. )آم-دماي متوسط(
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بخار و مايع اشباع شدهبخار داغ

اواپراتور



آنترل سيكل/ فناوري اينورتر 

:لوله تخليه) Td(آنترل دماي 

Subcool

فش

Discharge
Superheat(DSH)

Superheatدماي لوله تخليه را طوري تنظيم آنيد آه 
.موردنظر شود

Target Td ر
شا

)
رم
وگ
آيل

(

آندانسيون

اط
بس
ان

.ببينيد آه شرايط آارآرد تاثيري بر انحراف ندارند

Suction
Superheat(SSH)

تبخير

ط ر ر بر يري ر ر ي ر ي ببي

Enthalpy (kcal/h)
عوامل بسيار ديگري وجود دارند آه آنترل سيكل  را تعيين 

.است Tdمي آنند و يكي از آنها آنترل 

Tdدامنه عملكرد آنترل   
.سيستم SSHهدف جهت اطمينان از  Tdحفظ مقادير 

 EEVو تنظيم دهانه  Tdهدف از اواپراتور، آندانسور، دماي واقعي  Tdدستيابي به  

TdاقTdش قك ل قاآ ا فا ا ا
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Tdواقعي بهTd آنترل غير مستقيم← هدف نزديك مي شودSSH با استفاده از مقاديرTd

.، عملكرد خوبي را بر روي دامنه آارآرد نشان مي دهدTdآنترل 



آنترل سيكل/ فناوري اينورتر

وروديآنترلر هدف آنترل خروجي

دماي اواپراتور
دماي آندانسور
دماي لوله تخليه
بيرون هواي دماي

آمپرسور
موتور فن
دما

EEVبستن/باز

تخليه Superheat
Superheatمكش
EEV پالس
هرتز آمپرسور
ق ف

اطالعات دستور عملكرد

C/O
H/P

بيرون هواي

دستگاه بيرونيدستگاه داخلي

ي بيرون و ي  ز ن/ ب EEVب
تعداد دور چرخش فن در دقيقه

خروجي
آندانسور

طرفه 4

ورودي
اواپراتور

هواي بيرون
سنسور دما

سنسور لوله

سنسور 
لوله درين

شير سرويس
فشار آم

آمپرسور 
اينورتر

M

پ

ل

و ور

سنسور لوله هواي داخل
سنسور دما

آنترل EEVش
(0~500pulse) آنترل هرتز  

آمپرسور
(15~100Hz)

شير سرويس
فشار زياد
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Drive Control Unit
(Outdoor)



سيستم اينورتر/ فناوري اينورتر

AC220V~240VAC220V~240V
50Hz / 60Hz

فيلتر نويز

DC-DC مبدل
مبدل

DC-DC
مبدل

AC-DC فيلتر نويز

راآتور

مبدل
AC DC

PFC

ت ل سرعتآنت آنترل

AC-DC

BLDC موتور فن

آنترل سرعت

نمايشگر سرعت

آنترل سرعت

نمايشگر سرعت

BLDC موتور فن

ارتباط

IPM

BLDC و پ آ

3 phase

آ ان ك د ف

PWM آنترل
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BLDC فيدبك جريان آمپرسورآمپرسور



R410A مبرد ماده مبرد R410Aماده
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R410A مشخصات ماده مبرد

R410A vs R22R410A vs R22

Item R-22 R-410A

ترآيب مبرد ماده
ترآيب Mono Refrigerant

ماده مبرد ترآيبي
(R32:R125 = 50:50)

(ODP) تهديد اليه اوزون 0.0055 0
(GWP) گرم آردن جو آره 1700 1370( ) م
زمين 1700 1370

فشار اشباع
(at 25 . Psi)

150 240

ش اد(نقطه گ )انت 40 8 51 )سانتيگراد(نقطه جوش 4 -40.8 -51.4
نشتي بدون تغيير در ترآيب تغييرات ترآيب

شارژ دوباره
هردو/ گاز / مايع
)گاز+مايع(

در حالت مايع بايد شارژ شود

LG ELECTRONICS

)زيع(



R410A  دماي -جدول فشار

R22تفاوت آن از 
.دما برای شارژ، تحليل و تشخيص مورد استفاده قرار می گيرد - جدول فشار

R410A  برابر بيشتر از  1/6وقتی اشباع شودR-22 فشار بخار دارد
به عنوان مثال( قالبی باشد  R410Aدقت کنيد چنانچه ميزان فشار بيشتر يا کمتر از ميزان مشخص شده باشد امکان دارد ماده مبرد 

=275psi200يا  300اما مقدار نشان داده شدهPsiقالبی=باشد(

Temp      R410A R22 Temp      R410A R22 R410A
فشار زياد

(psi)احتياط در هنگام نصب (psi) (psi) (psi)(℃) (℃)

(

-40° 26            15          
-35° 32            19
-30° 40            24
25° 48 30

20° 210 132
25° 240 150
30° 275 173
35° 312 196

R410A

R22برابر بيش از  1/6

-25° 48            30
-20° 58            35
-15° 70            43
-10° 84 51

35° 312 196
40° 353 222
45° 397 250
50° 446 282

امكان بسيار زياد نشتي گاز

مشكل:

10 84            51
-5° 100            61

0° 118            72
5° 136 85

50 446 282
55° 500 315
60° 556 352
65° 618 392

فلر بزرگ تر
راه حل:
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10° 168 99
15° 183 115

70° 686 435
75° - 480 R22

R410A



R410A مراحل

دارد؟ R22چه فرقی با 
R410A. بايد در حالت مايع شارژ شود.

.در صورتی که در حالت بخار شارژ شود ترکيب بايد تغيير کرده و به صورت ترکيبی شارژ شود

چرا؟ نحوه صحيح

باز باز

گازگاز

مايعمايع

احنياط در هنگام نصب

يک نوع ماده مبرد ترکيبی Different ratio
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 .. را در حالت عمود شارژ کنيد R410Aبه منظور پيشگيری از افت عملکرد سيلندر  



R410A Special Tool

دارد؟ R22چه فرقی با 

,.به دليل باال بودن فشارمی توان از گيج معمولی برای اندازه گيری استفاده کرد
.برای افزايش قدرت فشار مواد شلنگ و اندازه پورت بايد متفاوت باشد

ابزارهای جديد R22قابل استفاده برای  تغييرات

منيفولد گيج
X

High Pressure : R410A 0.1 ~ 5.3 MPa
(R22 ~ 3.5 MPa)
Low Pressure : R410A  0.1 ~ 3.8 MPa
(R22 ~ 1.7 MPa)

شلنگ شارژ
X

R410A : 1/2 UNF 20 threads per inch
(R22 : 7/16 UNF)
R410A : 5.1 Mpa (51 kgf/㎠)
(R22 : 3.4 Mpa (34 kgf/㎠))

پمپ وکيوم
X

 HCFCو  CFCپمپ های مورد استفاده برای شارژ 
قابل استفاده هستندR410Aبرای سيستم های

احتياط هنگام نصب

X م

LG ELECTRONICS

.در ابزارهای تان ماده مبرد را ترکيب نکنيد
.روغن های غير مشابه آلوده می شوند← 



R410A روغن کاری

دارد؟ R22چه فرقی با 
.به گونه ای است که روغن های معدنی ناسازگار است R410Aساختار  
. Etherيا  Povolesterروغن های مناسب عبارتند از روغن های  
اين مواد نبايد در معرض هوای آزاد قرار گيرند 

Esther oil Mineral oilEther oil

:احتياط در هنگام نصب

LG ELECTRONICS

بايد عما وکيوم صورت   ← روغن قابل اختالط است بنابر اين رفع رطوبت و ذرات از سيستم بسيار مهم است   
گيرد

.رطوبت به راحتی جذب می شود



کل عملکرد منطق عملکرد کلیمنطق
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کنترل های حالت اصلی

گ

Thermo OFF
+0.5

+4Thermo OFF

Temp. Temp.

:حالت سرمايش : حالت گرمايش

3min

Thermo ON
Set temp.

Set temp.-0.5

+2

Thermo ON
-1.5

1)

2)

کا ف ا ا ش ظ ت ا اتاق ا ا ل تفا ظ ا ل ط ا ش تگ لک ت

High ↔ Low High ↔ LowComp Off High ↔ Low High ↔ LowComp Off Comp OffComp.
Frequency

Comp.
Frequency

2)

.هرتز عملکرد بستگی به شرايط لود دارد، نظير تفاضل ميان دمای اتاق و دمای تنظيم شده يا محدوديت های فرکانسی•
محافظت از کمپرسور←  دقيقه تاخير همراه خواهد بود  3پس از خاموش شدن کمپرسور شروع به کار مجدد آن با  •

)به تصوير باال نگاه کنيد(در حالت سرمايش هنگام خاموش شدن کمپرسور دو حالت وجود دارد  •
.دقييقه متوالی  کمتر از نيم درجه سانتيگراد باشد 3مدت   ∆تنظيم دمای اتاق  1)
ت2) ک اتاق ا د اشد1/5از∆قت اد گ انت ه د .درجه سانتيگراد باشد1/5از∆وقتی دمای اتاق کمتر 2)

 2کمتر از ∆درجه سانتيگراد باشد کمپرسور از حرکت باز می ايستد و وقتی دمای اتاق    4بيش از  ∆در حالت گرمايش، وقتی  تنظيم دمای اتاق   
.درجه سانتيگراد بشود دوباره شروع به کار می کند

ايش گ فيت ظ ن د/ا؟ ش ب طل ايش

LG ELECTRONICS

.سرمايش مطلوب شود/چرا؟ چون ظرفيت گرمايش



کنترل های حالت اصلی

يکی از محدوديت های فرکانسی متداول عبارت است از محدوديت دمای بيرون •
چرا؟ به منظور محافظت از  . اين بدان معناست که حداکثر کارکد هرتز کمپرسور توسط دمای محيط بيرون محدود شده است •

گا ا ث فظ ک

:محدوديت فرکانس کمپرسور

کمپرسور و حفظ ثبات دستگاه
.

)دمای بيرون ) سرمايش
(Max Step)

دمای بيرون ( ) گرمايش
(Max Step)

Outdoor ≤ 0 3 Outdoor ≤ -7 16

0< O tdoor ≤10 3 7< O tdoor ≤ 2 150< Outdoor ≤10 3 -7< Outdoor ≤-2 15

10< Outdoor ≤ 23 4 -2< Outdoor ≤ 4 13

23< Outdoor ≤ 30 10 4< Outdoor ≤ 10 11

30< Outdoor ≤40 12 10< Outdoor ≤21 11

46< Outdoor ≤10 8 21< Outdoor ≤27 5

46< Outdoor 7 27< Outdoor 3
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کنترل يخ زدايی ( فقط دستگاه های گرمايشی)

ل ل ل ل گ لگل ل ظ ظ

کنترل های حالت اصلی

چرا؟ به منظور محافظت لوله . دستگاه بيرون بپردازدHEXدر حالت گرمايش، سيکل معکوس می شود تا سيکل سرمايش به يخ زدايی لوله کشی•
.دستگاه بيرونی در برابر انجماد

.طرفه خاموش هستند 4کمپرسور روشن و فن دستگاه داخلی و بيرونی و شير ) مرحله ای 3يخ زدايی ( در يخ زدايی اصلی  •
شرايط يخ زدايی توسط دمای هوای بيرون و دمای مبدل حرارتی و در شرايطی که کمپرسور در حالت گرمايش برای مدت زمان خاصی شروع به  •

.کار کرده است تعيين می شود

)درجه سانتيکراد 20تا  15( دستگاه بيرونی  HEXدمای : شرايط برای لغو يخ زدايی•

مرحله يخ زدايی

0 : Defrost Judgment0   : Defrost Judgment 
ورود به حالت يخ زدايی:  2و  1
يخ زدايی اصلی: 3
آمادگی برای تغيير سيکل:  5و 4
) سرمايش← گرمايش( )(
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Hot Startعملکرد 

کنترل های حالت اصلی

اين . ( در هنگام شروع حالت گرمايش، اين سيستم به منظور پيشگيری از خروج هوای سرد پس از رسيدن به دمای معين، طراحی شده است •
)زمان فن دستگاه داخلی خاموش است
ل ا تگا ل ل ا ک آ ش28ا ا ف ا اغ ا ا ک ت ا درجه سانتيکراد برسد، هوای داغ با سرعت فن زير خارج می شود 28پس از آنکه دمای لوله دستگاه داخلی به•

سرعت فن توسط دستگاه کنترل از راه دور تنظيم می شود←  سرعت کم  
نقشه عملکرد در زير آمده است• 

28 (Option)

Pipe Temp
(Indoor) Pipe Temp(Indoor)

20 (Option)

28 (Option)

ON

ON

ON

STOP LOW STOP LOW

Compressor

Outdoor Fan

Indoor Fan

4_way Valve

Set Fan Speed Set Fan Speed
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Basic Mode Controls 

عملکرد تايمر خاموش : 

رطوبت / سرمايش ( درجه سانتيگراد افزايش می يابد  2ساعت  1درجه و پس از  1دقيقه  30تنظيمات دما به طور خودکار پس از  •
)زدايی

متوقف می شود) گزينه:  1،2،3،4،5،6(ساعت عملکرد  1پس از  •
داخلی• فن :کنترل :کنترل فن داخلی•

سرعت کم◄ حالت خودکار / رطوبت زدايی / سرمايش  -     
سرعت متوسط◄ خودکار / حالت گرمليش - 

عملکرد تغيير خودکار : 

سرمايش• به گرمايش از يا گرمايش به سرمايش از را عملکرد حالت خودکار طور به گازی کولر ، اتاق دمای يکنواختی حفظ منظور يش به ر يش ب  ر ز  يش ي  ر يش ب  ر ز  ر ر  ر   و ور  زی ب  ر  و ق   ی  ی  و ور  ي ب 
.تغيير ميی دهد

درجه سانتيکراد متفاوت باشد، کولر گازی با تغيير از حالت سرمايش به گرمايش يا بالعکس دمای اتاق را با  2وقتی دمای اتاق بيش از  •
.درجه سانتيگراد حفظ می کند 2اختالف 

عملکرد رطوبت زدايی: 

بر• دما تنظيمات و شده داده تشخيص ورودی هوای دمای شود، انتخاب دور راه از کنترل دستگاه طريق از زداي رطوبت عملکرد وقت

LG ELECTRONICS

وقتی عملکرد رطوبت زدايی از طريق دستگاه کنترل از راه دور انتخاب شود، دمای هوای ورودی تشخيص داده شده و تنظيمات دما بر• 
اساس دمای هوای ورودی به طور خودکار تنظيم می شود 



قابليت های اصلی

د لک ع ها الت از ک ه ا ها ه ت تفا ه :زاويه متفاوت پره ها برای هريک از حالت های عملکرد:زا

.اين طراحی ويژه به منظور مطلوب شدن جريان باد در هريک از عملکردها انجام شده است• م
بدين ترتيب جريان باد از طريق افت هوای سنگين ايجاد . از آنجايی که هوای سرد  سنگين تر از هوای گرم در شرايط رطوبت يکسان است•

.می شود
.با استفاده از همين اصل است که زاويه پره ها در حالت سرمايش بيشتر از حالت گرمايش است•

حالترطوبت زدايی/ سرمايش گرمايش Hot Start / AutoClean

نمايشگر دستگاه کنترل //
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PDBاينورتر PDBاينورتر

LG ELECTRONICS



PDB / Number Guide Line

5 R M G 0 - 0 8 A
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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PDB / Number Guide Line

■ Initial of Overseas production subsidiary + PDB Number guide line

- Developed in LGETH : TH + PDB Number guide line TH5RMI0-02A
- Developed in LGETA : TA + PDB Number guide line TA6RMI0-04A
- Developed in LGEAT : AT + PDB Number guide line AT5RMI0-02A
- Developed in LGEIL :   IL + PDB Number guide line IL5RMI0-02A
- Developed in LGESR   SR + PDB Number guide line SR5RMI0-02A
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PDB / فهرست

Specifications Dimensional Drawings Wiring Diagrams

سري مدل ها1.
مجموعه لغات2.2

قابليت ها و فوايد3.

مشخصات 4.

ترسيم ها 5.

نقشه سيم كشي 6.

نقشه سيكل 7.
Cycle Diagram Operation Range Features, Benefits

ل سي ش
جداول ظرفيت 8.
عامل ضريب مشترك ظرفيت 9.

د10. لك نه دامنه عملكرددا

كنترل كنندخ11.

قابليت ها، فوايد 12.
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چگونه جستجو آنيم؟/   PDB

①

PDB )آتابچه اطالعات محصول(
Site “http://www.lgeaircon.com”

.كليك كنيد Partner supportدر منوي باال بر روي . 1

d t d t b k

②

.كليك كنيدproduct data bankدر منوي چپ بر روي.2

.نام مدل را وارد كرده و جستجو را آغاز كنيد. 3

③

LG ELECTRONICS



LG ELECTRONICS



مراحل نصب
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محل نصب نصب پليت سوراخ آاري تنظيمات داخلي تنظيمات بيروني

مراحل نصب

لوله آشي احتياط فرايند طول استاندارد فلرآاري

سيم آشي

اتصاالت جوش آاري

آشي سيم مشخصات نادرست سيمموارد ياتصال يم

عايق آاري

ي يم  ر  يموار  ل  ا

پوشاندن لوله ها و تخليه

)خالء(وآيوم  بررسي نشتي وآيومشارژ مجدد پايان

امور پاياني داخلي بيروني)تخليه(بررسي درين 

LG ELECTRONICS

آارآرد آزمايشي محل بررسي Basic
Logicعاليم



آار اصلي/ مراحل 

محل نصب بررسي لوله آشي و فلر اتصال لوله

سيم آشي عايق آاري هواگيري

LG ELECTRONICS

آارآرد آزمايشي ، ولتاژ، جريان و تفاضل دما فشار: بررسي 



ابزار نصب

.آاربرد ندارند R410Aدر مورد  R22برخي از ابزارهاي مورد استفاده در سيستم هاي  

شكل نام شكل نام

پيچ گوشتي و آچار فرانسه پمپ وآيوم

متر و آاتر
مولتي متر

انبردست، سيم چين آمپر متر

آچار آلن
گيج منيفولد براي

R410AR410A

دريل ترمومتر

نوار وينيل سري ابزار فلر

تراز نردبان، R410A آپسول

LG ELECTRONICS

ز ر ن  ب ر R410A ول پ



محل نصب
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چگونه؟

انتخاب بهترين محل/ محل نصب

چرا؟
دستگاه سرمايش ظرفيت شويدآاهش مطمئن داخلي دستگاه اطراف در گرما و بخار نبود از

بيروني / داخلي دستگاه براي نياز مورد فضاي

يش  ر ي  ر ش 
ضعيف شدن عملكرد دستگاه

پيشگيري از عيوب مربوط به صدا

وي ن  ي  ر   ر  ر  ر و  بو ب ز 
مطمئن شويد آه انعكاس گرماي آندانسور محصور نشده است 

.در محلي آه داراي حداقل صدا و ارتعاش است قرار دهيد

فضاي مورد نياز براي دستگاه داخلي / بيروني

300بيش از 

300More than 200بيش از 
M th

Unit : mm ميليمتر: واحد 

از 600بيش

More than 
100

More than 
100

درصورت وجود اشكال در محل

600بيش از

700بيش از 
2300بيش از 

انسداد مسير ورودي و   •
خروجي هوا

عملكرد ضعيف ← 

LG ELECTRONICS

محدود شدن جريان ورودي هوا •دشواري در هنگام سرويس•
سرمايش آم ←



: نكات

انتخاب بهترين محل/ محل نصب

محل در اشكال وجود لدرصورت ر  ل  ور وجو  ر

)اقدامات ايمني( هنگام نصب دستگاه در ارتفاع پايه ها را تثبيت آنيد  
.هنگام نصب دستگاه بيروني فضاي آافي براي سرويس در نظر بگيريد 

دستگاه هاي بيروني بر روي يكديگر نصب شده اند بدون آنكه دستگاه ها  
محكم شده باشند

ارتعاش/ صدا  ←
سرويس← هنگام در دشواري دشواري در هنگام سرويس←
موارد ايمني← 
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انتخاب بهترين محل/ محل نصب

درصورت وجود اشكال در محل : نكات

هواي داغ تخليه شده وارد دستگاه شده و منجر به وارد آمدن فشار به  
)خاموش/ روشن( آغاز مي شود  OLPدستگاه مي شود و سيستم 

عملكرد ضعيف← 

.هنگام نصب دستگاه بيروني فضاي آافي براي آن در نظر بگيريد  
.تا حد امكان در محل هاي آوچك نصب نكنيد 

discharge air

هنگام انتخاب محل نصب، مشخصات فضاي مورد نياز را رعايت  
آنيد

مجراي هواي ورودي آندانسور مسدود شده است 
فشار عملكرد افزايش يافته و دستگاه به طور مكرر روشن و خاموش خواهد شد در ← 

گرمايش آاهش خواهد يافت/ نتيجه عملكرد سرمايش 
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:نكات

انتخاب بهترين محل/ محل نصب

درصورت وجود اشكال در محل

هواي ورودي اواپراتور مسدود شده است 
گرمايش ضعيف دستگاه/ سرمايش← 
امكان بروز سر و صدا← 

خروجي مسدود نشده باشد/ محل هواي ورودي 
عملكرد ضعيف سرمايش← 
براي جلوگيري از چنين اختالالتي، فضاي مورد نياز  

بگيريد نظر در را شده توصيه

فضاي مورد نياز براي دستگاه داخلي

.توصيه شده را در نظر بگيريد
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انتخاب بهترين محل/ محل نصب

درصورت وجود اشكال در محل :نكات
.خروجي مسدود نشده باشد/ محل هواي ورودي 
عملكرد ضعيف سرمايش ← 
براي جلوگيري از چنين مواردي، همواره فضاي مورد براي نصب  

.را رعايت آنيد

دستگاه داخلي در ارتفاع باال نصب شده است  
هواي خارج شده از دستگاه به طور آامل براي آاربر توزيع نمي شود ←

گرمايش/ عملكرد ضعيف سرمايش← 

هنگام انتخاب محل نصب موارد ايمني، فضاي سرويس را در نظر  
.بگيريد

3.5 M. نامناسب بودن محل نصب 
دشواري در هنگام انجام سرويس← 

نصب محل بودن بنامناسب ل  ن  ب بو
موارد ايمني←   
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نصب پليت/ محل نصب 

چگونه؟ چرا؟
د ش تگا د افتادن اش ت ا از اان دخ آن انتخاب ا ت ثا ك ا د

آار :انجام

.خرابي←مانع از ارتعاش و افتادن دستگاه مي شود
سيم آشي و لوله آشي آسان بر روي ديوار

.در صورت مايل شدن دستگاه منجر به نشتي مي شود

.ديوار محكم و ثابتي را انتخاب آنيد
.ديوار را اندازه گيري آرده و مرآز آن را عالمتگذاري آنيد 
.با استفاده از ابزار تراز، پليت را صاف و افقي آنيد 

ر م  : ج
.تراز را بر روي زبانه بگذاريد

خط دستگاه محل پيچ

اندازه گيري و تراز
روزنه مرآز

Φ70
روزنه سمت راست عقب 

براي لوله آشي

Φ70
روزنه سمت چپ عقب 

براي لوله آشي

ل نا ان ا تگاا افتا ن آا نش

درصورت وجود اشكال در محل

افتادن دستگاه  •ايجاد صدا←نصب نادرست پليت• نشتي آب←تراز نبودن•
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سوراخ كاري محل/ محل نصب 
چگونه؟ چرا؟

آنيد انتخاب را ثابتي و محكم .ديوار دستگاه افتادن و ارتعاش از خرابي←پيشگيري

مراحل: انجام

ي ب  ي ر  ب م و  ر  .يو
.ميليمتر ايجاد آنيد 70سوراخي با قطر  core drillبا  
.سوراخ هاي سمت چپ و راست بايد آمي مايل باشند 

ن  ش و  ر ز  يري  بيپي ر
سيم آشي  و لوله آشي آسان بر روي ديوار

شيب رو به بيرون به منظور جريان صحيح آب

ل:  ر م  ج
مرجع ابعاد • اندازه دستگاه

عق ت زنه
Φ70 Φ70 روزنه سمت راست عقب

براي لوله آشي

روزنه سمت چپ عقب
براي لوله آشي

يآمي شيب رو به بيرون•
چرا؟ تا آب به راحتي به طرف پايين جاري شود•
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قرارگيري دستگاه داخلي/ محل نصب 

نحوه خم آردن صحيح لوله چرا؟
د آن تفاد ا خش آز ان عن ه آن از ا خ از شگ ا

آار: انجام مراحل

براي پيشگيري از خرابي، از آن به عنوان مرآز چرخش استفاده آنيد
پيشگيري از خرابي لوله آه منجر به گرفتگي سيكل مي شود

.آنج لوله آشي را گرفته و فشار دهيد 
.هنگام خم به پايين يا سمت چپ، به آرامي عمل آنيد 

ر:  م  ج ل  ر

.از آنج لوله بگيريد
لوله را به آرامي به طرف پايين

باز آنيد 
به آرامي به طرف چپ خم آنيد

درصورت وجود اشكال در محل

خرابي لوله آشي داخلي در هنگام خم آردن •
انسداد سيكل ماده مبرد← 
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چگونه؟
Customer satisfaction

چرا؟  

قرارگيري دستگاه داخلي/ محل نصب 

آنيد سوراخ را ديوار داشت، ديوار از آشي لوله به تمايل مشتري .اگر

:انجام مراحل آار

Customer satisfaction.
Sufficient space for easy piping.
Piping may get damaged clogged cycle.

ي خ  ور ر ر  يو ر   يو ز  ي  و  يل ب  ري  .ر 
.هنگام خم آردن لوله براي اتصال، از بست لوله استفاده آنيد 
.هنگام خم آردن لوله ، بسيار احتياط آنيد 

م

آف شاسي را جدا 
آنيد

دستگاه را آويزان آرده و 
بست لوله را باز آنيد

لوله را براي اتصال آماده آنيد

:احتياط

از اينكه دستگاه و پليت در محل صحيح و استوار هستند  •
.مطمئن شويد 

.در هنگام آار ممكن است دستگاه بيفتد← 
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چگونه؟ چرا؟

قرارگيري دستگاه داخلي/ محل نصب 

تگا د اش ت ا از آنيدان ثابت را دستگاه ارتعاش ضد دمپر .با

آار مراحل :انجام

مانع از ارتعاش دستگاه
خرابي← افتادن دستگاه 

مانع از پوسيدگي دستگاه و قطعات

ي ب  ش  ر  ر پر   .ب 
طوفان، زمين لرزه← با ميخ يا سيم دستگاه را محكم آنيد  
.اگر محل در مجاورت دريا است، از قرارگيري مستقيم خودداري آنيد 

:انجام مراحل آار

مهره

واشر 

ا

باد شكن

.با پيچ و مهره دستگاه را ثابت آنيد • .باد شكن نصب آنيد•

پايه

لرزه گير

زاويه

باد دريا

فث د د اشن ت ا

درصورت وجود اشكال در محل

افتادن← بي ثباتي  • ارتعاش←نبود دمپر• خرابي قطعات← پوسيدگي ناشي از باد دريا  •
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لوله آشي
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لوله آشي

چگونه چرا؟
د ش فتگ گ ا د ت ا كن اط ان دش نكن تفاد ا د نگ ا شد له ها له ل از

مسي لوله :احتياطانتخاب

شير انبساط ممكن است دچار گرفتگي شود
در هنگام انجام فلر آاري ممكن است لوله خراب شود

.از لوله هاي مسي له شده يا رنگ پريده استفاده نكنيد
.ميليمتر استفاده نكنيد 0/8هرگز از لوله هاي مسي نازك تر از 

: احتياطانتخاب لوله مسي

.تا زمان اتصال ، سر لوله ها بايد داراي درپوش باشند •

آنيد• خودداري باراني روزهاي در آشي لوله از

)ميليمتر(ضخامت 

قطر ظاهري قطر 
(mm)بيروني R410A•از لوله آشي در روزهاي باراني خودداري آنيد.

.تا حد امكان زمان لوله آشي را آوتاه آنيد •

.آب و گرد و خاك نبايد وارد لوله شوند•

(mm)بيروني R410A

1/4 6.35 0.80

3/8 9.52 0.80

1/2 12.70 0.80

:  در صورت خرابي
5/8 15.88 1.00

پس از فلر
•0.6t لوله مسي

گرد نباشد، وجود پليسه: شرايط 
منجر به فلر آاري تخم مرغي شكل مي شود ←
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فلر لوله ها/ لوله آشي

ريد درآ را ها ه پلي له ل برش از پ
چگونه؟ چرا؟

د ش ها له ل داخل ه ه ل د از فتگان گ .پس از برش لوله پليسه ها را درآوريدب
ميليمتر استفاده نكنيد 0/8هرگز از لوله هاي مسي نازك تر از 

ل ا ا ان

موجب گرفتگي مي←مانع از ورود پليسه به داخل لوله ها شويد
شود

.در هنگام فلر آاري ممكن است لوله ها آسيب ببينند

:انجام مراحل

برش لوله درآوردن پليسه قرار دادن لوله

سفت آردن گيره به آارگيري آچار ترك پايان و بررسي فلر
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فلر: محل شود استفاده آالچ نوع فلر از است بهتر

فلر لوله ها/ لوله آشي

ⓐ
(inch)

ⓐ(mm) R410A / ⓑ (mm)

نوع آالچ نوع مهره ماسوره

و محل فلر:  چ   وع  ر  ز  ر   به

1/4 6.35 1.1 ~ 1.3 1.5 ~ 2.0

3/8 9.52 1.5 ~ 1.7 1.5 ~ 2.0

1/2 12.70 1.6 ~ 1.8 2.0 ~ 2.5

5/8 15.88 1.6 ~ 1.8 2.0 ~ 2.5

معيوب OK

بررسي فلر آاري

ا خ

محل فلر شده را با شكل تطبيق دهيد

.اگر قسمت فلر معيوب باشد، آن را قطع آرده و دوباره فلر آنيد 

در صورت خرابي

نشتي گاز← فلر آاري نادرست  •
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چگونه؟  چرا؟

اتصال لوله ها/ لوله آشي

ت ا شكاف خاك د گ فاقد فل آه د ش ئن ط

آار: مراحل انجام Tightening Torque :

.مانع از ورود اشياء خارجي به داخل سيستم شويد
.اگر ميزان ترك بيش از حد مجاز باشد، فلر معيوب خواهد شد

مطمئن شويد آه فلر فاقد گرد و خاك و شكاف است
.از اعمال مقادير ترك زير مطمئن شويد 

انجام مراحل آار:

ميزان آردن دستگاه داخلي دستگاه بيروني
قطر بيروني ترك

mm inch kgf·㎜

Tightening Torque :

Ø6.35 1/4 1.8~2.5

Ø9.52 3/8 3.4~4.2

Ø12.7 1/2 5.5~6.5

Ø15 88 5/8 6 3 8 2Ø15.88 5/8 6.3~8.2

Ø19.05 3/4 مهره فلر را با دست سفت   •12.1~9.9
.آنيد

مهره فلر را با آچار ترك سفت آنيد•
.تا آچار ترك آليك آند•

خرابي: صورت در صورت خرابي: در

اگر ميزان ترك بيش از حد مجاز باشد، فلر معيوب خواهد 
نشتي گاز← شد 
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طول لوله استاندارد/ لوله آشي

چگونه؟ چرا؟

د آن ت عا ا له ل ل ط ا شد ه ا ا ات شخ ا ه از بيش فشار متحمل چرخش سيكل باشد، آوتاه خيلي لوله طول .همواره مشخصات ارايه شده براي طول لوله را رعايت آنيدوقتي
به ياد داشته باشيد آه در صورت بلندتر شدن طول لوله از حد استاندارد، بايد ماده 

.مبرد اضافه آنيد

ز ر بيش  ل  ش  ل چر ي و ب  ي  ي و  ول  ي  و
حد مي شود

منجر به آارآرد بيش از حد   در صورتي آه طول لوله خيلي باشد،
 .آمپرسور مي شود

نصب لوله نماييد:طول مراجعه شده مشخص هاي مدل از هريك راهنماي دفترچه به

ظرفيت

اندازه لوله

طول استاندارد 
)متر(

حداآثر ارتفاع
(A) (m)

حداآثر / حداقل
طول

(B) (m)

ماده مبرد 
(g/m)اضافي

گاز Φ لوله Φ

.به دفترچه راهنماي هريك از مدل هاي مشخص شده مراجعه نماييد:طول لوله نصب

(B) (m)
mm inch mm inch

2.5kW(9kBtu/h) 9.52 3/8 6.35 1/4 7.5 7 3 / 15 10

3.5kW(12kBtu/h) 12.7 3/8 6.35 1/4 7.5 7 3 / 15 10

5.2kW(18kBtu/h) 12.7 1/2 6.35 1/4 7.5 15 3 / 20 20

7.0kW(24kBtu/h) 15.88 5/8 9.52 3/8 7.5 15 3 / 20 35

در صورت خرابي :
لوله آشي آوتاه•

(B)
(A)1m لوله آشي آوتاه•

صداي جريان بافتن ماده مبرد به طور مستقيم  ←
.به دستگاه داخلي منتقل مي شود

ف
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اعمال فشار بر سيكل← 



اتصاالت/ لوله آشي 

چگونه؟ چرا؟
د آ د ا ا ا ه ه د ا تفاد ا از ش

Joint Type :

.مانع از ورود به سيستم مي شود
در صورتيكه قطر لوله با قطر شير سرويس يكسان نباشد

پيش از استفاده بايد همه اجسام را درآوريد
از لوله هاي مسي استفاده آنيد
اتصاالت در هنگام جوشكاري

Joint Type :
اتصاالت فلر اتصاالت سوآت

مونتاژ اتصاالت فلر مونتاژ اتصاالت سوآت
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راهنماي جوش/ جوشكاري 
چگونه؟ چرا؟

د ش ن آ ات ذ ط ت فتگ گ از ان

Brazing with Nitrogen :

مانع از گرفتگي توسط ذرات آربن مي شود
موارد احتياط را رعايت آنيد و مطمئن شويد آه مراحل بدون نشتي 

پايان يافته است

نيتروژن بدون ايجاد فشار در لوله بايد جريان يابد 
.جوشكاري نياز به مهارت دارد، بايد توسط افراد مجرب انجام شود 

Brazing with Nitrogen :

سيلندر گاز نيتروژن را به يك
.سر لوله آشي وصل آنيد 

گاز را روشن آرده و جريان 
را تنظيم آنيد

ادامه  flowتا خنك شدن اتصال به 
.دهيد

0.05 ~ 0.

10 mm↑

12 m
m

.

:احتياط
0.2kgf/㎠(1.4~2.8psi)~0.1: فشار

انتشار نيتروژن.
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راهنماي جوشكاري

:در صورت خرابي

جوشكاري بدون انتشار گاز نيتروژن

.ذرات آربن موجب گرفتگي فيلتر مي شوند: مشكل 
، آمپرسور،  EEVنظير گرفتگي : مشكالتي آه هنگام چرخش در يك سيكل ايجاد مي شود

قطعات متحرك، لوله آشي و غيره

LG ELECTRONICS

 مسدود شدن سيكل← انجماد لوله   •



سيم آشي

LG ELECTRONICS



سيم آشي

شود مي الكتريكي شوك و سوزي آتش به منجر
چرا؟

نكنيد استفاده سيار سيم يا خورده چسب هاي سيم .از .منجر به آتش سوزي و شوك الكتريكي مي شود
.منجر به حرارت و آتش مي شود

بيروني دستگاه آشي داخلي/سيم دستگاه :توجه

ي ر   ي يم  ور ي  ب  ي چ يم  .ز 
.حتما سيم را حلقه آنيد single coreهنگام اتصال با سيم  

بلوك ترمينال

آابل دستگاه آنترل 

دستگاه داخلي/ سيم آشي دستگاه بيروني :توجه

دستگاه داخلي

آابل اتصال

گيره آابل

سري از ايمني منظور ريبه ز  ي  ي ور  ب 
فازنولآانكتور.ترمينال استفاده آنيد زمين

دستگاه بيروني
بيش از حد بودن قسمت بدون 

يروآش منجر به نشتي و شوك مي بيرو ي ي
.شود
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مشخصات سيم/ سيم آشي 
چگونه؟  چرا؟

آنيد رعايت را شده ارايه فيوز و آشي سيم مشخصات همواره عاد غ ا گ ه د/ن ش نال ت شدن داغ

: انتخاب سيم و فيوز بيروني داخلي

ي ي  ي  ر ر ر يوز  ي و  يم  ر   و
يا  ELB(توصيه مي شود حتمًا براي دستگاه هاي اينورتر از فيوز نشتي زمين  

ELCB  (استفاده آنيد.

داغ شدن ترمينال مي شود/منجر به گرماي غير عادي
خرابي دستگاه يا نشتي ياب زمين

م

10±3mm 10±3mm

بيروني داخلي
آد برق آابل اتصال

GND :20mm GND :20mm فيوز

ELB
فيوز

(kBtu)درجه  

9/12 18 ش24 ل

(kBtu)درجه  

9/12 18 24

(A)(mm²) *ELB:Earth Leakage Breaker

:توجه

منبع برق
9/12 18 24

15 20 30

محل برش 9/12 18 24

1.0 1.5 2.5 

ف ا ان ا شان ا ن قا
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)به مقادير مندرج بر روي برچسب مراجعه شود( انتخاب اندازه فيوز 
1/75× جريان :  عادي    
2× جريان : اينورتر  



اتصال سيم/ سيم آشي 

چگونه؟ چرا؟

شماره ترمينال . سيم هاي ميان دستگاه داخلي و بيروني را وصل آنيد  
.و رنگ ها بايد تطابق داشته باشند

.پيچ ترمينال را آامًال سفت آنيد 
نكشيد را آابل اتصاالت

CH05,53← اگر سيم ها تصابق نداشته باشند، خطاي ارتباط ايجاد مي شود 
اگر اتصاالت شل باشند، شوك الكتريكي حاصل مي شود

حاصل مي  CH05, 53خطاي ← سيم بلند منجر به ايجاد صدا يا اتصالي مي شود 
اتصاالت آابل را نكشيدشود شود

1(L)  2(N)  3(C)

نوع منبع تغذيه بيروني

ورودي2(N)  3(C)  (L)1ورودي

نوع منبع تغذيه داخلي

قهوه اي

آبي
قرمز

زرد/سبز
آابل اتصال

قهوه اي 

آبي

قرمز

زرد/ سبز
آابل اتصال

(L)     (N) 1(L)   2(N)   3(C)

منبع تغذيه

خروجي
1(L)  2(N)  3(C)

منبع تغذيه

خروجي
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اتصاالت سيم/ سيم آشي

:در صورت خرابي : نكات
نبود سيم زمين/ سيم آشي نادرست منبع تغذيه  
جرقه در ترمينال منجر به آتش سوزي مي شود← 
شوك الكتريكي← 

در صورتي آه دوشاخه داراي ترمينال زمين باشد، به منظور پيشگيري1.
از اتصالي  بايد اتصال زمين دستگاه بيروني را برقرار آرده و يا مسير

.مستقلي را براي اتصال زمين آن در نظر بگيريد 

ترمينال زمين

سيم زمين

دوشاخه

بيروني، سيم اتصال↔ امور برقي نظير اتصال دستگاه داخهلي. 2
زمين فيوز بايد مطابق با مقررات سيم آشي شرآت برق منطقه اي 
انجام شود 

آليد اصلي برق

فيوز
سيم زمين
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:  درصورت خرابي : نكات

اتصاالت سيم/ سيم آشي

.سال نيستند 2تا  1لوازم برقي براي استفاده  
.در بيشتر مواقع همانند خود آولرگازي ساليان سال آار مي آنند

بنابراين، عدم دقت در سيم آشي معمولي منجر به آتش سوزي و شوك  
الكتريكي مي شود

اتصاالت نامناسب سيم 
داغ شدن آابل يا بروز آتش سوزي← 
)توقف عملكرد( CH05بروز خطاي ارتباطي ← 

و ي ي ري

ل ط :افزودن طول سيمف
:عايق  اليه اول

سيم ها را لحيم آرده و به منظور آاهش مقاومت تماسي ازروآش حرارتي  
استفاده آنيد

:عايق اليه دوم
قرار محيط رطوبت معرض در تا بپوشانيد عايق نوار با را اتصال محل اتصال را با نوار عايق بپوشانيد تا در معرض رطوبت محيط قرارمحل

.نگيرد
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:در صورت خرابي : نكات

اتصاالت سيم/ سيم آشي

اتصال سيم آشي غلط در هنگام نصب تعداد زيادي از يك مدل دستگاه و در يك 
شرايط غير عادي/ آارنكردن دستگاه     ← محل

در چنين مواقعي، اتصال سيم آشي و اتصاالت لوله آشي متصل به مدل   
.مشابه را دوبار بررسي آنيد

Room A Room B Room A Room B

آش ي

لوله آشي

آشي سيم

لوله آشي

سيم آشي سيم آشي
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عايق آاري و امور درين
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استاندارد/ عايق آاري و امور درين

چگونه؟ چرا؟
د ش د ا آب نشت ش ا آز د آ آا ا ان هنگا د

آار :مراحل

.در هنگام انجام آارآرد آزمايشي نشتي آب بايد بررسي شود
به منظور جلوگيري از نشتي احتمالي آب

پس از انجام آزمايش نشتي، عايق آاري را انجام دهيد
.با نوار وينيل لوله و شلنگ درين را به هم بپيچيد 

:مراحل آار

لوله ماده مبرد

با نوار وينيل لوله ماده مبرد، آابل و شلنگ تخليه را نوار پيچ آنيد

درين شلنگ درينشلنگ
آابل اتصال

 پيشگيري از نشتي احتمالي←  لوله آش بايد روبه باال باشد  : احتياط
ش خط برشخط
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لوله گازلوله مايع
خط برش



آيس/ عايق آاري و امور درين

در صورت خرابي :نكات

داخلي   بيروني   

عايق
شلنگ بلند

.نشتي آب در محل اتصال لوه به دليل عايق آاري نامناسب 
تشكيل قارچ در ديوار← 

شلنگ درين داخلي

قسمت اتصال ميان شلنگ درين داخلي و شلنگ بلند را به    
.طور كامل عايق كنيد

تغييرات از ناش آب تبخير به منجر نشت اينصورت غير در

اتصال شلنگ درين تمامًا عايق

در غير اينصورت نشتي منجر به تبخير آب ناشي از تغييرات         
.دما خواهد شد

Mold
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آزمايش نشتي آب/ عايق آاري و امور درين 

چگونه؟ چرا؟
د ش تگا د آا هنگا د آب نشت از ان

: بررسي تخليه

مانع از نشتي آب در هنگام آار دستگاه مي شود
در صورت حلقه شدن شلنگ درين، نشتي آب ايجاد مي شود

جهت اطمينان از تخليه صحيح مقداري آب بريزيد 
.از تخليه صحيح آب مطمئن شويد 

ي

يك ليوان آب بر روي اواپراتور بريزيد نشتي احتمالي را بررسي آنيد مطمئن شويد آه جريان آب بدون نشتي، 
خارج مي شود

نكات:
داخليIشيب رو به پايين

OK!

شلنگ درين بايد رو به پايين باشد تا به راحتي تخليه شود 
شلنگ را تثبيت آنيد تا خم يا حلقه نشود 
اتصاالت شلنگ درين بايد به راحتي در دسترس باشد 
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در صورت خرابي: نكات:

آزمايش نشتي آب/ عايق آاري و امور درين 

ي

دار شيب شلنگ

.شلنگ درين را رو به پايين قرار دهيد 
جريان آب به راحتي تخليه شود← 

شلنگ تخليه داراي شيب رو به باالست 
آب حاصل از درين به بيرون از دستگاه جاري نمي شود← 

نشتي آب

ر يب   

داخليشيب رو به پايين

OK!
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: خراب صورت در نكات:

اشكال نشتي آب/ عايق آاري و امور درين 

در صورت خرابي: نكات:

.شلنگ درين را تثبيت آنيد تا خم يا حلقه نشود 
شلنگ درين خم شده موجب انسداد جريان آب مي شود 
آب در دستگاه داخلي نشت مي آند← 

آب نشت OK!نشتي آب OK!
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: خراب صورت در :نكات

اشكال نشتي آب/ عايق آاري و امور درين 

در صورت خرابي: :نكات

لوله ماده مبرد، آابل برق، شلنگ تخليه بايد  ) وينيل(مسير نوار پيچي  
رو به باال باشد

هنگام اتصال لوله بايد در مسير باال انجام شود
!نوار وينيل بايد از پايين به باال پيچيده شود 

چرا؟ به منظور پيشگيري از نشتي احتمالي به داخل در هنگام بارندگي

از پايين به طرف باال بپيچيد
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خراب صورت :در :نكات

اشكال نشتي آب/ عايق آاري و امور درين 

:در صورت خرابي :نكات

لوله درين را در هر يك متر با گيره يا گره زدن بند ثابت آنيد
متر دچار افتادگي شود مشكل بازگشت آب  2وقتي مسير درين بيش از  

حاصل مي شود
نشتي آب در قسمت داخل← 

گيره

1m
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وآيوم و آارآرد آزمايشي

LG ELECTRONICS



آزمايش نشت گاز/ وآيوم 
How? چگونه؟ چرا؟

اشد آن آف از االت د ا لند اال ت ق ت ه ا ژن ت ن د از شگ نظ ه

آا ل ا

قسمت باالي سيلندر بايد باالتر از آف آن باشد
)وجود حباب نشانگر نشتي است(براي پيدا آردن نشتي از آب صابون آستفاده آنيد 

به منظور پيشگيري از ورود نيتروژن مايع به سيستم
ناآافي بودن گاز منجر به آاهش ظرفيت سرمايش مي شود

مراحل آار:
شارژ گاز نيتروژن

و سفت را نشتي .بستهمحل  p.s.i 150وقتي به فشار 
رسيد شير را ببنديد

آزمايش نشتي با آب صابون

ي ر  و ل 
تعمير آنيد

نشتي

طرف مايع

طرفه) 3( 2شير 

ب

.

انتشار نيتروژن

بدون نشتي
بسته

آم زياد

طرف گاز .
.

حالت ايستاده

)  وآيوم(به مرحله بعد 
.برويد

طرفه 3شير 
N

سيلندر گاز نيتروژن

باز بسته
. صبر آنيد تا فشار عادي شود
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بروي

را نشان داد شير را ببنديد.p.s.i 150وقتي گيج عدد   
چرا؟ نيتروژن بيش از اندازه بر سيستم آولر گازي اثر مي گذارد 
.



1مرحله –وآيوم 

چگونه؟ چرا؟
دارد نامطلوب اثر سيستم داخل رطوبت و :هوا

آار: مراحل وآيو

.استاجباريتخليه هوا با پمپ وآيوم
.شيرهاي سرويس سمت مايع و گاز بايد بسته باشند 

ر وب  ر  م  ي ل  وب  :و و ر
فشار سيستم افزايش مي يابد•  

اثر سرمايش و گرمايش آاهش مي يابد 

مراحل آار: وآيوم

ببينيد فشار قسمت پايين  
به منيفولد

دقيقه 15

.بسته
و ب ي

76cmHg(30inHg) 
رسيده است

قسمت پايين شير منيفولد را  
ببنديد

محل نشتي را  
سفت يا تعمير  

. .
قسمت مايع

طرفه) 3(2شير 
.

.

ببنديد

پمپ وآيوم را خاموش 
آنيد

آنيد
بسته

آم زياد

قسمت گاز

باز
ته

.

نشتي بدون

نشتي
دقيقه حرآت  5سوزن گيج پس از 
نمي آند

طرفه 3شير 
بسته

. .

پمپ تخليه
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بدون نشتي

ساعت از پمپ وآيوم استفاده شود، مدت زماني براي تخليه الزم است/ گالن 30وقتي  وآيوم را جدا آنيد



2مرحله –وآيوم 

چگونه؟ Why?
دارد نامطلوب اثر سيستم داخل رطوبت و :هوا

آار: مراحل

.استاجباريتخليه هوا با پمپ وآيوم
.شيرهاي سرويس سمت مايع و گاز بايد بسته باشند 

ر وب  ر  م  ي ل  وب  :و و ر
فشار سيستم افزايش مي يابد•  

اثر سرمايش و گرمايش آاهش مي يابد 

مراحل آار:
وآيوم

آ گ فشا ا آ ن ا نش ل

دقيقه 15
.بسته

ببينيد آيا فشار گيج وآيوم
رسيده  mmHg 760به 

است

محل نشتي را
سفت آرده يا  
تعمير آنيد

طرف مايع

طرفه) 3(2شير 
.

.

هر دوشير منيفولد را  
ببنديد نشتي

نشت بدون

بسته

آم زياد

طرف گاز

از از

.

پمپ وآيوم را خاموش آنيد

بدون نشتي
طرفه 3شير 

باز باز
. . .

پمپ وآيومگيج وآيوم
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وآيوم را جدا آنيد
ساعت از پمپ وآيوم استفاده شود، مدت زماني براي تخليه الزم است/ گالن 30وقتي  



امور پاياني وآيوم/ وآيوم 

چگونه؟ چرا؟
ت ا ت ه د اد ا گاز اال د ش گاز نشت د ا ش ا آز د آ آا هنگا د

آار: مراحل

حاال گاز اماده ورود به سيستم است
.طرفه بايد بر روي شير قرار داشته باشند 3طرفه و  2درپوش شيرهاي  

در هنگام آارآرد آزمايش بايد نشتي گاز بررسي شود
از نشتي هاي احتمالي جزئي در آينده پيشگيري مي شود

مراحل آار:
منيفولد را از پمپ وآيوم و پورت 

طرفه جدا آنيد 3سرويس را از  شير

.باز

هر)ميليمتري4(با استفاده از آچار آلن

طرف مايع

طرفه) 3(2شير 
.

.

ن ر چ ز ري(ب ي ر)ي
دو شير سرويس را در حالت باز بگذاريد

ا ش فه2ش ا3ط فه ط

باز

Low High

طرف گاز

ته ب ته

.

طرفه را بر3طرفه و2درپوش شيرهاي
طرفه 3شير .روي شيرها قرار دهيد

بسته بسته
. . .

پمپ وآيوم

.
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انتشار گاز



ماده مبرد اضافي/ وآيوم 

چگونه؟ چرا؟
گاز ژ اشد410aشا ا الت د د تا ن ا غ دد آن ژ شا د ع الت د

آار :مراحل

در غير اينصورت←بايد در حالت مايع باشد410aشارژ گاز
منجر به آاهش سرمايش مي شود

.در حالت عمود شارژ آنيد
پيش از شارژ، ببينيد آيا سيلندر داراي سيفون است با خير

:مراحل آار
سيلندر گاز را به منيفولد وصل 

آنيد

آنيد باز را گاز طرف سرويس شير
.بسته

ترازو را بر روي 
دهيد قرار صفر عدد

شير سرويس طرف گاز را باز آنيد
طرف مايع

طرفه) 3(2شير 
.

.

شير قسمت پايين منيفولد را  
به آرامي باز آنيد

عدد صفر قرار دهيد

باز

آم زياد

طرف گاز

از ته

.
حالت عمود

Balanceشير قسمت پايين منيفولد را ببنديد

طرفه 3شير 
باز بسته

. . . تا به وزن مورد نظر برسد
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به راهنماي نصب مراجعه شود) متر(طول لوله ) / گرم(براي اطالع از وزن گاز  



آارآرد آزمايشي

چگونه؟ چرا؟
/Onدآمه Offمدت دهيد6تا3را فشار ثانيه ت ا شد ا ط ش ا آز د آ آا ا آه الت ه د ا

آزمايشي: آارآرد عملكرد نحوه

On/ Off ي36ر ر  ي 
.جريان فشار آارآرد، ولتاژ و غيره را بررسي آنيد

.براي ورود به حالتي آه براي آارآرد آزمايشي طراحي شده است
براي اطمينان از آارآرد صحيح دستگاه

نحوه عملكرد آارآرد آزمايشي:

:دقيقه در شرايط زير آار مي آند 1±18در اين حالت ، صرفنظر از دماي بيرون، دستگاه مدت 
آارآرد فن داخلي با سرعت زياد - حالت سرمايش                               -

Thermalروشن/روشن عموديآمپرسور هاي پره توسط باد خودآار جريان

ON/OFFدآمه 

د: موا ب

-  Thermalجريان خودآار باد توسط پره هاي عمودي-آمپرسور روشن /روشن
كمپرسور با فركانس ثابت -

بررسي موارد:

دماي هواي ورودي و خروجي را اندازه گيري آنيد. 1

يمطمئن شويد آه تفاوت بين دماي ورودي و خروجي ي ي
بيش از 
درجه سانتيگراد 14و ) سرمايش(درجه سانتيگراد  8 
است) گرمايش( 
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آارآرد آزمايشي

ربررسي موارد:  و ي برر

ماده مبرد دماي هواي 
بيرون فشار سمت گاز شير سرويس

.فشار سمت گاز شير سرويس را اندازه گيري آنيد. 2

R410A 35 (95 )
8.5~11.2㎏/㎠G

(120~160 P.S.I.G)

فشار آم است
گاز/نشتي بودن آم

فشار زياد است
ت ا ا ز ا فشا ت ت ت

.اگر فشار افت آند يا به طور قابل توجهي بيش از مقدار مشخص شده باشد 

آم بودن گاز/نشتي سيستم تحت فشار بار زياد است
احتمال شارژ بيش از حد
دوباره–بسته بودن شير سرويس 

بررسي آنيد 

LG ELECTRONICS

بررسي مجدد نشتي گاز



بررسي موارد: 

آارآرد آزمايشي

)به برچسب مراجعه شود(ولتاژ و جريان آارآرد را اندازه گيري آنيد . 3

شود بررسي بايد آه مواردي ساير

جريان و ولتاژ منبع تغذيه با مقادير مشخص شده تطابق دارد

مواردي آه بايد بررسي شود عالمت بررسي

I دستگاه هاي بيروني و داخلي بر روي سطوح سفت
نصب شده اند

افتادن، ارتعاش، صدا

و ي  ي برر ي  ب ر و ير 

سيستم به طور صحيح به اتصال زمين وصل است نشتي برق

اتصال سيم آشي 05آار نكردن يا آد خطاي 

مسير درين درست نصب شده است نشتي آب

LG ELECTRONICS
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Objective

روند/ شروع به آار 

د ش ت ث ا انت ض ت كا د د ا ن ات اطال د ك ا تگا د د ك كا ط ا ش ن ت ف ك د ا ا ن ن از

Policy Case of  Installation info.

پس از نصب،  نصاب بايد كيفيت نصب و شرايط كاركرد دستگاه را بررسي كرده و اطالعات نصب بايد در كارت ضمانت يا برچسب ثبت شود

در اروپا: صحت نصب  
پس از نصب ، نصاب بايد در برچسب نصب ثبت آرده و -

به دستگاه بچسباند
AFTA (TH): گزارش شروع به آار • )ع )
-PJT  دستگاه، نصاب بايد گزارش تهيه آرده   20يا بيش از

.و به شرآت ال جي ارسال آند
 AFTA: آارت ضمانت -
جي- ال به ارسال و ضمانت آارت در نصب اطالعات ثبت

Process

پايان نصب نشتي و اتصال لوله آشي و سيم 
.آشي را بررسي آنيد

<برچسب اطالعات نصب> <گزارش آماده به آار>
ثبت اطالعات نصب در آارت ضمانت و ارسال به ال جي-

اتصال به
SIMs يا LGMV

.ثبت اطالعات نصب گزارش شروع به آار، برچسب نصب و 
ضمانت آارت اطالعات

آارآرد آزمايشي بررسي فشار ماده مبرد

LG ELECTRONICS

اطالعات آارت ضمانت

در اختيار مشتري 
قرار گيرد

گزارش شروع به آار به شرآت 
ال جي ارسال شود

<آارت ضمانت>



Objective

گزارش شروع به آار/ شروع به آار

از ش د ا ا20د تگا Bigد siteا ان از ا خه ن ل ا د تا ت آت ش ه ال ا از ش د آ ه ت آا ه ع ش ش گزا د ا ا ن

بررسي اصلي گزارش شروع به آار

نصاب بايد گزارش شروع به آار تهيه آرده و پيش از ارسال به شرآت جهت تاييد مراحل، نسخه اي از ان را Big siteدستگاه يا20در موارد بيش از
.بايد در اختيار مشتري قرار دهد

امور برقي
..ظرفيت فيوز، ولتاژ، جريان، اتصال زمين - 

فشار ماده مبرد، مشخصات لوله آشي 
پايين- ضخامت)گاز(قسمت و لوله طول لوله، اندازه ، ، اندازه لوله، طول لوله و ضخامت)گاز(قسمت پايين-

شرايط تخليه
بررسي نشتي آب - 

دماها
دما- تفاضل ، خروج هواي دماي و ورودي محيط، هواي

روش

هواي محيط، ورودي و دماي هواي خروجي، تفاضل دما-
ماده مبرد اضافي 

- If Pipe length > 7.5m(10g/m(AFTA) or 20g/m(EU
- 24K : 35g/m 
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<طول لوله> <دما و فشار> <بررسي اطالعات سيكل>
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SB,SC_Libero /باز آردن شاسي

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

1 قسمت اصلي شاسي: 2

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد 

قالب را فشار داده و پيچ را درآوريد Pull it downward and remove the 
base part.

پيچ ها

: قسمت جلو

1 2 3

پيچ را باز  3صفحه ورودي هوا را بلند آرده و دو طرف را فشار داده و بلند آنيدآانكتور نمايشگر را جدا آرده و  قسمت جلو را  
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.آنيدرا دراوريد



CHASSIS disassemble / SB,SC_Libero

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

جعبه آنترل:

ا ت آه ش ئن ط

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد 

مطمئن شويد آه تمامي
اتصاالت سيم، سنسورها و غيره  
را از جعبه آنترل جدا آرده ايد

درپوش را بلند آنيد

قسمت تخليهق

LG ELECTRONICS

.پيچ، قسمت تخليه را به طور آامل از دستگاه جدا آنيد 3پس از دراوردن 



CHASSIS disassemble / SH_Hero

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

قسمت اصلي شاسي:

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد 

1 2 3

پيچ ها

قالب را فشار داده و پيچ ها را دراوريد آن را به طرف پايين آورده و قسمت آف را  
.درآوريد

: قسمت جلو

1 2 3

جلو قسمت و گرفته را پايين هاي اقسمت ل)(ق ا آ ا آ ف گ ا
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پيچ را  2صفحه جلو را بلند آرده و 
دراوريد

قسمت هاي پاييني را گرفته و قسمت جلو
را از دستگاه جدا آنيد

را گرفته و و آن را به آرامي بلند)تصوير(قسمت ها 
)صداي تق(آنيد تا از قالب درايد 



CHASSIS disassemble / SH_Hero

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

:جعبه آنترل

1 2

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد 

1 2
مطمئن شويد آه تمامي  

اتصاالت سيم، سنسورها و غيره  
را از جعبه آنترل جدا آرده ايد

پيچ روي جعبه آنترل را باز 
آنيد

3 4

آ ا آ )(قال2ا
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.پيش از درآوردن آانكتور موتور را جدا آنيد
جعبه ) تصوير(قالب  2با آزاد آردن 

.آنترل را درآوريد



CHASSIS disassemble / SH_Hero

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

قسمت خروجي هوا

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد 

1 2

پيچ را درآوريد 2
را فشار دهيد تا قالب آزاد شده و) تصوير(محل

صفحه مشبك را درآوريد

LG ELECTRONICS



CHASSIS disassemble / SM_Mega

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

قسمت پايين شاسي و قسمت جلوي دستگاه

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد

1 2

.پانل جلو را از دو طرف گرفته و بلند آنيد . )به تصوير نگاه آنيد(پيچ را درآوريد  3

3 4 5

Base Part

جلو قسمت و گرفته را پايين هاي اقسمت ل)(ق ا آ ا آ ف گ ا

LG ELECTRONICS

قسمت پايين را با احتياط گرفته و بلند آنيد 
و بيرون بكشيد

قسمت هاي پاييني را گرفته و قسمت جلو
را از دستگاه جدا آنيد

را گرفته و و آن را به آرامي بلند)تصوير(قسمت ها 
)صداي تق(آنيد تا از قالب درايد 



CHASSIS disassemble / SM_Mega

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

جعبه آنترل:

1 2

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد

مطمئن شويد آه تمامي  
اتصاالت سيم، سنسورها و غيره  
را از جعبه آنترل جدا آرده ايد

پيچ روي جعبه آنترل را باز 
آنيد

جعبه ) تصوير(قالب  2با آزاد آردن 
.آنترل را درآوريد

پنجره خروج هوا:

3 4

LG ELECTRONICS

)به تصوير نگاه آنيد(پيچ را درآوريد  3
پيش از دراوردن آامل به آرامي از طرف راست 

بيرون بكشيد



آدهاي خطا و تشريح

نمايش آد خطاي دستگاه داخلي نمايش آد خطاي دستگاه بيروني

SB/SC Chassis (Artcool) SB/SC Chassis (Libero) (UE,UE1)آيلو وات  4آنترل آننده  (UL,UL2)آيلو وات 2آنترل آننده 

LED2 (10 Digit)
LED1 (1 Digit)

SH Chassis (Hero) SE Mirror,S8,SD Chassis

SE (Mirror)

) UA3(آيلو وات  1/5آنترل آننده 

Ex) Error Code 21 (DC Peak)

1 Digit

SE (Mirror)

SD
1s

2s 2s 2s
1s 1s

LG ELECTRONICS

1 Digit

10 Digit LED (1EA)



آدهاي خطا و تشريح

عالمت خطا

آد خطا تشريح (SB/SC)دستگاه داخلي  (kW 2,4)دستگاه بيروني 

LED2 LED1 قرمز سبز
1 )اتصالي/ باز (سنسور هواي داخل  - بار 1 - -

2 داخلي دستگاه ورودي لوله )اتصالي/باز(سنسور - بار2 - -2 ي  ي   و ورو ز(ور  )ي/ ب ر2 ب

5 )دستگاه بيروني↔ دستگاه داخلي (اشكال در ارتباط  - بار 5 - -

6 )اتصالي/ باز(سنسور لوله خروجي دستگاه داخلي  - بار 6 - -

9 خطاي ايپيرام دستگاه داخلي - بار 9 - -

10 داخل فن شدن قفل خطاي 10بار1 خطاي قفل شدن فن داخلي بار1 - - -

12 )اتصالي/ باز(سنسور لوله مياني دستگاه داخلي  بار 1 بار 2 - -

21 DC Peak بار 2 بار 1 بار 2 بار 1

22 2 (CT)مبدل جريان زياد  بار 2 بار 2 بار 2 بار 2

23 DCولتاژ پايين لينك  بار2 بار3 بار2 بار3

26 DC خطاي موقعيت آمپرسور بار 2 بار 6 بار 2 بار 6

27 PSC خطاي خرابي بار 2 بار 7 بار 2 بار 7

29 جريان زياد آمپرسور بار 2 بار 9 بار 2 بار 9

31 پايين CTخطاي  بار 3 بار 1 بار 3 بار 1

32 دماي بيش از حد لوله تخليه بار 3 بار 2 بار 3 بار 2

40 )اتصالي/ باز( CTسنسور  بار 4 - بار 4 -

41 )اتصالي/ باز(سنسور لوله خروجي  بار4 بار1 بار4 بار1

LG ELECTRONICS

)ي(ي

44 )اتصالي/ باز (سنسور هواي بيرون  بار 4 بار 4 بار 4 بار 4



خطا عالمت

آدهاي خطا و تشريح

آد خطا تشريح

عالمت خطا

(SB/SC)دستگاه داخلي  (kW 2,4)دستگاه بيروني 

LED2 LED1 قرمز سبز
45 )اتصالي/ باز(سنسور لوله مياني آندانسور  بار 4 بار 5 بار 4 بار 5

48 )اتصالي/ باز(سنسور لوله خروجي آندانسور  بار4 8 Times بار4 8 Times

53 )دستگاه داخلي↔ دستگاه بيروني (اشكال ارتباطي  - بار 5 بار 5 3 Times

60 خطاي چك سام ايپيرام دستگاه بيروني 6 Times - 6 Times -

61 دماي بيش از حد لوله آندانسور 6 Times 1 Times 6 Times 1 Times

62 دماي بيش از حد هيت سينك 6 Times 2 Times 6 Times 2 Times

63 دماي پايين لوله آندانسور  6 Times 3 Times 6 Times 3 Times

65 )اتصالي/ باز(سنسور هيت سينك  6 Times 5 Times 6 Times 5 Times

67 بيرونيBLDCقفل شدن فن  6 Times 7 Times 6 Times 7 Times

• CH 1~12 آدهاي خطايي هستند آه به دستگاه بيروني مربوط مي شوند و فقط در دستگاه داخلي نشان داده مي شوند.

و در هر دو دستگاه بيروني و داخلي نشان داده مي شوند. بقيه آدهاي خطا به دستگاه بيروني مربوط مي شوند •

ً ث گ گگط ط ط ط بار نمايش آد خطا طي يك ساعت، آد خطا در دستگاه 10ابتدا در دستگاه بيروني نشان داده مي شود و پس ازCH61برخي از آدهاي خطاي دستگاه بيروني مثًال•

داخلي هم نشان داده مي شود

.در صورتي آه خطا از بين برود، نمايش آد خطا نيز از بين مي رود •

)ابتدا دستگاه را خاموش آنيد و پس از بين رفتن خطا دستگاه را دوباره روشن آنيد( 

LG ELECTRONICS



آد خطا عالمت/ تشريح  علت

)دستگاه بيروني/ دستگاه داخلي(خطاي سنسور دما 

روند بررسينحوه بررسي

01, 02, 06, 12
41, 44, 45, 65 اتصالي سنسور/ باز خرابي سنسور شل شدن آانكتور. 1

خرابي برد اصلي. 2

مواردي آه بايد بررسي شوند

مقاومت گيري اندازه
PCBA

سنسور

اتصال سنسور

آانكتور مقومت سنسور

اندازه گيري مقاومت

Judge

است سالم سنسور آرده تعويض را آنيد/سنسور بررسي را برد
بلهخير

※ PCBA: PCB Assembly 

داخل CH01 سنسور هواي داخل

اتاق/ دماي هوامحل بررسي )آيلو اهم 200(سنسور دماي لوله خروجي 

Ω

م  ور  ر ويض  ي/ور ر  ي  بر ر برر

)آيلو اهم 10(سنسور دماي هواي داخل 

بيرون CH44 سنسور هواي بيرون

داخلي

10kΩ /at 25 (77 )±10% 

دماي لوله

Ω

)سفيد(مقاومت 
200~165㏀@25~30

Ω

)سياه(مقاومت 
10~8㏀@25~30

)آيلو اهم 5(سنسور دماي لوله داخل 

CH02 سنسور لوله ورودي
CH06 سنسور لوله خروجي
CH12 سنسور لوله مياني
بيروني
CH45 سنسور لوله مياني آندانسور 200kΩ /at 25 (77 )±10% 

5kΩ /at 25 (77 )±10% 

LG ELECTRONICS

Ω

)آبي(مقاومت 
5~4㏀@25~30

CH41 سنسور لوله خروجي
CH65 سنسور هيت سينك 10kΩ /at 25 (77 )±10% 



CH05/CH53 Communication Error (Indoor/Outdoor) 

آد خطا Description / Symptom Cause

مراحل بررسيروش بررسي

05 / 53 Communication failure between 
indoor and outdoor.

1. Communication wire loosen/slip
2. Connecting wire L-N is swapped (ID and OD wire)
3. PCB Outdoor damage (communication part)

مواردي آه بايد بررسي شوند

ريست آردن منبع تغذيه روشن نمي شود LED خاموش
※ شكل محفظه در دستگاه ها متفاوت است

① اتصال راآتور را بررسي آنيد

② آن ا ز ف

※ Refer Installation Guide > Wiring 

سيم ارتباط

برق ارتباط

اتصال سيم بيروني

ورودي برق

اتصال سيم داخلي

در صورت خاموش بودن فيوز برد دستگاه  
بيروني را تعويض آنيد

② فيوز را بررسي آنيد

PCBA Photo couple
IC02K

Photo couple
IC01K

※ Measure on C02K point should be 72V 

ي

※ در را بيرون دستگاه برد آردن ريست از

③ چراغ برد دستگاه بيروني را بررسي آنيد

※ ODU PCBA

درصورت خرابي
NG (Connecting wire L-N are swap(اتصال سيم به سين 

ΩΩΩ
L/N/C L/N/C

※  از ريست آردن برد دستگاه بيروني را در
.حالت چراغ خاموش تعويض آنيد

IC01K IC02K

LG ELECTRONICS

Resistance
2~3 ㏁

ΩΩΩ
Resistance
12~13 ㏁



CH21 DC Peak Error (IPM Fault)

آد خطا عالمت/ تشريح  علت
د1 ب اده يكل د شكل

مراحل بررسي)IPM(نحوه بررسي 

21 جريان بيش از اندازه شناسايي شد IPMدر 

مواردي آه بايد بررسي شوند

مشكل در سيكل ماده مبرد1.
)انتقال ضعيف گرما/ نشتي/ گرفتگي( 
خرابي كمپرسور. 2
)برد دستگاه بيروني(  IPMخرابي قسمت . 3

ي)(ي
دستگاه را خاموش آنيد

)چراغ دستگاه بيرون خاموش(

آنيد جدا را آمپرسور هاي سيم

منبع تغذيه

Over load

ولتاژ ورودي اتصال برق

※ Check for AC 190~260V

فضاي※ ا اطالع اي ي ور ر ج  پر ي  يم 

در شكل نشان داده شده ولتاژ را
اندازه گيري آنيد 

Over-load 
operation

آمپرسور

وضعيت دستگاه بيرون

سيم آشي Phase/Insulation 
resistance

براي اطالع از فضاي مورد※
نياز به دفترچه راهنما مراجعه 

.آنيد

ولتاژ را بررسي آنيد
(0.4~0.6V = OK)

را از لحاظ اتصالي.IPMپين هاي

PCBA برد تشخيص جريان 
آمپرسور

DC 
link voltageIPM 

درصورت خرابي

2kW Controller

ي يپ
.بررسي آنيد

P U V W Nu Nv Nw 

تا آردن/ خم آردن  IPM (Over Current Limit)شير سرويس بسته

LG ELECTRONICS

بررسي اتصالي



CH23 DC Link Voltage Low

آد خطا عالمت/ تشريح  علت

روند بررسي)DCمدار تشخيص لينك  (نحوه بررسي 

23 آمتر از ميزان استاندارد است DCولتاژ لينك  ولتاژ آم برق1.
اتصالي برد 2.

مواردي آه بايد بررسي شوند

منبع تغذيه ولتاژ ورودي وضعيت اتصال برق

2kW Controllerاعمال برق

دستگاه داخلي را خاموش آنيد
※ Check for AC 190~260V

نصب روآش سيم منبع تغذيه 
را بررسي آنيد

اندازه گيري ولتاژ

 2.7V~ 2.3بين

Vdc

DC Link_V

2.5
※ سيم را از لحاظ اتصالي يا آسيب روآش بررسي آنيد

خرابي صورت در

PCBA اتصال ترمينال 
راآتور

مدار تشخيص ولتاژ 
DCلينك   DCقسمت تشخيص لينك 

عادي است PCBAرا تعويض آنيد

بلهخير
Vdc

Micom GND
※ PCBA: PCB Assembly

در صورت خرابي
افت ولتاژ وضعيت اتصال را بررسي آنيد

.قرار داده و جريان را اندازه گيري آنيد DCتستر را در حالت ولتاژ1.

Micomو   DCولتاژ ميان لينك 2. GND  را بررسي آنيد.

است 2.5V±0.2V استاندارد ولتاژ عادي   3.

.را تعويض آنيد PCBAاگر ولتاژ با استاندارد تفاوت داشت 4.

2kW

LG ELECTRONICS

110-130 VAC

وضعيت قرارگيري ترمينال 
.را بررسي آنيد

110~130 VAC   

  اتصالي از و شده مطمئن است گيري اندازه حالت در تستر دستگاه اينكه از روشن، حالت در ارزيابي هنگام :اخطار
  .آنيد جلوگيري گيري اندازه قسمت از غير به قطعات ساير احتمالي



CH26/CH29 Error

آد خطا عالمت/ تشريح  علت احتمالي

مراحل بررسينحوه بررسي (مدار تشخيص جريان آمپرسور)

26 / 29
شروه بيش از ميزان مشخص /جريان كمپرسور و فركانس در هنگام عملكرد
شده است

خرابي اتصال آمپرسور1.

بار بيش از حد/ خرابي آمپرسور2.

خرابي برد تشخيص جريان آمپرسور3.

مواردي آه بايد بررسي شوند

منبع تغذيه

Overload 

ولتاژ ورودي

ن تگاه د ت ض

حالت اتصال برق

※ Check for AC 190~260V

2kW Controllerاعمال برق

دستگاه داخلي را خاموش آنيد

فضاي※ ا اطالع operationاي

آمپرسور

وضعيت دستگاه بيروني

سيم آشي فاز/ مقاومت عايق Within 2.3 ~2.7V 

Vd

U/V/Wجريان آمپرسور 
2.5

اندازه گيري ولتاژ
براي اطالع از فضاي مورد※

نياز به دفترچه راهنما مراجعه 
.آنيد

خراب صورت در

PCBA مدار تشخيص ولتاژ 
DCلينك 

مدار تشخيص ولتاژ 
 DCIPMلينك 

 DCقسمت تشخيص لينك 
عادي است PCBAرا تعويض آنيد

بلهخير
Vdc

Micom GND
※ PCBA: PCB Assembly

در صورت خرابي
نحوه بررسي خطاي سيم آشي آمپرسور

.قرار داده و جريان را اندازه گيري آنيد DCتستر را در حالت ولتاژ1.

.را بررسي آنيد U-GND/V-GND/W-GNDولتاژ  2.

است 2.5V±0.2V استاندارد ولتاژ عادي   3.

.را تعويض آنيد PCBAاگر ولتاژ با استاندارد تفاوت داشت 4.

LG ELECTRONICS

[OK] [NG]

  اتصالي از و شده مطمئن است گيري اندازه حالت در تستر دستگاه اينكه از روشن، حالت در ارزيابي هنگام :اخطار
  .آنيد جلوگيري گيري اندازه قسمت از غير به قطعات ساير احتمالي



CH27 PSC/PFC Fault Error

آد خطا عالمت/ تشريح  علت احتمالي

مراحل بررسينحوه بررسي (مقاومت فاز آمپرسور)

27 Transfer of signals with detection of the flow of over-current 
in PSC/PFC

1. Voltage drop / Swing / Over
اتصال آوتاه راآتور. 2

3. Total current over limit

مواردي آه بايد بررسي شوند

منبع تغذيه

Overload

ولتاژ ورودي

گ

Power/Reactor
connection state

※ Check for AC 190~260V

Ω

Comp pipe Terminal Insulation 
Resistance

U-pipe ≥ 10MΩ pipe
فضاي※ ا اطالع اي

نحوه بررسي مقاومت عايق بين آمپرسور و لوله

Overload 
operation

آمپرسور

وضعيت دستگاه بيروني

سيم آشي فاز/ مقاومت عايق

Ω
V-pipe ≥ 10MΩ

W-pipe ≥ 10MΩ Comp. terminal

Line resistance

براي اطالع از فضاي مورد※
نياز به دفترچه راهنما مراجعه 

.آنيد

W, U,Vنحوه بررسي مقاومت فاز 

PCBA مدار تشخيص جريان 
آمپرسور

مدار تشخيص ولتاژ 
DCلينك 

فاصله ميان هيت سينك
و شاسي 

※ Not less than 6mm of distance

Line resistance 
between terminals

U - V 0.5 ~ 1 Ω

V - W 0.5 ~ 1 Ω

W - U 0.5 ~ 1 Ω Comp. terminal

دهيد1 قرار مقاومت حالت در را در صورت خرابيتستر
اتصال ترمينال راآتور

تستر را در حالت مقاومت قرار دهيد1.

.مقاومت ميان ترمينال ها را اندازه گيري آنيد2.

)آمپرسور را تعويض آنيد(صفر اهم به معناي اتصالي فاز آمپرسور است  3.

به مقاومت عايق در جدول باال مراجعه شود 4.

در صورت وجود خرابي، مطابق شكل باال مقاومت ميان ترمينال هاي آمپرسور را  5.

LG ELECTRONICS

.اندازه گيري  آنيد

.  اگر اندازه گيري آمپرسور عادي بود، سيم اتصال آمپرسور ممكن است معيوب باشد



CH32 Compressor D-pipe High

آد خطا عالمت/ تشريح  علت احتمالي

سنسور) (مقاومت بررسي بررسينحوه مراحل

32 داغ شدن لوله خروجي
عملكرد بار بيش از حد.1
نشتي گاز/ آم بودن . 2
خرابي سنسور لوله تخليه. 3
قطع شدن/  EEVخرابي . 4

شوند بررسي بايد آه مواردي ور) و  ) ي يو برر ل برر ر

عملكرد بار بيش از حد وشعيت دستگاه بيروني

مواردي آه بايد بررسي شوند

اندازه گيري مقاومت

Judge
NoYes

براي اطالع از فضاي مورد ※
نياز به دفترچه راهنما مراجعه 

.آنيد

ماده مبرد

سنسور خروجي

ناآافي

آانكتور مقاومت

※ PCBA: PCB Assembly 

)خروجي(محل سنسور لوله تخليه 

※ براي بررسي از گيج منيفولد استفاده آنيد
سنسور سالم است PCBAبررسي / تعويض سنسور

NoYes

ي

EEV EEVآانكتورEEV 

سنسور لوله تخليه

: 200kΩ ± 10% @ 25
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CH09/CH60 EEPROM Error 

آد خطا عالمت/ تشريح  علت احتمالي

بررسي بررسنحوه مراحل

09 Option PCB Indoor error (EEPROM Mismatch) )ريست ايپيرام(مشكل منبع تغذيه . 1

60)با مدل صحيح تعويض آنيد(مدل ايپيرام اشتباه است . 2 خطاي ناشي از صدا و خرابي اتصال ايپيرام

شود بررس بايد آه مواردي مراحل بررسينحوه بررسي

منبع تغذيه ولتاژ ورودي
①

مواردي آه بايد بررسي شود.

ريست آردن برق

※ Check for AC 190~260V

در صورت خرابي

PCBA مدل ايپيرام اتصال ايپيرامچك سام ايپيرام

② ③② عدم انطباق چك سام ايپيرام③

※ ايپيرام را تعويض آنيد

EEPROM Omitted )بيروني/ دستگاه داخلي(نحوه بررسي ايپيرام 

جهت ايپيرام را بررسي آنيد

)شكل عالمت و جهت ايپيرام(

ا ا ق ل ال آا ا ا ا آ ن

شل شدگي ايپيرام

LG ELECTRONICS

.ببينيد آيا ايپيرام آامال در محل قرار دارد

③ Check whether each EEPROM lead is out of the outlet or not.



CH61 دماي زياد سنسورلوله آندانسور

آد خطا عالمت/ تشريح  علت احتمالي

مراحل بررسي EEV)(نحوه بررسي 

61 لوله آندانسور داغ است
)گرفتگي فن بيروني(عملكرد بار بيش از حد.1
EEVدر آمدن آانكتور . 2
سوختگي/ مونتاژ نادرست سنسور لوله آندانسور. 3

مواردي آه بايد بررسي شوند

Overload
Operation

شرايط دستگاه 
)سرمايش(بيروني 

شرايط دستگاه 
)گرمايش(داخلي 

EEVبررسي مقاومت 

1 2 3 4 5 6

براي اطالع از فضاي مورد نياز به دفترچه راهنما 
مراجعه شود

بررسي سيكل

PCBA

لوله آشي خم

آانكتور سنسور مقاومت سنسور

EEV فن

RD BR BL OR YL WH
[Pin 번호]

درصورت خرابي
)حالت گرمايش(گرفتگي فيلتر دستگاه داخلي 

پين اندازه گيري استاندارد عادي

1-4 45Ω±5Ω

1-6 45Ω±5Ω

2-3 45Ω±5Ω

2-5 45Ω±5Ω

.ميزان مقاومت متفاوت است EEVبا توجه به مشخصات 

.تستر را در حالت مقاومت قرار دهيد و جريان را بررسي آنيد1.

.را بررسي آنيد EEVمقاومت ميان هر پين آانكتور  2.
ه3 ا ل د ه د تاندا ا گ اندازه ه ن از اطالع ا

LG ELECTRONICS

[Limited inlet airflow temp. rise] [گرفتگي بر اثر گرد و غبار]

براي اطالع از نحوه اندازه گيري و استاندارد به جدول مراجعه 3.
.شود



آد خطا عالمت/ تشريح  علت احتمالي
ف ق

CH10/CH67  قفل شدن فنBLDC )بيروني/ دستگاه داخلي(

10 / 67 بيروني/ آار نكردن فن دستگاه داخلي
قفل شدن فن.1
اتصال نادرست آانكتور موتور. 2
خرابي موتور. 3
خرابي برد دستگاه داخلي. 4

مراحل بررسي

بيروني/ فن دستگاه داخلي موتور/ خرابي فن آانكتور

نحوه بررسي (آانكتور موتور)
BLDCبررسي موتور فن 

14

مواردي آه بايد بررسي شود

PCBA وضعيت اتصال

14

Nvw,vj ovhfd

 BLDCاتصالي موتور فن

احتمال اتصال لحاظ از سيم هاي ترمينال بررسي ترمينال هاي سيم از لحاظ اتصالي احتماليبررس

.در حالت خاموش اندازهگيري شود 4و  1ولتاژ ميان آانكتور موتور فن پين 1.

.باشد موتور سوخته است 1V ±0.2Vاگر مقادير ولتاژ بررسي شده  2.

LG ELECTRONICS



طرفه 4بررسي شير 

طرفه) 4 (شير بررسي نحوه

2KW Controller

( ر ير 4  ي ( و برر

Checking CN-4way Output Voltage  طرفه 4بررسي مقاومت آويل شير

CN-4Way

V
220

V

ولتاژ1 حالت در را آنيدACتستر بررس را جريان و دهيد قرار .قرار دهيد و جريان را بررسي آنيد ACتستر را در حالت ولتاژ1.ق

.چهارطرفه را بررسي آنيد CNولتاژ خروجي ميان هر دو سر آانكتور 2.

است .220V±10%استاندارد ولتاژ عادي 3.

اگر مقدار اندازه گيري شده متفاوت از استاندارد بود، برد را تعويض 4.

.تستر را در حالت مقاومت قرار دهيد و جريان را بررسي آنيد1.

.طرفه را اندازهگيري آنيد 4مقاومت ميان دو سر دستگاه مجزا 2.

.است .1.4㏀±10%استاندارد مقاومت عادي 3.

شير4 ، بود استاندارد از متفاوت امده بدست مقادير را4اگر يطرفه

.آنيد
طرفه را 4اگر مقادير بدست امده متفاوت از استاندارد بود ، شير 4.

.تعويض آنيد
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App. Resistance-Temp. Sensor Table 

Temp ( / )
مقاومت

سنسور لوله درين سنسور لوله سنسور هوا سنسور هيت سينك

-30/-22 2845.99 102.17 204.35 102.1730/ 22 2845.99 102.17 204.35 102.17

-25/-13 - 73.49 146.97 73.49

-20/-4 - 53.55 107.09 53.55

-15/5 - 3950 79.00 39.50

-10/14 - 29.48 58.95 29.48

-5/23 - 22.24 44.47 22.24

0/32 585.66 16.95 33.90 16.95

5/41 465.17 13.05 26.09 26.05

10/50 372.49 10.14 20.27 20.25

15/59 300.58 7.94 15.89 15.87

20/68 244.33 6.28 12.55 12.55

25/77 200.00 5.00 10.00 10.00
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App. Resistance-Temp. Sensor Table 

Temp ( / )
(㏀)مقاومت

سنسور لوله درين سنسور لوله سنسور هوا سنسور هيت سينك

25/77 200.00 5.00 10.00 10.0025/77 200.00 5.00 10.00 10.00

30/86 164.79 4.01 8.03 8.03

35/95 136.64 3.24 6.49 6.49

40/104 113.98 2.64 5.28 5.28

45/113 95.62 2.16 4.32 4.33

50/122 80.65 1.78 3.56 3.57

55/131 68.38 1.48 2.95 2.96

60/140 58.27 1.23 2.46 2.47

65/149 49.88 1.03 2.06 2.07

70/158 42.90 0.87 1.74 1.74

75/167 37.05 0.74 1.47 1.48

80/176 32.14 0.63 1.25 1.26

90/194 24.46 0.46 0.92 0.92

100/212 18 89 0 34 0 68 0 69
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100/212 18.89 0.34 0.68 0.69



شير سرويس

ات ا اواپراتورا

وضعيت بسته

به گيج منيفولد

اواپراتور

ل ف گ

وضعيت باز
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به گيج منيفولدبه بهبه گيج منيفولد
به گيج منيفولد

به گيج منيفولد



طرفه 4شير 

)سرمايش(طرفه4شير)1)تخليه(آمپرسور  يش(ر  4ير ) 1 )ر

اواپراتور)مكش(آمپرسور  Outdoor H/E

)گرمايش(طرفه  4شير ) 2)تخليه(آمپرسور 
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Indoor H/E Condenser Compressor
(suction)



App. Distributor / Muffler

Distributor

MufflerMuffler
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