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Ventilatorerne fra ebmpapst kommer fra fabrikken med en foretrukket rotationsretning ud fra vingeprofillen og 
ventilatorens funktionalitet. Der er ikke én rigtig rotationsretning for alle ventilatorer generelt, men vi definerer 
ventilatorens foretrukne rotationsretning. Ved reversering af rotationsretningen indstilles ventilatoren til at rotere 
modsat foretrukket rotationsretning. 
  
Det er muligt at ændre rotationsretningen på de ebmpapst ventilatorer, som har MODBUS kommunikation V3.02 
eller højere. 
Denne funktion kan eksempelvis bruges ved afisning eller rengøring og rotationsretningen kan ændres via MODBUS 
RS485, EC-Control eller via et digitalt input signal. 
Rotationsretningen kan ændres vi MODBUS på Holding adresse D102 (0=CCW & 1=CW)  
Foretrukket rotationsretning kan udlæses på Holding adresse D282 (0=CCW & 1=CW) 
 
Der findes en udførlig guide i vores MODBUS Application, baseret på EC-Control V3.30, punkt 5.1.3 ”Reverse 
operating for cleaning and de-icing the exchanger” 
 
Alt afhængigt af hvilken MODBUS version den enkelte ventilator er udstyret med, så er der forskellige muligheder for 
hvordan ventilatorens rotationsretning kan kontrolleres. 
Rotationsretningen kan bestemmes via MODBUS RS485 eller via EC-Control software på alle ventilatorer med 
MODBUS  V3.02 eller højere (inkl. DCI Gen.1 og ACE). 
 
 

Udklip fra MODBUS Application Manual, baseret på EC-Control V3.30 
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På ventilatorer med MODBUS V5.xx og V6.x (ekskl. V5.0x Lite) kan rotationsretningen derudover også kontrolleres 
via et digitalt input. 
MODBUS versionen på den enkelte ventilator kan læses via EC-Control under ”Device Data” i menu vinduet. 
 
Kontroller rotationsretningen via Digital Input 

Guide V5.xx: 
DIN2 og DIN3 kan konfigureres via MODBUS eller EC-Control til at kontrollere rotationsretningen på ventilatorer med 
MODBUS V5.xx 
 

1. Etabler forbindelse mellem EC-Control og ventilatoren via MODBUS/RS485 (RSA & RSB). 
2. Åbn ”IO Configuration” under settings I menu vinduet. 

I. Ændre “Source of Parameter Set Switch” fra “Digital Input 2” til “RS485/BUS”. 
II. Tryk på “Set” I bunden af vinduet og ventilatoren er nu konfigureret til denne indstilling. 

3. Åbn ”Direction of Rotation” i menu vinduet. 
I. Ændre “Source of Rotation Direction” fra RS485/BUS til “Digital Input 2” 

II. Tryk på “Set” I bunden og ventilatoren er nu konfigureret til denne indstilling. 

 
4. Retningen på ventilatoren kan nu ændres ved at forbinde Din2 og GND som vist herunder 
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Guide V6.xx – IO1: 
IO1, IO2 og IO3 kan konfigureres via MODBUS eller EC-Control til at kontrollere rotationsretningen på ventilatorer 
med MODBUS V6.x. er IO1 default konfigureret som digital input og kan bruges til at starte/stoppe ventilatoren.  
Hvis ikke start/stop funktionen bruges kan vi bruge IO1 til at ændre rotationsretningen. 
 

1. Etabler forbindelse mellem EC-Control og ventilatoren via MODBUS/RS485 (RSA & RSB). 
2. Åbn ”IO Configuration” under settings I menu vinduet. 

I. Ændre “Source Disable Input” fra “Digital Input Din1” til “Inactive”. 
II. Tryk på “Set” I bunden af vinduet og ventilatoren er nu konfigureret til denne indstilling. 

3. Åbn ”Direction of Rotation” i menu vinduet. 
I. Ændre “Source of Rotation Direction” fra RS485/BUS til “Digital Input Din1” 

II. Tryk på “Set” I bunden og ventilatoren er nu konfigureret til denne indstilling. 

 
4. Retningen på ventilatoren kan nu ændres ved at forbinde IO1 og Vout (10VDC) som vist herunder. 
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Guide V6.xx – IO3: 
IO1, IO2 og IO3 kan konfigureres via MODBUS eller EC-Control til at kontrollere rotationsretningen på ventilatorer 
med MODBUS V6.x. IO3 er default konfigureret som analog output.  
Hvis ikke denne funktion bruges kan vi bruge IO3 til at ændre rotationsretningen. 
 
 

1. Etabler forbindelse mellem EC-Control og ventilatoren via MODBUS/RS485 (RSA & RSB). 
2. Åbn ”IO Configuration” under settings I menu vinduet. 

I. Ændre “Source Disable Input” fra “Digital Input Din1” til “Inactive”. 
II. Tryk på “Set” I bunden af vinduet og ventilatoren er nu konfigureret til denne indstilling. 

3. Åbn ”Direction of Rotation” i menu vinduet. 
I. Ændre “Source of Rotation Direction” fra RS485/BUS til “Digital Input Din1” 

II. Tryk på “Set” I bunden og ventilatoren er nu konfigureret til denne indstilling. 

 
4. Retningen på ventilatoren kan nu ændres ved at forbinde IO3 og Vout (10VDC) som vist herunder.  

 


