
Storingcodes PAC (SRC40-60  FDC71-250)

Wand 

bediening

Error code Rode led
Groene 

led (1)

uit knippert - Normaal bedrijf

uit uit
Voedingsprobleem 

binnendeel

Geen voeding; defecte bedrading/zekering; defecte bedrading 

transformator

Bedrading wandbediening Slechte aansluiting; defecte bedrading wandbediening

Wandbediening Defecte wandbediening

Bedrading tussen binnen en 

buitendeel

Slechte aansluiting; defecte bedrading of aansluiting tussen binnnen en 

buitendeel.

Wandbediening
Verkeerde master/slave instelling via wandbediening; infrarood-oog 

niet losgekoppeld (FDEN)

Externe invloed op bedrading 

wandbediening

Slechte aansluiting van bedrading; spanningsveld in de bedrading 

wordt extern beinvloedt.

 Stuurprint binnendeel 

wandbediening
Defecte wandbediening of stuurprint binnendeel.

2x 

knipperen
knippert

Bedrading tussen binnen en 

buitendeel

Slechte aansluiting; defecte bedrading of aansluiting tussen binnnen en 

buitendeel; onregelmatige communicatie door externe invloeden.

Externe invloed (magnetische 

velden)
Processor op stuurprint buitendeel werkt niet goed (voeding-reset).

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel 

Zekering Defecte zekering

Verdampersensor                    

(Thi-R1,2 en 3)

Defecte verdampersensor; slechte aansluiting/contact; bedrading 

defect

Stuurprint binnnendeel Defecte stuurprint binnendeel (sensoraansluiting)

Retourluchtsensor (Thi-A)
Defecte retourluchtsensor; slechte aansluiting/contact; bedrading 

defect

Stuurprint binnnendeel Defecte stuurprint binnendeel (sensoraansluiting)

Vervuiling filters, onjuiste 

koudemiddelvulling
Indien de verdampertemperatuur te hoog is (T > 63°C)

Verdampersensor (Thi-

R1,2,3)
Defecte verdampersensor 

Stuurprint binnendeel defecte stuurprint binnendeel (sensor ingang)

Afvoerprobleem Defecte pomp; slechte bedrading/aansluiting

Vlotterschakelaar Slechte werking vlotterschakelaar

Stuurprint binnendeel Defecte stuurprint binnendeel (defecte pomp of vlotteraansluiting)

Extern
Defecte optionele onderdelen; verstopping afvoerleiding, geen 

ontluchting, ontbreken afschot

E10 uit knippert
Aantal aangesloten 

binnendelen

Indien er meer dan 16 binnendelen op 1 wandbediening aangesloten 

worden

Verkeerd adres Master-slave instelling niet juist

Bedrading wandbediening Slechte aansluiting; defecte XY bedrading tussen binnendelen

Ventilatormotor binnendeel
Controleer de weerstand van de fanmotor, aansluiting 1 en 3: 25MΩ of 

hoger en 3 en 4: 30kΩ of hoger

Stuurprint binnendeel
Controleer de spanning op CNFAN, aansluiting 1 en 3=280VDC, 3 en 

4=15VDC, 3 en 5=4~6VDC

E19
1x 

knipperen
knippert

Testbedrijf condenspomp nog 

aan
SW7-1 uitschakelen (op stuurprint binnendeel)

E28 uit knippert
Temperatuursensor 

wandbediening

Defecte bekabeling/sensor van temperatuursensor in de 

wandbediening

E33 uit knippert
Voedingsprobleem, probleem 

met printplaat buitendeel

Indien de stroom op de primaire zijde van de inverter de ingestelde 

waarde overschrijdt.

Spanningonderbreking, lage 

spanning

Onderbreking van voeding op L1, L2 of L3; defect noise filter (alleen bij 

3 fase modellen)

Stuurprint buitendeel
Defecte stuurprint buitendeel (defecte voedingsingang circuit) (alleen 3-

fase modellen)

Indien de condensortemperatuur te hoog is (T > 40°C).

Defecte condensorsensor (Tho-R1,2)

Defecte stuurprint buitendeel (defecte sensoringang)

Te hoge belasting bij 

koeling

Probleem 

omschrijving

Communicatiestoring

Communicatiestoring

Communicatiestoring

Communicatiestoring

Spanning-

onderbreking,  lage 

spanning

Storing 

retourluchtsensor

Te hoge belasting bij 

verwarming

Condenswater-storingE9
1x 

knipperen
knippert

Binnendeel 

operatiecheck

Storing 

wandbedieningsensor

Stroomonderbreking, 

hoge stroom

Teveel aangesloten 

binnendelen

Communicatiestoring 

master-slave

Storing fanmotor 

binnendeel

knippert

knippert

knippert

Storing 

verdampersensor

knippert

E8
1x 

knipperen
knippert

E7
1x 

knipperen

Binnendeel print

Mogelijke oorzaak Omschrijving van het probleem

E5 2x 

knipperen

2x 

knipperen

wait of 

geen 

indicatie

uit knippert

geen 

indicatie
3x 

knipperen
knippert

E14
3x 

knipperen
knippert

E1 uit knippert

E6
1x 

knipperen

E34 uit knippert

E16 uit knippert

E35 uit knippert



Storingcodes PAC (SRC40-60  FDC71-250)

Wand 

bediening

Error code Rode led
Groene 

led (1)

Probleem 

omschrijving

Binnendeel print

Mogelijke oorzaak Omschrijving van het probleem

Vervuilde filters, vervuilde 

condensor, ondervulling
Indien de persgastemperatuur te hoog is (T > 130°C)

Persgassensor (Tho-D) Defecte persgassensor

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte persgassensor ingang)

Condensorsensor
Defecte condensorsensor (Tho-R1, 2), defecte bedrading of slechte 

aansluiting

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte sensoringang)

Buitentemperatuursensor
Defecte buitentemperatuursensor (Thi-A), defecte bedrading of slechte 

aansluiting

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte sensoringang)

Persgassensor
Defecte persgassensor (Tho-D), defecte bedrading of slechte 

aansluiting

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte sensoringang)

Overvulling; afsluiters 

gesloten; vervuiling filters; 

draait fanmotor?

Indien de hoge druk (p > 41 bar) wordt overschreden (63H1)

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte 63H1 ingang)

E41 uit knippert Inverterprint of koelribben Oververhitting van powertransistor (200-250VS)

Stuurprint buitendeel, 

compressor
Stroomonderbreking (te hoge stroom naar compressor)

Overvulling; afsluiters 

gesloten; vervuiling filters; 

draait fanmotor?

Stroomonderbreking (te hoge stroom naar compressor)

Stuurprint buitendeel Geen communicatie vanaf stuurprint

Inverterprint Geen communicatie vanaf inverterprint

E47 uit knippert Buitendeel stuurprint
Indien de omgevormde spanning te hoog is (DC > 340V) (SRC40-60 

modellen)

DC ventilatormotor 

buitendeel

Controleer de weerstand van de fanmotor, aansluiting 1 en 3: 25MΩ of 

hoger en 3 en 4: 30kΩ of hoger

Stuurprint buitendeel
Controleer de spanning op CNFAN, aansluiting 1 en 3=280VDC, 3 en 

4=15VDC, 3 en 5=4~6VDC

Ondervulling, afsluiter dicht, 

afwijking LP sensor
Indien de gemeten druk lager is dan 1,5 bar

Defecte lagedruk sensor (LP) Defecte lagedruk sensor, slechte aansluiting of gebroken bedrading

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte lagedruk sensor ingang)

E51 uit knippert Inverterprint Slechte werking inverterprint

Defecte sensor (Tho-S) Defecte zuiggassensor; slechte aansluiting/contact; bedrading defect

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte temperatuursensor ingang)

Storing zuiggassensor

Stroomonderbreking, 

hoge stroom

Communicatiestoring 

inverter

Stroomonderbreking, 

hoge spanning

Storing fanmotor 

buitendeel (model 

SRC40-60)

Lage drukstoring 

(model SRC40-60)

Storing fanmotor 

buitendeel (model 

FDC71-250)

Te hoge 

persgastemperatuur

Storing 

condensorsensor

Storing 

buitentemperatuur-

sensor

Storing persgassensor

Hoge drukstoring

Oververhitting inverter

E53 uit knippert

E49 uit knippert

E48 uit knippert

E45 uit knippert

E42 uit knippert

E40 uit knippert

E39 uit knippert

E36 uit knippert

E37 uit knippert

E38 uit knippert



Storingcodes PAC (SRC40-60  FDC71-250)

Wand 

bediening

Error code Rode led
Groene 

led (1)

Probleem 

omschrijving

Binnendeel print

Mogelijke oorzaak Omschrijving van het probleem

Ondervulling, afsluiter dicht, 

afwijking LP sensor
Indien de gemeten druk lager is dan 1,5 bar

Defecte lagedruk sensor (LP) Defecte lagedruk sensor, slechte aansluiting of gebroken bedrading

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte lagedruk sensor ingang)

Defect cartersensor (Tho-H)
Defecte cartersensor, slechte aansluiting of gebroken bedrading 

(FDC200-250VS)

Stuurprint buitendeel
Defecte stuurprint buitendeel (defecte cartersensor ingang) (FDC200-

250VS)

E59 uit knippert Compressor, inverterprint Indien compressorsnelheid te laag is (n < 11Hz)

E60 uit knippert
Compressor, printplaten, 

koudemiddelhoeveelheid

Indien de rotorpositie bij het opstarten van de compressor niet kan 

worden gesignaleerd

Lekkage, afsluiters dicht
Indien het temperatuurverschil op de verdamper te klein is (Bij koeling: 

Thi-A - Thi-R > 4°C, bij verwarming Thi-A - Thi-R < 4°C)

Storing cartersensor

Koudemiddeltekort

Compressor defect

Vaststaande rotor 

(compressor

Lage drukstoring 

(model FDC71-250)

E57 uit knippert

E55 uit knippert

E54 uit knippert


