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Varning 
Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och varningar inklusive alla 
varningsskyltar på enheten före installation och idrifttagning. Se till att alla 
varningsskyltar är hela och läsbara och komplettera vid behov med nya skyltar. 

 

Observera 
Nicotra Gebhardt förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. 

 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta oss: 
 
Nicotra Gebhardt AB 
Box 231, Kråketorpsgatan 30  Telefon: 010-130 26 00 
431 23  MÖLNDAL    Fax:  031-87 85 90 
Sverige     E-post: info.se@nicotra-gebhardt.com 
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Definitioner och varningar 
 

Varning 
Beteckningen "Varning" som används i detta dokument och som finns på 
enhetens varningsskyltar pekar på att om inga eller otillräckliga 
försiktighetsåtgärder vidtas vid hantering av enheten, kan fara för liv och lem 
samt omfattande sakskador föreligga. 

 

OBS! 
Beteckningen "OBS!" som används i detta dokument pekar på att om inga 
eller otillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas vid hantering av enheten, kan risk 
för lindriga personskador eller materialskador föreligga. 

 

Observera 
Beteckningen "Observera" som används i detta dokument pekar på att det rör 
sig om viktig information om produkten eller att informationen påkallar särskild 
uppmärksamhet. 

 

Kvalificerad person 
I enlighet med denna driftinstruktion och varningsanvisningarna avses med en 
"kvalificerad person" en person som är förtrogen med installation, montage, 
idrifttagning och drift av utrustningarna och de eventuella risker som är 
förbundna med dessa. 
Följande kvalifikationer förväntas dessa personer ha: 

 Utbildning och behörighet att koppla in och ur utrustningarna samt öppna, 
jorda och märka upp kopplingskretsar i enlighet med gällande 
säkerhetsåtgärder och -föreskrifter.  

 Utbildning i beaktande och hantering av skyddsanordningar och alltid i 
överensstämmelse med gällande säkerhetsföreskrifter.  

 Utbildning i första-hjälpen-insatser. 

 
 
Avsedd användning 
Utrustningarna får endast användas i applikationer som beskrivs i handboken och endast 
tillsammans med delar och komponenter som rekommenderats och godkänts av Nicotra 
Gebhardt. 
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Behörigheter 
 

 
 
EU:s lågspänningsdirektiv 
EC-driven motsvarar kraven i EU:s lågspänningsdirektiv 2006/95/EC.  
 
EU:s EMC-direktiv 
EC-driven skall endast användas tillsammans med produkter tillverkade av Nicotra Gebhardt. 
Enheten sitter fast monterad i respektive produkt eller levereras för att monteras fast i en 
utrustning. Driven uppfyller kraven enligt EMC-direktivet 2004/108/EG vid korrekt installation 
motsvarande EMC:s produktnorm för varvtalsvariabla elektriska drivningar, EN 61800-3. 
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Säkerhetsanvisningar 
 
Följande varningar och hänvisningar är till för både er säkerhet och som skydd för 
inkopplade fläktar och styrutrustningar. Detta kapitel tar upp allmänna varningar och 
hänvisningar vid hantering av EC-driveenheter levererade av Nicotra Gebhardt. Rubrikerna 
är Allmänna anvisningar, Transport och lagring, Idrifttagning, Drift och Reparationer. 
 
Speciella varningar och hänvisningar beträffande agerande i detalj tas upp i början av varje 
kapitel. 
 
Läs igenom informationen noggrant då detta är för er egen säkerhets skull och dessutom 
hjälper till att ge driven och de fläktar den ska styra en längre livslängd. 
 
Allmänna anvisningar 
 

Varning 
Denna drive alstrar farliga elektriska spänningar och styr farliga roterande 
delar. Om anvisningarna i denna driftinstruktion inte följs, kan fara för liv och 
lem samt omfattande sakskador föreligga. 
Endast härför behörig och kvalificerad personal bör arbeta med driven. 
Denna personal måste vara förtrogen med alla varningar och åtgärder som 
finns upptagna i denna driftinstruktion vad gäller transport, montering och 
handhavande av driven. 
Barn och obehöriga personer får inte komma i kontakt med enheten! 
 
Fara genom elektriska stötar! 
Mellankretskondensatorn fortsätter att vara laddad även efter att 
matningsspänningen kopplats från. Den kan även laddas upp av en roterande 
motor om matningsspänningen saknas. 
Driven får därför aldrig öppnas förrän minst 5 minuter passerat efter att 
matningsspänningen kopplats från!  

 

OBS! 
Dessa utrustningar får endast användas till det ändamål som tillverkaren 
fastställt. Används driven efter ej godkända ändringar eller med tillbehör som 
inte godkänts eller levererats av tillverkaren, kan det leda till brand, elektriska 
stötar och skador. 

 

Observera 
Förvara denna driftinstruktion lättillgängligt och se till att varje användare tar 
del av innehållet! 
Använd endast lämplig elektronisk utrustning vid mätningar och försök på 
roterande utrustningar. 
Läs noga igenom denna instruktion och dess varningsanvisningar innan något 
montage eller någon idrifttagning genomförs och beakta alla varningstexter på 
utrustningarna. 
Se till att alla varningsskyltar är hela och läsbara och komplettera vid behov 
med nya skyltar. 
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Transport och lagring 
 

Varning 
Korrekt transport, lagring, uppställning, montage och idrifttagning är en 
förutsättning för en säker drift. 

 
 

OBS! 
EC-driven måste skyddas mot slag och kraftiga vibrationer under transport 
och lagring. Dessutom får inte enheten utsättas för stänkvatten (regn) eller 
extrema temperaturer som ligger utanför det tillåtna området. 

 
Idrifttagning 
 

Varning 
Driveenheten måste vara jordad! 
Arbeten på driven samt på anslutna fläktar eller styrutrustningar som utförs av 
okvalificerad personal eller om varningarna inte beaktas, kan leda till svåra 
personskador eller allvarliga skador på enheten. 
Endast härför behörig och kvalificerad personal bör arbeta med driven. Denna 
personal måste vara förtrogen med alla varningar och åtgärder som finns 
upptagna i denna driftinstruktion vad gäller transport, montering och 
handhavande av driven. 
Särskilt viktigt är att både allmänna och lokala montage- och 
säkerhetsföreskrifter för arbeten i starkströmsanläggningar (t.ex. ELSÄK-FS) 
samt föreskrifterna för användning av personlig säkerhetsutrustning beaktas. 
 
Farliga spänningar kan ligga över följande anslutningar, även om motorn 
är frånkopplad: 

 Nätanslutning L1, N 

 Motoranslutning U, V, W 

 Plintar för hallsensorn 

 
Drift 
 

Varning 
EC-driven arbetar med livsfarliga spänningar. 
Några parameterinställningar kan leda till att den anslutna motorn startar av 
sig själv när matningsspänningen kopplas till.  
Parametrarna för de maximala varvtalen måste ställas in noga så att motorn 
skyddas säkert mot överbelastning.  

 
Reparationer 
 

Varning 
Reparationer får endast utföras genom Nicotra Gebhardts försorg. 
 
Slå från strömmen till enheten och vänta i minst 10 min så att 
mellankretskondensatorn hunnit ladda ur sig helt. 
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1 Översikt 

1.1 Allmän information 
EC-driven EKE 07-0065-5E-IM från Nicotra Gebhardt är en frekvensomriktare för elektronisk 
kommutering (EC) och varvtalsstyrning resp. -reglering av Nicotra Gebhardt fläktar med EC-
motorer (borstlösa likströmsmotorer, BLDC-motororer). Driven styrs av en mikrocontroller 
och har en inbyggd aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). EC-driven har ett överlastskydd för 
frekvensomriktaren och motorn. 
EKE 07-0065-5E-IM kan styras via 0-10 VDC, separat potentiometer alt. via  Modbus RTU. 

1.2 Egenskaper 

1.2.1 Allmänt 

 Driftspänning 230 VAC 

 Integrerad aktiv effektfaktorkorrigering (PFC) 

 Enkel installation och idrifttagning 

 Enkel ledningsdragning med klämplintar 

 Integrerat nätverksgränssnitt Modbus RTU 

 Integrerat analoggränssnitt (0-5 V, 0-10 V, potentialfri, brytande larmrelä) 

 Finns för 2 fläkttyper: 
- DDMB (ID:152088) 
- RZP och TZP (ID:154704)  

1.2.2 Driftsförhållanden 

 Varvtalsreglering över sluten reglerkrets (closed-loop) 

 Upp- och nedrampning 

 Lagring av senaste börvärdet vid spänningsbortfall med automatisk återstart när 
spänningen kopplas in igen. 

 Hög verkningsgrad 

 Ingångseffekt 1800 W 

 Effektfaktor >0.95 

1.2.3 Skyddsfunktioner 

 Ingångsspänning (brown-out) 

 Överlast och övertemperatur 

 Blockering av fläkthjul 

 Maxvarvtal, inställbart I förhållande till fläkt/motortyp 

 Säkert arbetsområde i fläkt/motortyp (varvtal, effekt och motorström) 
 

 

Varvtal 
Effekt-

begränsning 
Limit 

Ström- 
begränsning 

V

 

p
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2 Installation 
Varning 
Driven måste vara jordad! 
Arbeten på driven samt på anslutna fläktar eller styrutrustningar som utförs av 
okvalificerad personal eller om varningarna inte beaktas, kan leda till svåra 
personskador eller allvarliga skador på enheten. 
Särskilt viktigt är att både allmänna och lokala montage- och 
säkerhetsföreskrifter för arbeten i starkströmsanläggningar (t.ex. ELSÄK-FS) 
samt föreskrifterna för användning av personlig säkerhetsutrustning beaktas. 
 
Farliga spänningar kan ligga över följande anslutningar, även om motorn 
är frånkopplad: 

 Nätanslutning L1, N 

 Motoranslutning U, V, W 

 Plintarna för hallsensorerna (lägesgivarna) 

 

2.1 Omgivningsbetingelser 
 
Kaplsingsklass 
IP54 
 
Luftfuktighet 
<90% ej kondenserande 
 
Monteringshöjd över havsnivån 
<1000 m, över denna nivå reduceras effekten. 
 
Stötar 
Regulatorn får inte tappas eller utsättas för hårda slag. 
 
Vibrationer 
Driven får inte installeras i en miljö där den kan utsättas för kontinuerliga vibrationer . 
 
 
Installation och värmekonvektering 
 

Varning 
Höljet kyls med fri luftkonvektion och får aldrig täckas under drift. 
 
För att driven ska kunna uppnå maximal belastning vid höga 
omgivningstemperaturer upp till 40°C, måste den till viss del sitta monterad i 
fläktens luftström. Alternativt kan man montera en separat fläkt för att 
kylningen ska bli tillräcklig. 
Skulle enhetens temperatur överstiga tillåtet maxvärde p.g.a. otillräcklig 
kylning, minskar enhetens effekt av sig själv så att maxtemperaturen inte 
överskrids. Detta tillstånd indikeras med varningen “Temperature derating”. 
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2.2 Mekaniska mått 

1
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Bild 1: Enhetens mått 
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Bild 2: Monteringshål 

 
Höljets basdel är förberedd för 
montering av upp till 4 kabel-
förskruvningar M20. 
(ingår inte i leveransen) 
 
Om något hål inte används, ska det 
pluggas igen med den medlevererade 
proppen. 
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2.3 Montering 

OBS! 
Höljets bägge delar är försedda med speciella fixeringar så att kylkroppen kan 
hållas i rätt läge vid kabelmonteringen. Beakta följande monteringsanvisningar 
så att enheten inte riskerar att falla ned. 

 

1. Montering av basdelen Höljets basdel kan skruvas fast på en vägg eller i ett elskåp 
med hjälp av de 4 hålen (Bild 2).  
I höljets basdel måste man skruva fast kabelförskruvningar 
M20 (ingår inte i leveransen), en för varje kabel. 
 

2. Införing av kabeln Införing och fixering av kabeln 
 

3. Fasthakning av 
kylkroppen 

Kylkroppen EKE07 har två stift som passar i basdelens 
ursparingar. Med hjälp av dessa hakar man in kylkroppen i 
basdelen. 
 

 
 

Tack vare detta kan basdelen monteras horisontellt eller 
vertikalt. 

           
 

4. Anslutning och 
inställning av DIP-
omkopplaren 

När kylkroppen satts fast enligt steg 3 går man lätt vidare med 
att ansluta ledarna och ställa in DIP-omkopplaren. 
 

 
 

5. Kontroll av 
jordanslutningen 

För att driften ska kunna ske säkert måste man innan höljet 
stängs se till att den medlevererade jordledaren monterats 
mellan basdelen och kretskortet (anslutning X5). 
 

6. Igenstängning av höljet Höljet försluts med hjälp av 4 muttrar. 
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2.4 Elinstallation 

Varning 
EC-driven måste alltid vara ansluten till jord! I annat fall kan en farlig spänning 
uppkomma på enheten, vilket kan leda till elektriska stötar. 
Var mycket noga med att jordförbindningen mellan höljets underdel och 
kretskortet är korrekt utförd. 
För att en säker drift ska kunna garanteras, får installationen och idrifttagandet 
endast utföras av kvalificerad personal där alla varningsanvisningar i denna 
instruktion måste följas. 
Alla allmänna och lokala säkerhetsbestämmelser i samband med arbeten på 
farliga elektriska anläggningar (t.ex. EN50178) måste beaktas.  
Höga spänningar kan ligga över enhetens anslutningar, även när enheten är 
frånkopplad. Efter frånkopplingen måste man vänta i ca 10 minuter innan 
några monteringsarbeten påbörjas. 

2.4.1 Översikt över anslutningsplintarna 

 

INTERFACE
analogue

Modbus RTU

MOTOR
Hall Sensor

MOTOR
Power

MAINS
1~230VAC
50/60Hz

9 8 7 6 5 4 3 2 1 -    +  H3 H2 H1

PE   W    V    U PE   N     L

X1X2X3X4

X5

 

Bild 3: Översikt över anslutningsplintarna 

 

2.4.2 DIP-omkopplare 

Switch Bild Funktion 

DIP1  

  
 

Val av fläkttyp 
 
DIP1..4: Fläkttyp 0..15 

DIP2  

  
 

Specialfunktioner 
 
 

Tabell 1: Översikt över DIP-omkopplare 



 

 
 

SE-13 av 28 

2.4.3 Tilldelning av anslutningar 

2.4.3.1 Nätspänningsanslutning X1 

Typ Plint Funktion 

Klämplint 
Kabelarera max. 2,5mm2 

L L  

N N 

PE Jord 

Tabell 2: Nätspänningsanslutning 

2.4.3.2 Motor kraftanslutning X2 

Typ Plint Funktion Kabelfärg 

 
 

Rotationsriktning: 
moturs 

 
 

Rotationsriktning: 
moturs  

Klämplint 
Kabelarea max. 2,5 mm2 

U Motorfas svart  

V Motorfas röd blå 

W Motorfas blå  röd 

PE Skyddssjord grön/gul 

Tabell 3: Motor kraftanslutning X2 

2.4.3.3 Motor sensoranslutning X3 

Typ Plint Funktion Rotationsriktning 
moturs 

Rotationsriktning: 
medurs 

Klämplint 
Kabelarea max. 1,5 mm2 

H1 Hall sensor grön vit 

H2 Hall sensor gul 

 

 

Varning! 
Alla hallsensorns 
plintar refererar till på 
mellanleds-
spänningen 420 VDC! 

H3 Hall sensor vit grön 

+ Matning +16V svart 

- Signaljord brun 

 

Tabell 4: Motor sensoranslutning X3 

2.4.3.4 Styranslutningar X4 

Typ Hall- Funktion 

Klämplint 
Kabelarea max. 1,5 mm2 

1 +5 VDC 

2 Signaljord 

3 0-10 VDC 

4 0-5 VDC 

5 Nät A  

6 Nät B 

7 Signaljord 

8 Larmrelä (NC) 

9 Larmrelä (NC) 

Tabell 5: Styranslutningar X4 
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2.4.4 Anslutningsbilder 

Varning 
PE- och N-ledningarna får inte kastas om! Skulle detta ske kan farliga 
spänningar uppkomma mellan anslutningarna för olika enheter, vilket kan leda 
till elektriska stötar eller att komponenter förstörs.  

 

OBS! 
Var noga med att säkringar och kabelareor väljs rätt med hänsyn till 
effektförbrukning och antalet anslutna enheter.  

 

2.4.4.1 Anslutning av nätspänning och motor 

Varning 
Driveenheten måste alltid vara jordad! 
Driveenheten EKE07 innehåller ingen säkring. Den måste avsäkras med en 
lämplig extern (trög) säkring i L-ledaren. 
Var mycket noga med att jordförbindningen mellan kretskortet (X5) och 
basdelen inte har lossats. 
Motoranslutningarna får aldrig lossas eller kastas om under drift. 

 

INTERFACE
analogue

Modbus RTU

MOTOR
Hall Sensor

MOTOR
Power

MAINS
1~230VAC
50/60Hz

1~230VAC
50/60Hz

Case
Ground

9 8 7 6 5 4 3 2 1 -    +  H3 H2 H1

PE   W    V    U PE   N     L

PE  N   L

Fuse
16A
slow

X1X2X3X4

X5

M
Position
Sensor

 

Bild 4: Nät- och motoranslutning 

2.4.4.2 Analogt gränssnitt 

Det analoga gränssnittet kan styras på 3 olika sätt: 

 Spänningssignal 0..5V DC (kontinuerligt eller PWM) 

 Spänningssignal 0..10V DC (kontinuerligt eller PWM) 

 Potentiometer 10 kΏ (den integrerade +5V-utgången ska användas) 
 

OBS! 
När en extern spänning läggs på den analoga ingången, får spänningsvärdet 
inte överstiga gränsen som anges under Tekniska data! Ingången är skyddad 
mot eventuella felkopplingar för spänningar upp till 24 V och mot omkastning 
av polerna. 
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Ingång 0..5V 
 
 

INTERFACE
analogue

Modbus RTU

X4

0..5Vdc24Vdc

9 8 7 6 5 4 3 2 1
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G
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u
n
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5
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u
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Ingång 0..10V 
 
 

INTERFACE
analogue

Modbus RTU

X4

0..10Vdc24Vdc

9 8 7 6 5 4 3 2 1

0
..
5
V

0
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5
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u
t
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Potentiometer 
(t.ex. REGPOT1) 

 

INTERFACE
analogue

Modbus RTU

X4

REGPOT1
with STOP

REGPOT1
without STOP

Minimum

Minimum

Regulation

Regulation

24Vdc

9 8 7 6 5 4 3 2 1

0
..
5
V

0
..
1
0
V

G
ro

u
n
d

+
5
V

 o
u
t

nc

V-

V-

V+

V+

5k

5k

IN

IN

 
 

 

INTERFACE
analogue

Modbus RTU

X4

24Vdc 

9 8 7 6 5 4 3 2 1

0
..
5
V

0
..
1
0
V

G
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u
n
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+
5
V
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u
t

nc

 
 

Temperaturgivare NTC 

 
För att denna enkla temperaturreglering ska kunna utnyttjas, 
måste reglerläge 3 kopplas in. Dessutom behöver speciella 
inställningar göras för anpassning av reglerförhållandet: 

 minimalt givarvärde för den minimala givartröskeln 
(standard ca 20°C) 

 maximalt givarvärde för maxtemperaturen (standard ca 
35°C) 

 

n_min

n_max

Tmin Tmax

n_min

n_max

 
 

Bild 5: Varianter på inkoppling med analogt börvärde 
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2.4.4.3 Gränssnitt Modbus RTU 

INTERFACE
analogue

Modbus RTU

X4

24Vdc

Modbus
Master

9 8 7 6 5 4 3 2 1

G
ro

u
n
d

N
e
t 
B

N
e
t 
Anc

 

Bild 6: Gränssnitt Modbus RTU 

 

Observera 
Det är även möjligt att använda Modbus-gränssnittet för framställning av 
driftsparametrar när driftsläget är inställt på “Analogt börvärde”.  

2.4.4.4 Larmutgång 

Felsignalen finns tillgänglig som potentialfri, brytande kontakt (jmf. Bild 5 och kapitlet 
“Tekniska data” för ytterligare detaljer). 
 

OBS! 
Larmutgången, plint 8 & 9 (NC), potentiafri och brytande vid larm är utförd 
som isolerat halvledarrelä (Photo-MOS) för max 24 VAC/30 VDC spänning. 
Högre spänningar kan förstöra reläet. 
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2.4.5 Riktlinjer för anslutning 

I normala fall levereras fläktmotorn med en oskärmad, gemensam kabel för motorns 
strömmatning och positionssensorn. 
Det är möjligt att förlänga motorkabeln inom vissa gränser. I sådant fall måste fläkten förses 
med en separat kopplingsbox (tillval) så att längre och separata, skärmade kablar kan 
anslutas direkt till motorn. 

2.4.5.1 Kabeldragning med motorkabel i originalutförande 

Motorkabeln i originalutförande är tänkt för standardapplikationer där 
monteringsförhållandena tillåter att drivern monteras i närheten av fläkten. 
 
Följande villkor måste uppfyllas för att driften ska kunna ske tillförlitligt och säkert (jmf. Bild 
7): 

 Fläkt och driver monteras på ett gemensamt, elektriskt ledande underlag eller i ett hölje 
(jordad yta). 

 Alla kablar dras utmed den jordade ytan och så tätt som möjligt. 

 Motorkabeln bör vara så kort som möjligt. 

 Motorkabeln ska förläggas separat från andra kablar (matning, styrning) för att undvika 
att störningar överförs till dessa kablar. 

 Motorkablar får inte löpa parallellt med andra kablar, utan de ska korsa varandra i rät 
vinkel om det krävs. 

 

 

Bild 7: Kabeldragning med motorkabel i originalutförande 
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2.4.5.2 Kabeldragning med lång motorkabel 

 

Varning 
Fara genom elektriska stötar! 
Alla motorkablar leder farliga spänningar när drivern är inkopplad! 
Dett gäller även för de 5 hallsensorledningarna, vilka är jordade direkt på 
mellankretsen! 

 
Är en standarmotorkabel för kort för en applikation, kan man använda en längre kabel under 
följande förutsättningar (jmf. Bild 8): 

 En kopplingsbox i metall (tillval) måste sitta monterad direkt på motoraxeln (fläkten måste 
vara beställd med detta från början). 

 Motorns starkströmskablar (U, V, W och PE) samt hallsensorns ledning måste vara 
uppdelade i två separata kablar i kopplingsboxen. 

 Motorkabeln bör vara så kort som möjligt, max 5 m lång. 

 Kablarna måste vara skärmade och monteras med motsvarande skärmförskruvningar i 
kopplingsboxen och i EKE07-drivern. 

 Fläkt och driver monteras på ett gemensamt, elektriskt ledande underlag eller i ett hölje 
(jordad yta). 

 Alla kablar dras utmed den jordade ytan och så tätt som möjligt. 

 Motorkabeln ska förläggas separat från andra kablar (matning, styrning) för att undvika 
att störningar överförs till dessa kablar. 

 Motorkablar får inte löpa parallellt med andra kablar, utan de ska korsa varandra i rät 
vinkel om det krävs. 

 

 

Bild 8: Kabeldragning med lång motorkabel 
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3 Idrifttagning 
 

Varning 
Några parameterinställningar kan leda till att driven startar den anslutna 
motorn direkt när driftspänningen kopplas in. 
 
Det är viktigt att rätt fläkttyp ställs in så att motorn inte riskerar att 
överbelastas. 

 

3.1 Testkörning 
 
I testläget använder driven inställningar som 
passar för alla möjliga fläkttyper så att de 
inte kan överbelastas. 
 
När motorn och driftspänningen är korrekt 
anslutna, kan en testkörning startas enkelt 
genom att 5 V-utgången förbinds med 
ingången 0..5 V (plint 4 till plint 1 på X4). 
 
Alla DIP-omkopplarna för val av fläkt måste 
då stå i läge FRÅN. 
 
Driverns lock måste vara stängt innan 
driftspänningen kopplas in!    

INTERFACE
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Bild 9: Inkoppling för testkörning 
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3.2 Val av fläkt 
Rätt fläkttyp ställs in på dipswitchgrupp DIP1 enligt nedan och fläkten typbeteckning. 
 

Varning 
Se till att rätt fläkttyp ställs in så att maxvarvtal och motornskydd kan 
garanteras. I annat fall kan motorn eller driven överbelastas och därmed 
skadas. 

 
 

Position DIP1 Fläkttyp, motor typ 
Drive ID:152088 

Fläkttyp 
Drive ID:154704 

0 

 

 
 

Testkörning 
(Levereras med reducerade gränsvärden) 

 

1 

 

 
 

DDMB 7/7 M600 TZP 04-0215-EC 

2 

 

 
 

DDMB 9/7 M601 … 

3 

 

 
 

DDMB 9/7T M601 … 

4 

 

 
 

DDMB 9/9 M601 RZP 11-0200-EC-11 

5 

 

 
 

DDMB 9/9T M601 RZP 11-0225-EC-12 

6 

 

 
 

DDMB 10/8 M602 RZP 11-0250-EC-12 

7 

 

 
 

DDMB 10/10 M602 RZP 11-0280-EC-31 

8 

 

 
 

DDMB 10/10 M603 / M604 RZP 11-0315-EC-31 

9 

 

 
 

DDMB 12/9 M603 … 

10 

 

 
 

DDMB 12/12 M603 … 

11 

 

 

… … 

Tabell 6: DIP1 Inställning för fläktval 



 

 
 

SE-21 av 28 

3.3 Specialfunktioner 

Position DIP2 Funktion 

1 

 

 
 

Fabriksåterställning (aktiveras vid spänningsättning enl. nedan) 
 
Måste stå i läge OFF för normaldrift! 

2 

 

 
 

Begränsningsläge 

Tabell 7: DIP2 Inställning för specialfunktioner 

 

Observera 
Alla DIP-inställningar träder i kraft först när driftspänningen kopplas in. 

 
 

Observera 
Fabriksåterställning görs genom att följa följande 4 steg: 
1. Bryt spänningen till EKE 07 (tills röd LED slocknar) 
2. Ändra DIP2-1 till ON 
3. Slå till matningsspänningen till EKE 07 (röd LED måste lysa fast, ej blinka, 

(blinkande röd LED = fellarm) 
4. Ändra DIP2-1 till OFF 

 

3.4 Analogingångens karakteristik 

Analog ingång Motordrift Kommentar 

0-5 V 0-10 V 

0-0,25 V 0-0,5 V Stopp  

0,25-5 V 0,5-10 V Motorn går med varvtal 
enligt analogt börvärde 

Begränsad nedåt genom ett 
minvarvtal 

5 V 10 V Motorn går med maxvarvtal  

Tabell 8: Analogingångens karakteristik 

n_min

n_max

5% 100%

 

Bild 10: Analogingångens karakteristik 

 

Observera 
Det maximala varvtal som kan uppnås kan reduceras ytterligare genom 
interna gränser för skyddsfunktionen, beroende på vilken fläkt som valts och 
arbetspunkten. 
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3.5 Felavhjälpning 

Felkod Benämning lagrat1 Stopp2 Förklaring 

Fel 

1 Motorfel X X Motorn är inte ansluten eller 
positionssensorn är defekt 

2 Motorfel X X Positionssensorn är defekt 

4 Mellanleds 
underspänning 

X X Intern spänningsmatning defekt 

8 Låg nätspänning  X Matningsspänningen är för låg 

16 EEPROM fel   Internt minnesfel 

32 Mellankrets 
överspänning 

X X Intern spänningsmatning defekt 

64 Fel övertemperatur  X Överlast eller för dålig kylning 

128 Kommunikationsfel   Defekt styrkort 

1024 Rotorn är blockerad X X Fläkten är blockerad 

Statusinformation 

256 Strömbegränsning   Motorns strömgräns har nåtts 

512 Effektbegränsning   Effektgränsen har uppnåtts 

4096 Temperaturberoende 
effektreducering 

  Maximal slutstegstemperatur har 
uppnåtts 

16384 Varvtalsgräns har 
uppnåtts 

  Motorn kan inte komma upp till 
börvärdet 

Tabell 9: Felkoder och felavhjälpning 

                                                
1 Fel som lagrats kvarstår, även om motorn stoppas. Enheten måste återställas eller startas igen 

(Driftspänning FRÅN, vänta och koppla till TILL igen). Ej lagrade fel raderas automatiskt när ett 
felvillkor inte längre föreligger och motorn startar igen automatiskt. 

2 Fläkten stannar. 
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4 Tekniska data 

4.1 Elektriska egenskaper 
 Värde Enhet Kommentar 

Märkspänning 230 (+/-10%) V  

Nätfrekvens 50/60 Hz  

Nominell ingångseffekt 1800 W  

Märkström 7,8 A cos = 0,97 

Verkningsgrad >93 % vid märkeffekt 

Effektfaktor (cos ) >0,95  vid märkeffekt 

Harmoniska distorionsströmmar (THDC) <10 % vid märkeffekt 

Rekommenderad säkring 16 A trög 

Tabell 10: Elektriska egenskaper 

4.2 Driftsförhållanden 
 Värde Enhet Kommentar 

Noggrannhet för varvtalsreglering < +/-2 min-1  

Upplösning börvärde 1 min-1  

Pulsfrekvens 15,6 kHz  

Utgångsfrekvens 0..122,5 
0..185 

Hz Max. varvtal 2250 min-1 (DDMB – ID:152088) 
Max. varvtal 3700 min-1 (RZP, TZP – ID:154704) 

Frånkopplingströskel övertemperatur 95 °C Effektslutsteg 

Hysteres övertemperatur 30 K  

Reduceringströskel övertemperatur 85 °C Effektslutsteg 
Seriellt gränssnitt Modbus RTU (RS485) Se kapitel 4.5 för detaljer 

Skyddsfunktioner Fläktberoende varvtals-/effekt- och strömbegränsning, över- och underspänning 
mellanled, låg nätspänning, temperatur, motorblockering  

Analogingång 0.0,5V (kontinuerligt eller PWM) 
0..10V (kontinuerligt eller PWM) 
matning +5V DC 

Larmrelä (NC) Potentialfri, brytande vid larm, max 24 VAC (30 VDC), 250 mA 

Tabell 11: Driftsförhållanden 

4.3 Mekaniska egenskaper 
 Värde Enhet Kommentar 

Mått (B x H x D) 219 x 105 x 220 mm  

Vikt 4,2 kg  

Minimal kabelarea motorkraftkabel 0,75 mm2  

Minimal labelarea hallsensorkabel 0,25 mm2  

Maximal motorkabellängd standard 1,25 m Gemensam originalkabel (oskärmad) 

Maximal motorkabellängd, långt utf.  5 m Motorns kraftmatning och sensormatningen måste 
ske i två separata, skärmade kablar. (fläkten 
måste beställas med kopplingsdosa (option) 

Kabelförskruvningar 4 x M20  

Nätanslutning Klämplint, maximalt 2,5 mm2  

Gränssnitt Klämplint, maximalt 1,5 mm2  

Motoranslutning, kraft Klämplint, maximalt 2,5 mm2  

Motoranslutning, hallsensorer Klämplint, maximalt 1,5 mm2  

Tabell 12: Mekaniska egenskaper 

4.4 Omgivningsbetingelser 
 Värde Enhet Kommentar 

Lagringstemperatur -40..+70 °C  

Driftstemperatur -10..+40 °C  

Höjd över havet <1000 (<3000) m (ft) över havsnivån
3
 

Kapslingsklass IP54   

Tabell 13: Omgivningsbetingelser 

 

                                                
3Minskning av den maximala omgivningstemperaturen över 1000m (3000ft): -2°C per 300m (1000ft) 
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4.5 Specifikation Modbus RTU 

4.5.1 Protokollbeskrivning 

Gränssnitt Modbus RTU med RS485 

Understödda baudrater 9600, 19200, 38400, 57600 baud 

Understödda pariteter inga, jämn, udda 

Databitar 8 

Stoppbitar 1 

Adressområde 1.. 247 (kan programmeras över Modbus) 

Stödda Modbus-funktioner 

03 – Read Holding Register  

04 – Read Input Register  

06 – Write Single Register 

16 – Write Multiple Register 

Tabell 14: Specifikation protokoll Modbus RTU 

 



 

 
 

SE-25 av 28 

4.5.2 Modbus register 

Nr Beskrivning Område Grundinställning 

Read Input Register (funktionskod: 04), Ingångsregister, endast läsa 

  ID:152088 ID:154704  

30001 Felkod / status    

30002 Driftläge 0 = Modbus 
1 = Analog 
2 = Tryckreglering 
 

0 = Modbus 
1 = analog 
2 = Tryckreglering 
3 = Tempreglering 

1 

30003 Fläkttyp 0 = Test 
1 = DDMB 7/7 
2 = DDMB 9/7 
3 = DDMB 9/7T 
4 = DDMB 9/9 
5 = DDMB 9/9T 
6 = DDMB 10/8 
7 = DDMB 10/10 
8 = DDMB 10/10_hp 
9 = DDMB 12/9 
10 = DDMB 12/12 
11 = används ej 
12 = används ej 
13 = används ej 
14 = används ej 
15 = används ej8 

0 = Test 
1 = TZP 04-0215-EC 
2 = fri 
3 = fri  
4 = RZP 11-0200-EC 
5 = RZP 11-0225-EC 
6 = RZP 11-0250-EC 
7 = RZP 11-0280-EC 
8 = RZP 11-0315-EC 
9 = används ej  
10 = används ej  
11 = används ej 
12 = används ej 
13 = används ej 
14 = används ej 
15 = används ej 

Beroende på DIP-switch-
inställningarna! 
Fläkttypen är binärt kodad: 
0000 = 0 
0001 = 1 
0010 = 2 
0011 = 3 
0100 = 4 
 
 

30004 Varvtals, ärvärde 0.0,2500 min-1 0..3700 min-1 - 

30005 Effekt, ärvärde 0..2000 W - 

30006 Varvtalsbörvärde 0.0,2500 min-1 0..3700 min-1 0 

30007 Varvtalsgräns 0.0,2500 min-1 0..3700 min-1 Beroende på fläkttyp 

30008 Effektgräns 0..2000 W Beroende på fläkttyp 

30009 Motorströmgräns 0..8000 mA Beroende på fläkttyp 

30010 Analog ingång X4 0…1000 - 

30011 Temperatur 
slutsteg 

°C - 

30012 Mellanleds- 
spänning 

0…500 VDC - 

30013 Mellanledström 0..8000 mA - 

30014 Ingångsspänning 0.0,500 V - 

30015 Motorström 0..8000 mA - 

30016 Fältvinkel 0..359 Beroende på fläkttyp 

30017 BEMF-faktor  - 

30018 Ström/spännings-
förhållande 

0..1000 ‰ - 

30019 Regulator P-faktor 0..100 0 

30020 Regulator I-andel 1..30 0 

30021 Regulator 
Samplingstid 

5..30 0 

30022 Regulator 
börvärde 

0..65535 0 

30023 K-faktor 0..1000 Beroende på fläkttyp 

30024 Givarområde 1000..5000 1000 

30025 Givare, minvärde 0..1000 0 

30026 Givare, maxvärde 500..1000 1000 

30027 Ärvärde, givare 0..Givarområde - 

30028 Firmwareversion 1.1.2 2.1.1 - 
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Nr Beskrivning Område Grundinställning 

Ouput Registrers, read / write (funktionskod: 03, 06, 16) Utgångsregister, läsa / skriva 

  ID:152088 ID:154704  

40001 Återställning 11 0 

40002 Driftläge 0 = Modbus 
1 = Analog 
2 = Tryckregl. 

0 = Modbus 
1 = Analog 
2 = Tryckregl. 
3 = Temp.regl. 

1 

40003 Modbus 
varvtalsbörvärde 

0.0,2500 min-1 0..3700 min-1 0 

40004 Ny Modbus- adress 1..247 153 

40005 Ny baud rate 9600 baud 
19200 baud 
38400 baud 
57600 baud 

57600 

40006 Ny paritet Ingen 
Jämn 
Udda 

Jämn 

40007 Lösenord 0..65535 3701 

40008 Fältvinkel (kan 
endast läsas) 

0..359 Beroende på fläkttyp 

40009 Varvtalsgräns (kan 
endast läsas) 

0.0,2500 min-1 0..3700 min-1 Beroende på fläkttyp 

40010 Effektgräns (kan 
endast läsas) 

0..2000 W Beroende på fläkttyp 

40011 Motorströmgräns 
(kan endast läsas) 

0..8000 mA Beroende på fläkttyp 

40012 Parameterupdat. 
Typ+parameter 

0..65535 0 

40013 Parameterupdat. 
Värde 

0..65535 0 

40014 Regulator P-faktor 0..100 1 

40015 Regulator I-tid 0..30 1 

40016 Regulator 
samplingsstid 

5..30 5 

40017 Regulator börvärde 0..65535 0 

40018 Givarområde 1000..5000 1000 

40019 Givare, minvärde 0..1000 0 

40020 Givare, minvärde 500..1000 1000 

Tabell 15: Modbus register 
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5 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

5.1 Bedömningsunderlag 
EC-driven EKE 07-0065-5E-IM skall endast användas tillsammans med avsedda produkter 
tillverkade av Nicotra Gebhardt. Enheten sitter fast monterad i respektive produkt eller 
levereras för att monteras fast i en utrustning. Driven uppfyller kraven enligt EMC-direktivet 
2004/108/EG vid korrekt installation motsvarande EMC:s aktuella produktnorm för 
varvtalsvariabla elektriska drivningar, EN 61800-3. 

5.2 EMC-bedömning 

5.2.1 Emission och immunitet 

Bedömningen har skett på utrustningar jämförbara med Bild 7 och Bild 8.  
 
Vid en utrustningskombination enligt Bild 7 innehölls bedömningskriteriet för kvasitoppvärden 
i kategori C2. 
Gränsvärdena för luftburna störningar i kategori C1 innehölls inte i ett litet delområde vid 120 
MHz. 
  

Observera 
Denna produkt kan orsaka högfrekventa störningar i ett bostadsområde, vilket 
kräver avstörningsåtgärder. 

 
Med en utrustningskombination enligt Bild 8 går det att innehålla bedömningskriteriet för 
kvasitoppvärden i kategori C1. 

5.2.2 Strömmar som ger övertoner 

Sedan 1:a januari 2001 måste alla elektriska apparater motsvara normen EN 61000-3-2 
(Gränsvärden - Gränser för övertoner förorsakade av apparater med matningsström högst 

16A per fas). 
Tack vare en integrerad PFC (Power Factor Corrector) uppfyller EC-driven EKE 07-0065-5E-
IM kraven i normen EN 61000-3-2. 
THD-värdena fastställs enligt EN 61800-3 (Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 3: 
EMC-fordringar och speciella provningsmetoder). 
 
 

6 Noteringar 
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