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1.1. Elektroniczny zawór rozprężny - typ 5-żyłowy                        

 

     

ŻYŁY: WARTOŚĆ REZYSTANCJI W TEMP. 20°C 

BIAŁA-CZERWONA 

46 Ω +/-10% 
NIEBIESKA-CZERWONA 

POMARAŃCZOWA-CZERWONA 

ŻÓŁTA-CZERWONA 

 

Wartość rezystancji mierzymy po odpięciu cewki z płyty sterującej, na zdjętym 

zasilaniu!  

   

Napięcie wyjściowe na cewkę zaworu - 12V DC. Po załączeniu zasilania sprawdzić 

odgłos ustawiania się zaworu (słyszalne dźwięki „tykania” zaworu) oraz sprawdzić 

napięcie przez pierwsze 5 sekund po załączeniu zasilania. 
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1.2. Elektroniczny zawór rozprężny - typ 6 żyłowy                 

 

ŻYŁY: WARTOŚĆ REZYSTANCJI W TEMP. 20°C 

BIAŁA-BRĄZOWA 

46 Ω+/-10% 
ŻÓŁTA-CZERWONA 

POMARAŃCZOWA-BRĄZOWA 

NIEBIESKA-CZERWONA 

 

Wartość rezystancji mierzymy po odpięciu cewki z płyty sterującej, na zdjętym 

zasilaniu!  

 

Napięcie wyjściowe na cewkę zaworu - 12V DC. Po załączeniu zasilania sprawdzić 

odgłos ustawiania się zaworu (słyszalne dźwięki „tykania” zaworu) oraz sprawdzić 

napięcie przez pierwsze 5 sekund po załączeniu zasilania. 
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1.3. Elektroniczny zawór rozprężny - test napięć                

 

 

Napięcie wyjściowe na cewkę - 12V DC, mierzone między 6 lub 5 a 4,3,2,1 przy 

załączonym zasilaniu. Pomiar wykonujemy podczas postoju urządzenia, po 

ponownym załączeniu zasilania.  

Dla typu 5-żyłowego diagnoza jest taka sama. 
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2.1. Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej -                  

asynchroniczny 230V AC - pomiar rezystancji i napięć 

 PRZYKŁAD: 

 

W zależności od modelu rezystancje mogą trochę się różnić. Wartość między czerwoną i białą 

żyłą musi odpowiadać sumie dwóch pozostałych pomiarów. 

Pomiar wykonuje się na odpiętym silniku. Nie wypinać silnika przy załączonym zasilaniu !!! 

W linii sterowania, między 

przewodem czarny-biały i 

brązowy-biały - 5V DC. 

W linii zasilania, napięcie 

na pinach będzie 

występowało podczas 

pracy silnika wentylatora. 

W przypadku kodu błędu(który może zatrzymać silnik), powinno się opierać na diagnozie 

oporności silnika.  

 

ŻYŁY: WARTOŚĆ REZYSTANCJI W TEMP. 20°C 

CZERWONA-CZARNA 330 Ω+/-10%           /            320 Ω+/-10%    

BIAŁA-CZARNA 500 Ω+/-10%           /            400 Ω+/-10%    

CZERWONA-BIAŁA 830 Ω+/-10%           /            720 Ω+/-10%    

NR PIN: FUNKCJA: 

1. CZERWONA ŻYŁA 

LINIA ZASILANIA 3. BIAŁA ŻYŁA 

5. CZARNA ŻYŁA 

NR PIN: FUNKCJA: 

1. CZARNA ŻYŁA 
BIEGI WENTYLATORA, SYGNAŁ ZWROTNY, 

KOMUNIKACJA 
2. BIAŁA ŻYŁA 

3. BRĄZOWA ŻYŁA 
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2.2. Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej -                  

prądu stałego 310V DC - pomiar rezystancji i napięć. 

NR PIN: FUNKCJA: 

1. CZERWONA ŻYŁA NAPIĘCIE (VDC) 

2. BRAK ŻYŁY - 

3. BRAK ŻYŁY - 

4. CZARNA ŻYŁA UZIEMIENIE (GND) 

5. BIAŁA ŻYŁA NAPIĘCIE STEROWANIA (VCC) 

6. NIEBIESKA ŻYŁA SYGNAŁ ZWROTNY 

7. ŻÓŁTA ŻYŁA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (VSP) 

 

PRZYKŁAD: 

ŻYŁY: WARTOŚĆ REZYSTANCJI W TEMP. 20°C 

      CZARNA                        BIAŁA 110 kΩ +/-10%             /             90kΩ +/-10% 

      CZARNA                        ŻÓŁTA 260 kΩ +/-10%             /           193kΩ +/-10% 

        BIAŁA                          ŻÓŁTA 370 kΩ +/-10%             /           283kΩ +/-10% 

 

 

W zależności od modelu silnika rezystancje mogą 

trochę się różnić. 

Pomiar rezystancji wykonuje się na odpiętym silniku. 

Nie wypinać silnika przy załączonym zasilaniu !!! 

0Ω na którymś z uzwojeń oznacza zwarcie silnika. 

 

 

Pomiar napięcia wyjściowego na silnik wentylatora między 1 i 4 (czerwony - czarny) - ok. 

310V DC i ok. 15V DC między 5 i 4 (biały - czarny) 

 

 

 

 

  Tester czarny    Tester czerwony 
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3. Silnik wentylatora jednostki zewnętrznej -                      

prądu stałego 310V DC - pomiar rezystancji i napięć. 

NR PIN: FUNKCJA: 

1. CZERWONA ŻYŁA NAPIĘCIE (VDC) 

2. BRAK ŻYŁY - 

3. CZARNA ŻYŁA UZIEMIENIE (GND) 

4. BIAŁA ŻYŁA NAPIĘCIE STEROWANIA (VCC) 

5. ŻÓŁTA ŻYŁA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (VSP) 

6. NIEBIESKA ŻYŁA SYGNAŁ ZWROTNY 

 

 

 

Wartości rezystancji dla dwóch pierwszych pomiarów z tabeli, w zależności od 

modelu mogą się różnić. Przy sprawnych silnikach pierwszy pomiar może wynosić 

wartości rzędu MΩ, nawet do 14MΩ. 

Pomiar rezystancji wykonuje się na wypiętym silniku. Nie wypinać silnika przy 

załączonym zasilaniu ! 

 

 

Pomiar napięcia między 1 i 3 - 310V DC , między 4 i 3 - 15V DC. 

ŻYŁY: WARTOŚĆ REZYSTANCJI W TEMP. 20°C 

   CZERWONA                   CZARNA >300 kΩ 

       BIAŁA                          CZARNA >300 kΩ 

       ŻÓŁTA                         CZARNA 200 kΩ +/-10%          

       BIAŁA                           ŻÓŁTA 200 kΩ +/-10%             

   Tester czarny     Tester czerwony 
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4. Zawór czterodrogowy - diagnostyka                                  

W momencie zmiany trybu pracy klimatyzatora, 

sprężarka nie pracuje, a zawór 4-drogowy jest 

przełączany po ok. 2 i pół minuty od momentu 

zatrzymania pracy sprężarki. W trybie chłodzenia 

na cewkę zaworu nie wychodzi żadne napięcie,  

natomiast w trybie grzania cewka dostaje sygnał  

z płyty o wartości 230V AC. Napięcie można 

zmierzyć w bardzo prosty sposób, przykładając 

dwie szpilki do pinów złącza na cewkę zaworu 

 4-drogowego. W przypadku pomiaru rezystancji, 

robimy to na wypiętej wtyczce. wartość rezystancji  

wynosi ok. 2,2MΩ.  

Mechaniczne uszkodzenie/zapchanie zaworu  

najczęściej spowodowane jest brudem w instalacji 

(zapchana kapilara).  

 

Tryb chłodzenia: 

 
Tryb grzania: 

 

 

 

 

 



[9] 
 

5. Sprężarka inverterowa - sprawdzenie elektryczne         

 
pomiary rezystancji wykonuje się przy zdjętym zasilaniu jednostki zewnętrznej.  

W zależności od modelu sprężarki wartości rezystancji mogą się różnić. Dla 

sprawnych sprężarek mieszczą się w granicach 0,2-2Ω przy ok. 20°C. 

Zerowa lub nieskończona rezystancja oznacza uszkodzenie elektryczne sprężarki ! 

 
Pomiar rezystancji między każdym uzwojeniem a obudową - nieskończoność.  

Pomiar napięć wychodzących na sprężarkę i na płytę główną: 

 

Między P i N – napięcie stałe z płyty 

inveterowej na płytę główną.  

Między  U/V/W - napięcie wyjściowe 

podczas pracy sprężarki. Zmienia się 

w zależności od prędkości obrotowej ! 

Napięcie mierzymy ustawiając miernik 

 na AC, natomiast odczyt wartości  

napięcia definiujemy jako DC. 

 

Przy wykonaniem jakichkolwiek  

pomiarów sprawdzamy poprawność 

podłączeń (luźne lub przypalone złącza).                                                                                           
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6. Inverter – sprawdzenie sprawności                                              

 

Mostek diodowy AC/DC - Umieszczony na płycie inwerter (BG1 – Bridge) 

 

                   Widok od góry                                                    Widok od spodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                       TEST DIOD PRZY WYŁĄCZONYM ZASILANIU: 

 

 

 

 
 

 

Tester czerwony Tester czarny Test diody: 

P+ AC-L ROZWARTY 

AC-L P+ ZWARTY(0,5 V DC) 

N- AC-L ZWARTY(1V DC) 

AC-L N- ROZWARTY 

N- AC-N ZWARTY(0,5V DC) 

AC-N N- ROZWARTY 

AC-N P+ ZWARTY(0,5V DC) 

P+ AC-N ROZWARTY 
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6.1. Inverter – sprawdzenie sprawności                                                 

 

Test napięć mostka diodowego – II metoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Napięcie na kondensatorach powinno być takie same jak na wyjściu z mostka 

Graetza – 300-330V DC. 
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6.2. Inverter – sprawdzenie sprawności                                       

 
Moduł IPM (Inteligent Power Module) – modele 1U09-24 (R410A), 1U25-71(R32) 

 

 

 

 

 

 
Punkty pomiaru 

 

 

 

 

 
Pomiar rezystancji [Ω] :                                                              Test diod:  

 

 

 
 

 

Pomiary należy wykonywać na wyłączonym zasilaniu i po odpięciu przewodów od sprężarki! 

Tester 
czerwony  

+ 

Tester 
czarny  

- 

Rezystancja: 

[Ω] 

 W  
P+ 

≥300kΩ 

V ≥300kΩ 

U ≥300kΩ 

 
N- 

W ≥300kΩ 

V ≥300kΩ 

U ≥300kΩ 

N- P+ ≥300kΩ 

Tester  
czerwony 

+ 

Tester  
czarny 

- 

Test diody: 

W  
P+ 

ZWARTY (0,4-0,7V) 

V ZWARTY (0,4-0,7V) 

U ZWARTY (0,4-0,7V) 

 
N- 

W ZWARTY (0,4-0,7V) 

V ZWARTY (0,4-0,7V) 

U ZWARTY (0,4-0,7V) 

 
P+ 

W ROZWARTY 

V ROZWARTY 

U ROZWARTY 

W  
N- 

ROZWARTY 

V ROZWARTY 

U ROZWARTY 

N- P+ ZWARTY (0,4-0,7V) 

P+ N- ROZWARTY 
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6.3. Inverter – sprawdzenie sprawności                                       

 
 

Tranzystor IGBT: 

-zapewnia niskie napięcie załączania  

-szybkie przełączanie 

-wysoka impedancja wejściowa 

-stosowany do falowników oraz układów PFC 

 

 Na płycie opisany jako IG8 lub IC8: 

 
 

 

 

 

 
                                        

                                                             Widok od spodu: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tester czerwony  
+ 

Tester czarny  
- 

Test diody: 
 

1 2 ZWARTY (0,5V DC) 

2 1 ROZWARTY 

1 3 ZWARTY (0,5V DC) 

3 1 ZWARTY (1,6V DC)  

2 3 ROZWARTY 

3 2 ZWARTY (1,9V DC) 
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7. Komunikacja pomiędzy IPM a płytą główną                     
 

Aby ustalić przyczynę zakłócenia komunikacji, należy sprawdzić po stronie niskiego napięcia wartości dla 

przypadków: 

• MODULE POWER  

• KOMUNIKACJA  

 

Jeżeli napięcia nie są prawidłowe, należy wymienić płytę główną. Jeżeli napięcia są prawidłowe, wymienić  

inwerter. Błąd najczęściej się objawia sygnalizacją F3 (jednostka wewnętrzna) oraz 4x mignięciem diody na 

płycie głównej jednostki zewnętrznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przykłady połączeń między PCB a falownikiem, modele 1U09-24 (R410A), 1U25-71(R32) 
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8. Pompka skroplin, pływak - diagnoza                                                           

 
Błąd odpływu skroplin może być spowodowany przez uszkodzenie lub zabrudzenie 

przełącznika pływakowego, pompki skroplin, zwarcie przewodu(złącza) oraz uszkodzenie 

płyty sterującej. 

 
 

Gdy zbiornik wody jest pusty, przełącznik pływakowy jest zwarty. Gdy zbiornik zostanie 

wypełniony wodą, nastąpi rozwarcie podniesionego pływaka. Pompka skroplin zostanie 

wtedy załączona - dostanie 230V AC z płyty głównej. Działanie cyklu włączenia i wyłączenia 

pompki jest odwrotne do cyklu zwierania i rozwierania pływaka.  W przypadku 

jednokrotnego włączenia pompki, będzie ona pracowała przez 5 minut. Jeżeli po upływie 5 

minut zbiornik nie będzie wypełniony wodą aż do rozwarcia pływaka, pompka wyłączy się i 

na nią nie będzie wychodziło żadne napięcie.  

   

 
Jeżeli pływak jest sprawny i przyłącze jest poprawne, należy sprawdzić, czy na pompkę 

skroplin wychodzi 230V AC. Jeżeli pompka dostaje napięcie z płyty, należy wymienić pompkę. 

Jeżeli z płyty nie wychodzi żadne napięcie przy pełnym zbiorniku wody - wymienić płytę.  

PŁYWAK POMPKA 

ZWARTY ROZWARTY 

ROZWARTY ZWARTY 
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9. Termistory                                                                              

 

W jednostce wewnętrznej: 

-termistor wymiennika ciepła 

-termistor temp. pokojowej 

 

W jednostce zewnętrznej: 

-termistor ssania sprężarki (nie w każdym modelu) 

-termistor tłoczenia 

-termistor temp. zewnętrznej 

-termistor wymiennika ciepła (na wylocie skraplacza) 

-termistor radiatora  

-termistor sprężarki (nie w każdym modelu) 

-termistor na środku wymiennika ciepła (nie w każdym modelu) 

 

Napięcie wyjściowe z płyty - 5V DC.  
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