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1. Generella anvisningar 
Tack för att Ni valde en produkt från Fläktgruppen! 
Vi ber Er studera denna manual noga innan installationen påbörjas. Vänligen iaktta extra noggrannhet för allt som rör 
säkerheten.  Instruktionerna är viktiga för rätt handhavande av fläkten och dess styrning. 
 
2. Symbolbeteckningar 

 
FARA! 

FARA! Markerar att en olycka kommer att/kan inträffa om 
föreskriften ej följs. Olyckan leder/kan leda till allvarlig 
personskada, möjligen dödsfall. 

 
VARNING! VARNING! Markerar att maskinskador, egendomsskador, haveri 

eller driftstörningar kan inträffa om föreskriften ej följs.   

 UPPLYSNING! 
 
UPPLYSNING! Markerar upplysning om viktig 
information/instruktion. 

 
3. Styrskåpet 

 
 

4. El-anslutning  
El-anslut frekvensomriktaren och eventuella givare enligt bifogat kopplingsschema. Anslutningen skall göras av behörig 
elektriker.  
 

5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 
Led-kontrollen används för att programmera frekvensomriktaren, starta/stoppa den samt visa felinformation. För att 
ändra parameterinställning görs följande: 
 Tryck pil upp eller ner tills PAr visas i displayen 
 Tryck på ENTER 
 För att ändra den blinkande bokstaven/siffran tryck pil upp eller ner. För att välja nästa siffra/bokstav tryck RESET 
 När önskad parameter, exempel b1-14, står i displayen, tryck ENTER 
 Använd pil upp eller ner för att slå in önskat värde (använd knappen RESET för att flytta i sidled) och tryck ENTER för 

att spara det inslagna värdet 
 För att ändra ytterliggare en parameter tryck ESC 
 För att lämna parameterinställningen i frekvensomriktaren tryck ESC tills displayen med F och aktuell frekvens visas. 

 
För att se enhetsdata, t.ex. aktuellt tryck eller temperatur, så väljs Mon istället för PAr.  

Frekvensomriktare 

Skåp 

Knappsats 

Filter 
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6. Frekvensomriktarens grundinställning vid leverans 
Vid leverans är frekvensomriktaren fabriksinställd för levererad fläkt. Frekvensomriktaren är dessutom vid leverans 
förprogrammerad för att arbeta mot en tryckgivare (0-10 V) samt att fläkten ska startas och stoppas manuellt på 
frekvensomriktaren.  
 För att starta fläkten; tryck på den gröna runknappen på frekvensomriktaren  
 För att stanna fläkten; tryck på den röda stoppknappen på frekvensomriktaren  

 
För inställningar av bl.a. önskat börvärde se punkt 11, program för tryckgivare. För ändring av startsätt se punkt 9. 
 

7. Inställning av rotationshåll för fläkthjulet  
Kontrollera att fläkthjulet roterar åt rätt håll. Om fläkthjulet roterar åt fel håll så ändras parameter b1-14 till 0 eller 1 
beroende på vad den är inställd på från början. 
 

8. Ändring av parametrar till andra program 
I tabellen nedan framgår vilka parametrar som ska ändras på frekvensomriktaren för att programmet tryck- och 
temperatur eller styrning med vridpotentiometer ska fungera. 
 
Tryck- och temperatur Vridpotentiometer  
A1-07 = 1 B5-01 = 0 
B5-01 = 0 H3-02 = 0 
B5-02 = 1 H3-13 = 0,3 
B5-03 = 1  
B5-18 = 0  
H3-02 = 30  
H3-10 = 31  
Q-parametrar ändas enligt instruktionerna i punkt 12  
Dip switch S1 i omriktaren ändras till V.   
I ovanstående inställningar för program tryck- och temperatur förutsätts att båda givarna har signal 0-10 V. 
 
Ovanstående parameterinställning för vridpotentiometern gör att fläkten stannar helt när potentiometern närmar sig 
noll. Vill man att fläkten alltid ska gå på ett visst grundflöde, även när potentiometern står på noll, så ändras parametrar 
enligt punkt 13, program för vridpotentiometer. 
 

9. Ändring av startsätt 
Frekvensomriktaren är vid leverans inställd så att fläkten ska startas och stoppas manuellt på frekvensomriktaren. Önskar 
man använda någon typ av startsignal istället så måste parameter B1-02 ändras till 1. Man kan *alltid styra fläkten 
manuellt från frekvensomriktaren om man kör frekvensomriktaren i läge local. Detta gör man genom att trycka på 
knappen LO/RE så att lämpan lyser grön. Därefter anger man önskad frekvens genom att gå med pil upp eller ner tills 
displayen visar F och aktuell frekvens visas. Slå in önskad frekvens och tryck på knappen run. Om frekvensomriktaren ska 
arbeta mot något program/signal så måste omriktaren vara i läge remote. För att sätta omriktaren i läge remote så tryck 
på knappen LO/RE så att lampan släcks. 
 
Vill man att fläkten ska starta så fort strömmen slås på så byglar man mellan plint S1 och SC på omriktaren. 
* Om man vill köra fläkten i läge local när man använder programmet tryck, enligt punkt 11, så måste parameter B5-01 
sättas till 0. För att sätta igång programmet igen så ändras B5-01 tillbaks till 3. 
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10. Starta och stoppa med extern knappsats 
Om frekvensomriktaren ska startas och stoppas med en extern start- och stoppknapp så måste följande parametrar 
ändras: 
B1-02 = 1 
H1-01 = 0f  (grundinställning = 40) 
H1-02 = 0f  (grundinställning = 41) 
H1-05 = 0   (grundinställning = 3) 

 

11. Program för tryckgivare 
Programmet för tryckgivare fungerar enligt följande. Frekvensomriktaren reglerar automatiskt fläktens varvtal 
så att önskat tryck (börvärde), som slås in i frekvensomriktaren, upprätthålls i kanalen. Nedanstående 
parametrar måste ändras till önskat värde:  
 
PARAMETRAR i meny PAr 
Parameter Definition Enhet Grundinställning 

från fabrik 
b5-19 Börvärde i Pa (Pascal). Anger det tryck som fläkten ska hålla i kanalen. Pa 250 
b5-38 Tryckgivarens inställda max mätområde (vid 10 V). 

Mätområdet på tryckgivare DPT ställs in genom att öppna locket och ändra 
bläcken enligt bild på lockets insida.  

Pa 500 

 
Aktuellt tryck i kanalen kan visas på frekvensomriktaren. För att se aktuellt tryck välj följande:  
 
PARAMETRAR  i meny Mon 
Parameter Definition 

u5-01 Visar aktuellt tryck i frekvensomriktarens display 
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12. Program för tryck- och temperatur 
Programmet för tryck- och temperatur fungerar enligt följande:  
Frekvensomriktaren reglerar automatiskt fläktens varvtal så att önskat tryck (börvärde), som slås in i frekvensomriktaren, 
upprätthålls i kanalen. Beroende på aktuell temperatur så kompenseras börvärdet som fläkten arbetar mot. Detta 
innebär att när det är kallt ute så kan fläkten suga ut lite mindre luft för att på så sätt spara energi. När det är varmt ute så 
kan fläkten istället suga ut mera luft. Nedanstående parametrar måste ändras till önskat värde:  
 
PARAMETRAR i meny PAr 
Parameter Definition Enhet Grundinställning 

från fabrik 
q1-01 Börvärde i Pa (Pascal). Anger det tryck som fläkten ska hålla i kanalen. Pa 100 
q1-02 Temperatur för max tryckökning C 10 
q1-03 Max tryckökning  Pa 20 
q4-06 Max tryckökning – samma värde som på q1-03 knappas även in här Pa 20 
q1-05 Temperaturgivarens maxvärde (vid 10V) C 50 
q1-06 Tryckgivarens inställda max mätområde (vid 10 V).  

Mätområdet på tryckgivare DPT ställs in genom att öppna locket och ändra 
bläcken enligt bild på lockets insida.  

Pa 250 

q1-07 Temperaturgivarens min värde (vid 0 V) C -50 
q1-08 Temperatur för max tryckminskning C -10 
q1-09 Max tryckminskning Pa -20 

    q4-08 Max tryckminskning – samma värde som på q1-09 knappas även in här men 
detta värde ska alltid vara positivt (normalt är q1-09 negativt)  

Pa 20 

b1-14 Parameterinställning för rotationshåll av fläkthjulet (Se ovan under avsnitt 5) 
q6-03 Grovinställning av regulatorns reaktionstid (Se nedan under avsnitt 9) 
q6-04 Fininställning av regulatorns reaktionstid (Se nedan under avsnitt 9) 

 

Samtliga parametrar utom b1-14, q4-06 och q4-08 kan ändras då fläkten är i drift! 
 
Aktuell temperatur samt tryck i kanalen kan visas på frekvensomriktaren. För att se aktuell temperatur och tryck väljs 
följande:  
 
PARAMETRAR  i meny Mon 
Parameter Definition 

u8-07 Visar aktuell temperatur i frekvensomriktarens display 

u8-08 Visar aktuellt tryck i frekvensomriktarens display (trycket visas konstant på tryckgivaren) 
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Exempel på hur tryck- och temperaturprogrammet fungerar 
 

Princip temperaturpåverkan av trycket
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sc

al
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q1-08
q1-09

q1-02
q1-03

 
Diagrammet visar principen för hur temperaturen påverkar inställt 
börvärde för trycket.  

Exempel: Ett konstant kanaltryck om 100 Pa önskas.  
Slå in 100 på parameter q1-01. Om temperaturen 
blir +10 C så ska tryckets börvärde öka med 20 Pa till 
totalt 120 Pa (flödet i systemet ökar). På parameter 
q1-02 anges 10 och på parameter q1-03 anges 20.  
Om temperaturen blir -10 C så ska tryckets börvärde 
minska med 20 Pa till totalt 80 Pa (flödet i systemet 
minskar).  På parameter q1-08 anges -10 och på 
parameter q1-09 anges -20. Blir temperaturen 
varmare än 10 C så kommer börvärdet att vara 120 
Pa oavsett hur hög temperaturen är. Blir 
temperaturen lägre än -10 C så kommer börvärdet 
att vara 80 Pa oavsett hur låg temperaturen blir.  
 
Mellan -10 C och +10 C så kommer börvärdet att 
ändras som en linjär linje mellan 80 och 120 Pa.  

 
”Grov- och fininställning” av fläktens reaktionstid 
Om fläkten accelererar/bromsar för snabbt eller långsamt till inställt börvärde bör följande parameter korrigeras: q6-03. 
Denna anger hur fort regulatorn ska korrigera inställningarna till börvärdet.  Parametern är inställt på ett grundvärde från 
fabrik men kan behöva justeras efter att fläkten är driftsatt. Observera att för högt inställt parametervärde kan medföra 
översvängning vilket innebär att fläkten accelererar/bromsar högt över/under det börvärde som är satt varefter den 
ställer in sig. För lågt värde medför en alltför långsam regulator. 
 
Efter att en grovinställning har gjorts kan en fininställning behöva göras. Detta görs med parameter q6-04 och även denna 
parameter är inställd på ett grundvärde från fabrik.  För högt värde på denna parameter gör att det kan ta lång tid för 
regulatorn att nå börvärdet, för lågt värde så finns det risk för översvängning.  
 
Tillfällig bortkoppling av temperaturkompensering  
 

För att koppla bort temperaturkompenseringen så ändras parameter q1-05 och q1-07 till 0.  
 
 

13. Program för vridpotentiometer 
Programmet för vridpotentiometer fungerar enligt följande. Genom att vrida upp eller ner på vridpotentiometern så 
kommer frekvensen på frekvensomriktaren antingen att ökas eller minskas. Detta innebär att fläktens varvtal förändras så 
fort man vrider på potentiometern. Man kan antingen låta fläkten stanna helt när vridpotentiometern närmar sig noll 
eller att fläkten alltid går med ett visst varvtal när potentiometern står på noll. För att ändra fläktens förinställda 
max/minfrekvens så ändras följande parametrar: 
 
13.1 Inställningar om fläkten ska stanna när vridpotentiometern närmar sig noll 
 
PARAMETRAR i meny PAr 
Parameter Definition Enhet Grundinställning 

från fabrik 
d2-01 Max frekvens i % av parameter E1-04 som fläkten kan köras på. OBS! Värdet 

får ej överstiga värdet enligt tabell max/min tillåtet fläktvarvtal, punkt 14 . 
% 100 

E1-09 Minsta frekvens som fläkten ska kunna köras på. OBS! Värdet får ej 
understiga värdet enligt tabell max/min tillåtet fläktvarvtal, punkt 14 . 

Hz Se punkt 14  

 



 

7 
 

13.2 Inställningar om fläkten inte ska stanna när vridpotentiometern står på noll 
 
PARAMETRAR i meny PAr 
Parameter Definition Enhet Grundinställning 

från fabrik 
d2-01 Max frekvens i % av parameter E1-04 som fläkten kan köras på. OBS! Värdet 

får ej överstiga värdet enligt tabell max/min tillåtet fläktvarvtal, punkt 14. 
% 100 

d2-02 Min frekvens i % av parameter E1-04 som fläkten kan köras på. OBS! Värdet 
får ej understiga värdet enligt tabell max/min tillåtet fläktvarvtal, punkt 14 . 

Hz Se punkt 14 

 

14. Max/min tillåten frekvens/fläktvarvtal 
 
Tabellen nedan redovisar fläktens max- och min tillåtna frekvens. Värdena i parenteserna visar vilket 
fläktvarvtal frekvensen motsvarar.  
  
Fläktmodell Parameter E1-04 

Max tillåten  
frekvens 

Parameter E1-09 
Min tillåten 

frekvens 

Parameter d2-01 
Max tillåten frekvens 

i % av E1-04 

Parameter d2-02 
Min tillåten frekvens  

i % av E1-04 
BF280-PM-L-0.75-3000 165 (3300 rpm) 30 (600 rpm) 100 18 
BF400-PM-L-0.75-1500 83,5 (1670 rpm) 15 (300 rpm) 100 18 
BF500-PM-L-1.5-1500 103 (1545 rpm) 20 (300 rpm) 100 19 
BF500-PM-L-2.2-1800 116 (1740 rpm) 24 (360 rpm) 100 21 
BF630-PM-L-4-1500 75 (1500 rpm) 23 (460 rpm) 100 31 
 
 
 
För teknisk support: ring Fläktgruppen på telefon 0470-74 97 00  



15. Kopplingsschema
Inkoppling av frekvensomriktare V1000 och tryckgivare DPT2500R8/
DPT2500R8D

   Power supply

OBS! Enfasenheter har inte någon L3-plint

o         o       o      o
U        V       W    PE          Frekvensomriktare V1000

L1    L2   L3 PE S1  S2  S3   S4  S5    S6    A1  A2  +V  AC  AM  AC
o      o     o   o    o     o    o     o     o       o      o     o     o    o     o     o

Tryckgivare DPT

Supply  GND  Output
o        o       o

3~

Fläktmotor

1U
1-

1

1V
1-

1

1W
1-

1

o      o     o    o 
L1    L2    L3  PE

Filter

L1  L2  L3   PE
o      o     o    o

o     o     
L1   N    

230V

24V DC
+     -


