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 Prezados Postos Autorizados,  
 

 
 

Informamos que nos modelos de Condicionador de Ar ITFM9, ITQFM9, ITFM9W e 
ITQFM9W poderão ocorrer casos onde é apresentado “ERRO F6”. 

  
Observação: o erro F6 está relacionado a Falha de Comunicação entre as Placas das 

Unidades Interna e Externa, antes de prosseguir com os testes, ambas as unidades devem 
ser resetadas para eliminar o erro do painel. 

 

 
 

1. COMPATIBILIDADE DAS UNIDADES INTERNA E EXTERNA: 
a. Antes de qualquer serviço no produto deve ser avaliado se ambas as 

unidades são exatamente do mesmo modelo, se ambas são inverter e da 
mesma familia, caso exista divergência tal qual uma das unidades ser 
ON/OFF ou de modelo diferente deve-se orientar o consumidor a contatar 
a revenda para regularização das unidades. 
 

2. CONTINUIDADE DOS CABOS DE COMUNICAÇÃO: 
a. Para a comunicação entre as unidades é necessária instalação com cabo 

de no minimo 0.75mm² com 4 vias, duas de alimentação, uma de 
aterramento e uma para comunicação; 

b. Deve-se testar a continuidade dos cabos elétricos, caso não apresente 
continuidade o indicado é passar um cabo de 4 vias externamente para 
poder prosseguir com os testes. (se constatado defeito no cabo de 
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comunicação o serviço deverá ser executado fora de garantia, por não se 
trarar de um defeito de fabricação); 

c. Caso o cabo apresente continuidade nas 4 vias deve-se prosseguir com as 
demais verificações abaixo; 
 

3. TENSÃO E SINAL DE COMUNICAÇÃO NOS TERMINAIS. 
a. Com um multimetro na escala de tensão ACV deve-se aferir se existe 

tensão entre os bornes 2 e 4 na borneira da unidade externa, o valor deve 
variar entre 20 e 40 volts, entre o borne 1 e 4 o valor deve ser próximo da 
tensão de entrada com uma pequena variação; 

b. Como a comunicação ocorre por pulsos, pode acontecer de alguns 
multimetros digitais não registrarem um valor fixo em seu display, 
mostrando inclusive um valor mais baixo, como algo em torno de 5 a 10 
volts AC, neste caso não representa defeito e sim uma taxa de leitura mais 
baixa do multimetro, o mais indicado para essa aferição seria um 
multimetro análógico; 

c. Caso exista o pulso e o erro permaneca acontecendo, então temos 
defeito no Módulo Inverter (placa da unidade externa); 

d. Caso não exista esse pulso, temos então um defeito na PCI Interna; 
 

 

 
 

 
Em casos de dúvidas técnicas sobre o produto entrar em contato com o Suporte Técnico 

Elaborado pela Engenharia Eletro e Depto. de Assistência Técnica. 
Joinville, Janeiro de 2022. 


