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Patentkrav

Understyrsystem (1) för centraldammsugarsystem för användning i ett 

centraldammsugarsystem med en sugmotor (9), varvid undersystemet omfattar 

en styrmodul (3) för en central vakuumkälla för styrning av en sugmotor för ett 

centraldammsugarsystem, varvid modulen omfattar:

a) åtminstone en sensor (92), där varje sensor avkänner ett driftstillstånd för 

motorn (9), en strömsensor för nämnda åtminstone en sensor för avkänning av 

motorströmmen i motorn (9);

b) åtminstone en komparator (94), där varje komparator (94) jämför varje 

avkänt driftstillstånd av nämnda åtminstone ett avkänt driftstillstånd med ett 

motsvarande normalt driftstillstånd för detta avkända driftstillstånd för motorn 

(9) och för bestämning av när motorn (9) arbetar signifikant utanför åtminstone 

ett motsvarande normalt driftstillstånd för motorn (9) under en given tidsperiod; 

och

c) en utförande enhet (94) som, när komparatorn fastställer att motorn arbetar 

signifikant utanför den normala driftsbetingelsen för motorströmmen, utför 

åtminstone en åtgärd, vilken åtgärd omfattar sändande av ett meddelande till en 

fjärrmodul (5) för att alstra en användarlarmsignal vid fjärrmodulen.

Undersystem enligt krav 1, där den utförande enheten (94) stänger ned motorn (9) 

när komparatorn fastställer att motorströmmen arbetar signifikant utanför den 

normala driftsbetingelsen för motorströmmen.

Undersystem enligt krav 1, där den utförande enheten (94) upphör att tillhandahålla 

ström för motorn när komparatorn fastställer att motorn (9) arbetar signifikant 

utanför den normala driftsbetingelsen för motorströmmen.



Undersystem enligt krav 1, där den utförande enheten (94) upphör att tillhandahålla 

ström för motorn (9) när komparatorn fastställer att motorn arbetar signifikant 

utanför den normala driftsbetingelsen för motorströmmen på sådant sätt att 

motorströmmen befinner sig i ett överströmtillstånd.

Undersystem enligt krav 1, där den utförande enheten (94) tillhandahåller en 

användarlarmsignal när komparatorn (94) fastställer att motorn arbetar 

signifikant utanför den normala driftsbetingelsen för motorströmmen på sådant 

sätt att motorströmmen befinner sig i ett överströmtillstånd.

Undersystem enligt krav 1, där: den utförande enheten omfattar en trådlös 

radiofrekvenssändare och den utförande enheten (94) sänder ett trådlöst 

radiofrekvensmeddelande, när komparatorn fastställer att motorn (9) arbetar 

signifikant utanför den normala driftsbetingelsen för motorströmmen.

Undersystem enligt krav 1, där nämnda åtminstone en sensor är ett flertal sensorer 

omfattande strömsensorn (98) och en temperatursensor (104) för avkänning av 

temperaturen runt motorn.

Undersystem enligt krav 1, där nämnda åtminstone en sensor är ett flertal sensorer 

omfattande strömsensorn (98) och en vibrationssensor (106) för avkänning av 

vibrationer.

Undersystem enligt krav 1, där nämnda åtminstone en komparator omfattar en 

mikrokontroller för jämförande av en av nämnda åtminstone ett avkänt 

driftstillstånd med ett motsvarande normalt driftstillstånd för detta avkända 

driftstillstånd för motorn (9) och för fastställande av när motorn (9) arbetar 

signifikant utanför motsvarande normala driftstillstånd för motorn under en 

given tidsperiod.



Undersystem enligt krav 1, där nämnda åtminstone en komparator (94) omfattar en 

mikrokontroller för jämförande av var och en av respektive avkända 

driftstillstånd med ett motsvarande normalt driftstillstånd för vart och ett av 

respektive av nämnda åtminstone ett avkänt driftstillstånd för motorn (9) och för 

bestämning av när motorn arbetar signifikant utanför motsvarande normal 

driftstillstånd för motorn (9) under en given tidsperiod.

Undersystem enligt krav 1, där den utförande enheten (94) vidare omfattar ett 

effektsteg (38, 50) för att styra effekttillförseln till motorn.

Undersystem enligt krav 11, vidare omfattande en tidgivare (82) för tidtagning av 

om motorn (9) varit påslagen under mer än en förutbestämd tidsperiod, och en 

tidgivarunderstyrning (84) för instruering av effektsteget (86) att upphöra med 

att tillhandahålla effekt till motorn, när tidgivaren uppmätt den förutbestämda 

tidslängden.

Undersystem enligt krav 9, där den utförande enheten (94) även omfattar 

mikrokontrollern, och varvid modulen vidare omfattar: ett effektsteg omfattande 

en triac (40) för styrning av tillhandahållandet av effekt till motorn och 

mikrokontrollern styr triacen (40) genom tillhandahållande av triac 

grinddrivsignaler (42).

Undersystem enligt krav 1, där komparatorn (94) fastställer om motorströmmen är i 

ett överströmtillstånd och den utförande enheten (94) agerar på ett fastställt 

överströmtillstånd.

Undersystem enligt krav 1, där komparatorn (94) fastställer om motorströmmen är i 

ett underströmtillstånd och den utförande enheten (94) agerar på ett fastställt 

underströmtillstånd.



Undersystem enligt krav 1, vidare omfattande minne och en inlärningsmod, där 

modulen avkänner varje driftstillstånd för motorn genom sensorn för detta 

tillstånd och lagrar tillståndet i minnet för framtida användning som ett normalt 

driftstillstånd för motorn (9).

Undersystem enligt krav 6, där fjärrmodulen omfattar en fjärrstyrmodul (5) 

omfattande en trådlös radiofrekvensmottagare för trådlöst mottagande av 

radiofrekvensmeddelanden från den centrala vakuumkällans styrmodul (3).

Undersystem enligt krav 17, där fjärrstyrmodulen (5) vidare omfattar ett 

användargränssnitt för tillhandahållande av meddelanden från den centrala 

vakuumkällans styrmodul (3) för en användare av centraldammsugarsystemet.

Undersystem enligt krav 18, där fjärstyrmodulens användargränssnitt omfattar en 

skär för visning av användarmeddelandena från den centrala vakuumkällans 

styrmodul.

Undersystem enligt krav 17, där fjärrstyrmodulen omfattar: ett användargränssnitt 

för tillhandahållande av en larmsignal för en användare av 

centraldammsugarsystemet, vilket användargränssnitt innefattar åtminstone 

endera av en skärm (75)  eller en omvandlare för alstrande av 

användarlarmsignalen.

Förfarande för styrning av ett centraldammsugarsystems sugmotor (9), vilket 

förfarande omfattar:

a) avkänning av åtminstone ett driftstillstånd för motorn (9), såsom åtminstone 

ett driftstillstånd innefattande motorströmmen;

b) jämförelse av varje avkänt driftstillstånd med ett motsvarande normalt 



driftstillstånd för detta avkända driftstillstånd för motorn (9);

c) bestämning av när motorn arbetar signifikant utanför åtminstone ett normalt 

driftstillstånd för motorn (9) under en given tidsperiod;

d) när det är fastställt att motorn arbetar signifikant utanför det normala 

driftstillståndet för motorströmmen, utförande av nämnda åtminstone en åtgärd, 

varvid åtgärden innefattar tillhandahållande av ett meddelande till en användare 

(11) på ett ställe på avstånd från motorn (9) att dammsugarsystemet arbetar 

signifikant utanför normala driftstillstånd.

Förfarande enligt krav 21, där nämnda åtminstone en åtgärd omfattar avstängning 

av motorn (9).

Förfarande enligt krav 22, där avstäng av motorn omfattar avstängning av en triac 

(40), som styr strömflöde till motorn (9).

Förfarande enligt krav 21, vid vilket när motorströmmen arbetar signifikant över 

normal driftsström för motorn (9) nämnda åtminstone en åtgärd omfattar 

avstängning av motorn (9).

Förfarande enligt krav 21, där när motorströmmen arbetar signifikant över normal 

driftsström för motorn (9) nämnda åtminstone en åtgärd omfattar 

tillhandahållande av ett meddelande för användaren (11).

Förfarande enligt krav 21, där meddelandet till en användare (11) att 

dammsugarsystemet arbetar signifikant utanför normala driftstillstånd 

tillhandahålls via en skärm eller en omvandlare.

Förfarande enligt krav 21, där när motorströmmen arbetar signifikant under normal 

driftsström för motorn (9) nämnda åtminstone en åtgärd omfattar 



tillhandahållande av ett meddelande till användaren (11).

Förfarande enligt krav 27, där tillhandahållande av ett meddelande till användaren 

(11) omfattar tillhandahållande av ett meddelande till användaren (11) via ett 

användargränssnitt på ett slanghandtag (20, 213) hos dammsugarsystemet.

Förfarande enligt krav 28, där tillhandahållande av ett meddelande till användaren 

omfattar tillhandahållande av ett meddelande till användaren (11) via en eller 

flera LED ingående i slanghandtaget (20, 213).

Förfarande enligt krav 28, där tillhandahållande av ett meddelande till användaren 

omfattar tillhandahållande av ett meddelande till användaren (11) via en LCD-

skärm ingående i slanghandtaget (20, 213).

Förfarande enligt krav 28, där larmande av användaren innefattar tillhandahållande 

av ett meddelande till användaren (11) via en eller flera hörbara anordningar 

ingående i slanghandtaget (20, 213).

Förfarande enligt krav 28, där tillhandahållande av ett meddelande till användaren 

omfattar tillhandahållande av ett meddelande till användaren (11) via en 

högtalare ingående i slanghandtaget (20, 213).

Förfarande enligt krav 32, där tillhandahållande av ett meddelande till användaren 

(11) omfattar tillhandahållande av ett meddelande till användaren via 

röstprompter genom högtalaren.

Förfarande enligt krav 28, där tillhandahållande av ett meddelande till användaren 

innefattar tillhandahållande av ett meddelande till användaren (11) via en 

summer ingående i slanghandtaget (20, 213).

Förfarande enligt krav 27, där tillhandahållande av ett meddelande till användaren 



(11) omfattar tillhandahållande av ett meddelande till användaren (11) via ett 

användargränssnitt i en fjärrstation som är separat från ett slanghandtag (20, 

213) hos dammsugarsystemet och separat från en behållare som inrymmer 

motorn (9).

Förfarande enligt krav 35, där fjärrstationen omfattar en LCD-skärm genom vilken 

användaren ser information om motorns (9) driftstillstånd.

Förfarande enligt krav 21, där åtminstone ett normalt driftstillstånd, före avkänning 

av driftstillståndet för motorn, lärs in genom:

a) drift av motorn under normala driftsbetingelser för motorn,

b) avkänning av nämnda åtminstone ett normalt driftstillstånd för bestämning, 

och

c) lagring av det avkända åtminstone ett normalt driftstillstånd.

Förfarande enligt krav 35, där efter inlärning av normalt driftstillstånd och före 

avkänning av driftstillståndet för motorn (9), nämnda åtminstone ett normalt 

driftstillstånd valfritt återinläres genom att följa proceduren för inlärning av 

nämnda åtminstone ett normalt driftstillstånd.

Förfarande enligt krav 21, där åtminstone ett normalt driftstillstånd lagras för 

avkänning av motorns (9) driftstillstånd.
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