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Códigos de Erro 

O código de erro dos modelos 
convencionais é verificada 
diretamente na evaporadora 
(unidade interna).  
Dependendo do modelo o código 
de erro pode ser verificado 
através do Display Numérico ou 
Display LED. 

�  Unidade Interna:  Display Numérico de 2 dígitos  
•  Como o código de erro possui 4 dígitos este é mostrado em duas partes, por exemplo:Erro 
E101: Mostra E1 > intervalo de 1 seg. > Mostra 01  

�  Unidade Interna:  Display LED (Operação, Timer e Smart Saver)   

MAX – MAX PLUS - CRISTAL 
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Códigos de Erro (Inverter) 

A tabela de código de erro dos modelos Inverter é dividida em duas partes, sendo: 
 

•Tabela de código de erro: Unidade Interna (Evaporadora) 
•Tabela de código de erro: Unidade Externa (Condensadora) 

Antes de realizar qualquer teste, medida ou tenta�va de reparo 
deverá ser analisada as tabelas de defeito da unidade interna e 
externa. 
Para visualizar os códigos de erro, verifique: 
 

•Unidade Interna: Display LED (Operação, Timer e Turbo) 
 

•Unidade Externa: Led’s Amarelo, Verde e Vermelho 
�Para veri�car os Led’s da unidade externa retire a cobertura da 
condensadora 

NEO FORTE 
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Códigos de Erro (Inverter) 

NEO FORTE 

Tabela de Código de Defeito da Unidade Interna (Evaporadora) 
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Códigos de Erro (Inverter) 

NEO FORTE Tabela de Código de Defeito da Unidade Externa (Condensadora) 
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Códigos de Erro (Inverter) 

VIVACE 

A tabela de código de erro dos modelos Inverter é dividida em duas partes, sendo: 
 

•Tabela de código de erro: Unidade Interna (Evaporadora) 
•Tabela de código de erro: Unidade Externa (Condensadora) 
 
Antes de realizar qualquer teste, medida ou tenta�va de reparo deverá ser analisada as tabelas de 
defeito da unidade interna e externa. 

Para visualizar os códigos de erro, verifique: 
 

•Unidade Interna: Display digital 
•Unidade Externa: Led’s Amarelo, Verde e Vermelho 

�Para veri�car os Led’s da unidade externa retire a cobertura da 
condensadora 
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Códigos de Erro (Inverter) 

Tabela de Código de Defeito da Unidade Interna (Evaporadora) VIVACE 
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Códigos de Erro (Inverter) 

VIVACE Tabela de Código de Defeito da Unidade Externa (Condensadora) 
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Códigos de Erro (Inverter) 

SMART INVERTER  

A tabela de código de erro dos modelos Inverter é dividida em duas partes, sendo: 
 

•Tabela de código de erro: Unidade Interna (Evaporadora) 
•Tabela de código de erro: Unidade Externa (Condensadora) 
 
Antes de realizar qualquer teste, medida ou tenta�va de reparo deverá ser analisada as tabelas de 
defeito da unidade interna e externa. 

Para visualizar os códigos de erro, verifique: 
 

•Unidade Interna:  Display LED (Operação, Timer e Good 
    Sleep  
•Unidade Externa:   Led’s Amarelo, Verde e Vermelho 

�Para veri�car os Led’s da unidade externa retire a cobertura da 
condensadora 
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Códigos de Erro (Inverter) 

LED PISCANDO 
LED APAGADO 

SMART INVERTER  
Tabela de Código de Defeito da Unidade Interna (Evaporadora) 
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Códigos de Erro (Inverter) 
SMART INVERTER  

Tabela de Código de Defeito da Unidade Externa (Condensadora) 



Solução de problemas

MH FJEA

: On : Piscando : Off

Condições anormais ObservaçõesBranca

Lâmpada display LED

Reinicialização de potência

Erro de sensor do trocador de calor na unidade interna
(Aberto/Curto)

Erro de sensor de temperatura externo
Erro sensor de temperatura do condensador
Erro sensor de temperatura de descarga

1. Sem comunicação entre as unidades interna e externa
por 2 minutos.

2. Erro de comunicação recebida da unidade externa.
3. Término do seguimento da unidade externa (3 minutos)
4. Número da instalação não combina depois do término

do seguimento.

[Auto diagnóstico] Detecção de tensão entre cabo de
comunicação da unidade interna e externa

[Auto diagnóstico]Vazamento do refrigerante na unidade
externa(vazamento de gás)

[Auto diagnóstico]Erro de restrição do ventilador externo

[Inversor]Falha de operação compressor inversor

[Inversor] Erro de pico DC

[Inversor]Tensão DC Link 150V ou menos, 410V ou mais

[Inversor]Erro de rotação do compressor

[Inversor]Erro de corrente elétrica

[Inversor]Erro do sensor DC Link

[Inversor]Erro EEPROM Reprodução/Gravação

[Inversor]Erro de cruzamento-zero do inversor

Con�gurar o erro de opção da capacidade da unidade
externa

Erro de sensor de temperatura na unidade interna
(Aberto/Curto)

Motor do ventilador interno não funciona.
Motor do ventilador interno funciona lentamente.
Motor do ventilador interno funciona em velocidade
excessiva.

Erro de operação simultânea de refrigeração/aquecimento
(apenas modelos multi-função)

Erro da EEPROM

Erro de opção da EEPROM

Erro sem realimentação em MPI

Se desligar o condicionador de ar quando o LED estiver piscando, o LED também apagará.

1.Erro da unid. interna
(display independente
da operação)

2.Erro da unid. externa
(display independente
da operação)

Erro do motor do
ventilador interno
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Solução de problemas

: On : Piscando : Off

NJ LHXEA/MH FUEA

Azul

Tipo padrão

Tipo oculto

Condições anormais Funcionamento

Indicadores

Vermelho

O erro indicado no display LED da unidade interna

Reinicializa

1.Erro da unid. interna:
exibido, na unidade
interna, independente
da operação.

2.Erro da unid. externa:
Exibido na unidade
interna em operação.

Se desligar o condicionador de ar quando o LED estiver piscando, o LED também apagará.

Erro do sensor de temperatura na unidade interna (aberto/curto).

Erro do sensor do trocador de calor na unidade interna
Erro do sensor de saída do trocador de calor na unidade interna
Erro do sensor de temperatura de saída na unidade interna
(aberto/curto) : somente para modelos de aquecimento.

Erro de operação mista

Erro do sensor de temperatura externa
Erro do sensor do condensador
Erro do sensor de descarga

1. Sem comunicação por 2 minutos entre unidade interna e
externa (erro de comunicação por mais de 2 minutos)

2. Unidade interna recebendo o erro de comunicação da
unidade externa

3. Erro de 3 minutos de seguimento da unidade externa
4. Ao enviar erro de comunicação da unidade externa devido

a descasamento de números de comunicação e números
instalados após completar o rastreio (erro de
comunicação por mais de 2 minutos)

Exibido na apropriada
unidade interna em
operação.

Erro de auto-diagnóstico
(inclui a unidade interna que não está detectada)
1. Defeito de condição de EEV fechada
2. Defeito de condição de EEV aberta
3. Falha do sensor saída do Evaporador
4. Falha do sensor entrada do Evaporador
5. Falha do sensor MID Condensador
6. 2a detecção vazamento completo do refrigerante
7. 2a detecção alta temperatura do Condensador
8. 2a detecção alta temperatura de Descarga
9. Comp. inoperante devido 2a detecção chave de baixa

pressão
10.Erro de fase reversa
11.Parada do compressor devido a 6a detecção de

congelamento
12.Auto-diagnóstico do sensor de condensação (G8, G9)
13.Comp. inoperante devido controle da relação de

condensação

Erro de chave de bóia

Erro de con�guração de chaves de opção para
acessórios opcionais

Erro da EEPROM

Erro de opção da EEPROM

Exibido na apropriada
unidade interna em
operação.

Exibido na apropriada
unidade interna em
operação. Exibido na
unidade externa.

Exibido na apropriada
unidade interna em
operação. Exibido na
unidade externa.

Se religar o condicionador de ar, ele funcionará, inicialmente, de modo normal e então detectará novamente um erro.
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Solução de problemas

4-1-2 Unidade externa

DISPLAY EXPLICAÇÃO (O erro indicado no display da PCB da unidade externat) Observações

Erro de comunicação (interna incapaz de receber dados)

Erro de comunicação da unid.ext. (dados anormais da unid. int. acima de 60 pacotes)

Erro do sensor de temperatura ambiente da unidade interna (aberto/curto)

Erro do sensor de temperatura de entrada do trocador de calor da unidade interna
(aberto ou curto)
Erro do sensor de temperatura saída do trocador de calor da unid. interna (aberto ou
curto)
Erro de sensor da unid. interna-sensor de entrada tubulação evaporador-auto diagnóstico

Sem veri�cação da operação de veri�cação da tubulação
-ocasião:tente funcionar após instalar modo endereçamento automático sem operação veri�cação da tubulação

Erro do sensor de temperatura externo(Curto/Aberto)
-Nível de erro: acima de 4,9V(-50°C) abaixo de 0,4V(93°C)

Mais de 2 unidades internas refrigeram e aquecem simultaneamente

Erro de EEPROM da unidade de entrada

Erro do sensor da unidade externa - sensor de saída do condensador (Curto/Aberto) -
Auto diagnóstico

O número de unidades internas está descasado

Veri�car conexão elétrica e
con�guração.

Erro do sensor do OLP Compressor (Curto/Aberto)
-Condição de erro: temperatura externa abaixo de -20°C
-Nível de erro: acima de 4,95V(-30°C) abaixo de 0,5V(151°C)

Veri�car conexão elétrica e
con�guração.

Erro de sensor da unid. interna-sensor de saída tubulação evaporador-auto diagnóstico

Erro do ventilador da unidade de entrada

Erro de opção da EEPROM da unidade de entrada

Falha da operação de veri�cação da tubulação Veri�car conexão tubulação e
con�guração.
Veri�car con�guração.

Veri�car conexão elétrica e
con�guração.
Veri�car conexão elétrica e
con�guração.Erro de comunicação entre unidades interna e externa

Erro de comunicação externo entre PCB principal e sub PCB

Erro do sensor de temperatura do condensador(Curto/Aberto)
-Nível de erro: acima de 4,9V(-50°C) abaixo de 0,4V(93°C)

Erro do sensor de temperatura de descarga do compressor

Sensor de descarga do compressor solto - Auto-diagnóstico

Sensor EvaIn1 Curto/Aberto

Sensor EvaIn2 Curto/Aberto

Sensor EvaIn3 Curto/Aberto

Sensor EvaIn4 Curto/Aberto

Sensor EvaIn5 Curto/Aberto

Sensor EvaOut1 Curto/Aberto

Sensor EvaOut2 Curto/Aberto

Sensor EvaOut3 Curto/Aberto

Sensor EvaOut4 Curto/Aberto

Sensor EvaOut5 Curto/Aberto
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Solução de problemas

DISPLAY EXPLICAÇÃO (O erro indicado no display da PCB da unidade externa) Observações

Congelamento da unidade externa (parada do compressor)

Sobrecarga da unidade externa - controle de segurança (parada do compressor)

Temperatura de alta descarga da unidade externa - controle de segurança (parada do
compressor)

Veri�car comprimento tubos, �ltro
da unid. interna, vazamento/carga
do refrigerante e porta de serviço.
Veri�car comprimento tubos,
vazamento/carga do refrigerante.
Veri�car comprimento tubos,
vazamento/carga do refrigerante.

EEV aberta na unidade externa  (parada da unidade interna) - Auto diagnóstico

EEV aberta na unidade externa  (unidade interna em operação) - Auto diagnóstico

Alta temperatura(acima de 30°C) da externa como modo de aquecimento

Baixa temperatura(abaixo de -10°C) da externa como modo de refrigeração

Erro do ventilador externo

Cabo de comunicação descasado entre unidades interna e externa Veri�car conexão elétrica.

Falha na partida do compressor inversor (5 vezes)

Funcionamento inesperado do compressor pelo modo de controle de corrente de
entrada (PFC sobre corrente)

Funcionamento inesperado do compressor pelo modo de controle de temperatura OLP

Excesso de corrente

Erro de Vlimite do compressor

Erro de tensão do DC link (abaixo de 150V, acima de 410V)

Funcionamento anormal do compressor (Erro de rotação do compressor)

Erro do sensor de corrente

Erro do sensor de tensão do DC link

Erro do cruzamento-zero do micom inversor

Unidade externa (cont.)
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