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 Prezados Postos Autorizados,  
 

 
 

Para os casos onde os produtos da familia ITFM9, ITQFM9, ITFM9W ou ITQFM9W 

apresentarem Códigos de Erro no Display ou no LED da Placa da Unidade Externa devem 

ser consultados na tabela abaixo para melhor análise do erro. 

 

Observação: Em alguns casos o produto não exibe erro na unidade interna 

(evaporadora), nestes casos deve-se sempre verificar na PCI da unidade externa se o LED 

está indicado alguns dos erros abaixo via piscadas, o LED irá indicar o erro e permanecerá 

desligado por 3 segundos antes de repetir a indicação de erro. 

 

Tabela de erros exibidos no display: 
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Tabela de erros unidade externa (via piscadas do LED): 

 

Número de piscadas Detalhes do erro 

1 Falha na EEPROM da unidade externa 

2 Falha de comunicação interna e externa 

3 Falha na comunicação da placa principal e da placa do driver 

4 Arranque do compressor anormal (falha de fase, inversão) 

5 Falha fora da etapa do compressor 

6 Falha no módulo IPM 

7 Falha / proteção no teto do reservatório do compressor 

8 Falha no sensor de temperatura de descarga do compressor 

9 Falha no sensor de temperatura de sucção 

10 Falha no sensor de temperatura do condensador da unidade externa 

11 Falha no sensor de temperatura ambiente externa 

12 Falha no motor do ventilador CC externo 

13 Proteção de corrente CA externa 

14 Proteção de corrente de fase do compressor 

15 Proteção externa de tensão CA muito alta / muito baixa 

16 Proteção externa de tensão CC muito alta / muito baixa 

17 Proteção de temperatura excessivamente alta do IPM 

18 Proteção contra superaquecimento da temperatura de exaustão 

19 Proteção anticongelante de refrigeração da bobina interna 

20 Desligamento da proteção contra superaquecimento da bobina de refrigeração externa 

21 Proteção interna contra superaquecimento da bobina de aquecimento 

22 Resfriamento de temperatura ambiente ao ar livre sobre proteção baixa 

23 Proteção de temperatura excessiva de temperatura ambiente externa 

25 Falha na EEPROM da unidade interna 

26 Falha no motor do ventilador interno 

27 Falha de cruzamento zero de PCBs internas 

28 Falha interna da bobina e falha do sensor 

29 Falha no sensor interno de temperatura ambiente 

 

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, Março de 2022. 


