
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ebm-papst i Sverige ger fullt stöd för anslutning och programmering av EC-fläktar via ebm-papst  
eget program EC-CONTROL. Alla fläktar från ebm-papst, med integrerad styrelektronik, är  
förberedda för kommunikation via MODBUS. 
 

     Styrning via EC-CONTROL 
   Elektronisk styrning av EC-fläktar med ebm-papst programvara EC-CONTROL installerad på     
   Windows-baserad dator och ansluten till fläktarna via RS485 / USB (motsvarande STISO eller    
   STIXL). Detta förutsätter att en drivrutin för kommunikation är installerad på datorn. Anslutna 
   ledningar måste vara av typ partvinnad kabel. (Sladden kan vara skärmad, men ett krav är en      
   partvinnad kabel). ebm-papst ger inte stöd för installation av kommunikationsprogramvara  
   (eller drivrutiner), från 3-parts leverantörer. 

 
      Direktkommunikation via MODBUS 
      ebm-papst i Sverige ger support för det senaste MODBUS-protokollet (vanligtvis som PDF). Det  
      förväntas samtidigt att en person eller ett företag som vill kommunicera med EC-fläktar via MODBUS,  
      och eventuellt konfigurera fläktar via MODBUS, har nödvändig kompetens. 
      Användning av programvaror, eller hårdvaror som exempelvis PLC-enheter, som inte är 
      från ebm-papst ges inte 100% support inte förväntas. EC-Clone är ett PC-program som  
      tillhandahålls av ebmpapst som ett hjälpverktyg. För anslutning och användning gäller samma      
      förutsättningar och villkor som för EC-CONTROL. 
 
      Ingen support vid egen omprogrammring 
      Ändringar (omprogrammering) av kommunikationsparametrar och standardinställningar som      
      exempelvis av baudhastighet och paritet kan resultera i att fläktarna inte kan kontrolleras från  
      ebm-papst programvara. Detta kan resultera i att kommunikationen inte kan återställas och att  
      det inte går att läsa fellista, ID och förbrukningsdata. Skulle det inträffa blir garantin ogiltig. 
      På nästa sida finns några tips för installation och kommunikation via MODBUS. 
 
 
 
 

 
 
 

ebm-papst Instruktion 
Användning av EC-CONTROL och MODBUS 



  
 
 
 
    Standardinställning, 8E1: 
     BAUDRATE 19.200 Baud. 1 x startbit, 8 databitar, 1 x paritet ”Even”, 1 x Stop-bit 
     (Det krävs ett lösenord för att ändra denna inställning)  
      
     
    Adressering: 
    Alla EC-fläktar har standardadressen “1”. Om flera fläktar ska styras från samma PLC måste de      
    adresseras individuellt. Tillåtna värden är 1 till 247. Fläktarna är anslutna individuellt för adressbyte.  
    Om många fläktar är anslutna stängs alla av och på individuellt för fortsatt adressering. 
 
     
    OBS! 
    För att gjorda ändringar ska träda i kraft måste RESET: "2" skickas till D000. 
    Enda undantaget är ändringar av fläktens hastighet via D001. 
 
     
    Tips: 
    Adressen till en fläkt, eller ändring av en adress, kan göras med EC-CONTROL. Detta är 
    möjligt med alla anslutna och aktiva fläktar. 
 
 
    Inställning av hastighet via MODBUS 
    För direkt regleringen av hastigheten måste D101 vara ”1”, eller ändras till ”1”. Ställ in värdekälla =      
    RS485. se avsnitt 2.10. Standard är "0", vilket styrs via den analoga ingången. 
 
     
    OBS! 
    För att gjorda ändringar ska träda i kraft måste RESET: "2" skickas till D000. 
    Enda undantaget är ändringar av fläktens hastighet via D001. 
 
    
   Hastigheten kan sedan justeras kontinuerligt via D001 
   Värdet som skickas för att ange önskad hastigheten beräknas på ett av två sätt beroende på  
   om fläkten är inställd för ÖPPEN eller SLUTEN slinga. En av följande formler ska väljas 
 

a) Justering av fläkthastighet i sluten slinga: 
 

Databytes 
Inställt värde [rpm]  

64000 
. nMax [rpm]

 

b) Justering av fläkthastighet I öppen slinga: 
 
 

Inställt värde [%]               
Databytes 

65536 

 
. 100 % 



  
   
 
   Värdet nMax är = D119 
  OBS! Om hastigheten justeras ofta är det viktigt att bibehålla D103. Spara inställt värde på “0”. 
  Om D103 ändras till "1" sparas alla kommandon i EEprom. Viktigt att noter att det här finns en  
  gräns på 100 000 kommandon.   
 
 
   Fel och felkoder 
   Om ett fel eller en driftstörning uppstår i en fläkt, eller i den miljö där fläkten är installerad, 
   kan detta få flera olika konsekvenser: 
 
 Vid en begränsad överhettning kan fläkten fortsätta men med reducerad drift. Felet registreras i felloggen,  
 men utan att reläfunktionen löser ut, Fläktens hastighet reduceras tills den kritiska temperaturökningen        
 normaliserats. 
 
 Vid mer omfattande fel stannar fläkten och reläfunktionen aktiveras: (NO) Normally Open = stängning och  
 (NC) Normally Closed = omkoppling. Bägge via COM (Common). I vissa fall startar fläkten igen när felet  
 Åtgärdats. I andra fall måste fläktens värden återställas. 

 
  Typisk extern felorsak: Fasfel.  
  Detta gäller för 3-fas fläktar. Om en fas saknas fungerar dock elektroniken i fläkten.  
  Eftersom det inte finns någon ström för fläktdriften rapporteras ett fasfel. Om fasen  
  återvänder startar fläkten igen. 
 
  Blockerad fläktvinge eller fläkthjul 
  Fläktens integrerade elektronik startar motorn. Om det uppstår ett motstånd kommer fläkten 
  att stanna, och elektroniken gör sedan ett nytt startförsök. Upprepas detta flera gånger  
  går fläkten in i felläge. 
 
  Via MODBUS kan de 13 senaste felen analyseras då de registreras och lagras i en fellogg. 
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