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Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. 

Typexempel fläktapplikation. 

 

Luft sugs in igenom luftintaget från utsidan in i luftkanelen med hjälp av motorn/fläkten. 
Luften passerar igenom ett filter innan den rena luften distribueras ut igenom de olika 
utloppen. 

Motorn/fläkten är kopplad till en SMV fekvensomriktare. SMV frekvensomriktaren styr 
hastigheten på motorn/fläkten så att luftflödet igenom luftkanalen är konstant. 
Aktuellt luftflöde mäts med givare (T) och mätvärdet skickas till SMV frekvensomriktaren. 
Filtret i luftkanalen kommer gradvis att täppasigen och därmed kommer luftflödet att minska, 
detta detekteras av givare (T). SMV frekvensomriktaren kommer då att öka motor/fläkt 
hastigheten för att kompensera för det igensatta filtret och hålla ett konstant luftflöde igenom 
luftkanalen. 
När filtret är för igensatt kommer SMW frekvensomriktaren att aktivera ett larm som indikerar 
att filtret behöver bytas. 

Lufttrycksgivaren mäter lufttrycket i millibar (mbar) och har ett mätområde från 10 till 160 
mbar. Lufttrycksgivarens utgång ger 0-10V och är kopplad till SMV frekvensomriktarens 
analoga ingång. Signalen från tryckgivaren minskar linjärt med en minskning av lufttrycket. 

Motorn/fläkten skall ge ett konstant lufttryck på 80 mbar igenom luftkanalen. Skulle 
lufttrycket i kanalen sjunka under 60 mbar skall SMV frekvensomriktaren aktivera ett larm 
som indikerar att filter är igensatt och skall bytas. 
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Minsta tillåtna frekvens (motorhastighet) skall sättas till 15Hz för att skydda motorn från 
överhettning vid långvarigt låg hastighet. 
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Inkoppling av analog börvärdesgivare 

0-10 VDC givare 

Givaren kopplas in mellan plint 2 (COM Gemensam GND) och plint 5 signal 0-10 VDC. 
Normalt spänningsmatas givaren av en separat 24 VDC och ger ut en styrsignal 0-10 VDC. 

I detta exempel används en 0-10 VDC givare 
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4 – 20 mA givare 

Givaren kopplas in mellan plint 2 (COM Gemensam GND) och plint 25 signal 4-20 mA. 
Normalt spänningsmatas givaren av en separat 24 VDC och ger ut en styrsignal 4-20mA. 
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Parameter tabell 

Parameter Beskrivning Värde Kommentar 

P100 Konfig. startsignal 1 Startsignal från plint på omriktare 

P101 Konfig. Analog 
ingång 

1 Analog ingång 0-10V 

P102 Min frekvens 15 Minimum hastighet 

P121 Konfig. TB-13A 
ingång 

3 Börvärdes källa för PID regulator 

P140 Konfig reläutgång 23 Ärvärde utanför min/max 
definierade i P214,P215 

P200 PID mode 1 PID regulator i normalmode 

P201 Konfig. PID 
återkoppling 

1 0-10VDC (plint 5) lufttrycksgivare 

P204 Min värde 
återkoppling 

10 Minvärde från lufttrycksgivare 

P205 Max värde 
återkoppling 

160 Maxvärde från lufttrycksgivare 

P207 Proportional 
förstärkning 

# Proportional förstärkning av PI 
regulator 

P208 Integral förstärkning # Integral förstärkning av PI regulator 

P210 Börvärdes ramp # Ramp för börvärdet till PI regulatorn 

P214 Larmgräns min 
värde återkoppling 

60 Reläutgång sätts när ärvärdet 
understiger 60 mbar 

P215 Larmgräns max 
värde återkoppling 

150 Reläutgång sätts när ärvärdet 
överstiger 150 mbar 

P231 Önskat börvärde 80 Referens värde för önskat börvärde 

# Värdena beroende på hur anläggningen ser ut. 

 

Kommentarer till parameter inställningar. 

Justera P207 Proportional Gain (Proportional förstärkning) och P208 Integral Gain (integral 
förstärkning) för att passa den aktuella applikationen.  
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Parameter P204 och P205 (min och max värde från lufttrycksgivaren) sätts till 10 och 160 
vilket är min och max mätområde för lufttryckluftsgivaren. På detta sätt får vi en skalning 
direkt i mbar för börvärdet. 

 

Sätt parameter P231 till det önskade börvärdet för PI regulatorn. I detta exempel är det 
önskade lufttrycket 80 mbar och vi har parametrerat min och max värde (P204,P205) för vad 
tryckluftsgivaren ger i mbar, därför kan vi sätta P231 till önskat börvärde (80) direkt i mbar. 

Sätt parameter P200 till 1. Detta sätter PI regulatorn i normal mode. I normal mode sjunker 
hastigheten när signalen från ärvärdesgivaren överskrider det satta börvärdet. I detta 
exempel betyder det att när luftfiltret sättsigen så sjunker spänningen från lufttrycksgivaren 
och SMV frekvensomriktaren ökar därmed motor/fläkthastigheten. 

Sätt P214 feedback minimum alarm (larm när signal från givare understiger larmgräns) till 60 
mbar. Sätt P215 feedback maximum alarm (larm när signal från givare överstiger larmgräns) 
till 150 mbar. Detta innebär att när signalen från lufttrycksgivaren understiger larmgränsen 
på 60 mbar så sätts reläutgången på SMV frekvensomriktaren. Funktionen på reläutgången 
sätts med parameter P140 i detta exempel till 23 viket betyder reläutgången sätts hög när 
signalen från lufttrycksgivaren är utanför min/max värdena bestämda i parameter P214 och 
P215. 

 


