vacon 100 flow
®

inteligentní řízení procesů

Starost o základní potřeby

Voda, odpadní voda a automatizace budov jsou důležitými součástmi našeho každodenního
života, které však bývají velmi často přehlíženy. Většina lidí si jich ve skutečnosti všimne až
ve chvíli, když dojde k nějakým potížím. Systém VACON® 100 Flow zajišťuje tiché, účinné
a bezproblémové řízení ventilátorů a vodních čerpadel.

Zkušenosti z praxe

VACON 100 FLOW těží z naší dlouholeté a bohaté praxe
v oboru. Společnost Vacon stála od svého vzniku v roce
1993 za velkým množstvím průlomových vynálezů.
Například v roce 1995 jsme představili aplikaci s více
čerpadly. Zařízení VACON 100 Flow dále posunulo hranici
technologie Multimaster, která se na trhu poprvé objevila
v roce 2002, a představilo funkce, jež značně prodloužily
životnost celého průtokového systému a snížily provozní
náklady. V porovnání s tradičními řídicími systémy
dokáží frekvenční měniče VACON® běžně snížit spotřebu
elektrické energie u systémů čerpadel a ventilátorů
o 30 %, díky čemuž je zajištěna návratnost investice za
necelý jeden rok.
Tichý služebník

Čerpadla a ventilátory ovládají průtok vody a vzduchu
potrubím, ventily a vodními kanály, které jsou často skryty
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našemu pohledu, ačkoliv představují nedílnou součást
našeho života. Frekvenční měniče, stejně jako v jiných
průmyslových odvětvích, optimalizují tyto systémy a starají se o to, aby byl provoz energeticky co nejméně
náročný. Při čerpání vody, chladiva a jiných kapalin je
většinou nutné, aby byl v soustavě zajištěn neměnný
tlak, a to navzdory měnícímu se odběru. Zařízení
VACON 100 Flow je proto vybaveno četnými inovativními
funkcemi, které se o to postarají.
Nepřetržitá technická podpora

U procesů řízení průtoku je nutné, aby systém neustále
fungoval bez problémů. Jelikož společnost Vacon
zaujímá čelní světové postavení mezi podniky, které se
plně zaměřují na frekvenční měniče, je jen logické, že
i poprodejní služby budou na té nejlepší úrovni. Nabízíme
služby, díky kterým si produkty zachovají účinnost po co
nejdelší možnou dobu, takže opravy a odstávky budou
něčím zcela výjimečným.

Inteligentní řízení čerpadel a ventilátorů

VACON® 100 FLOW je frekvenční měnič, který zajišťuje lepší kontrolu nad průtokem vody
a odpadní vody v budovách s automatickým řízením. Kombinuje v sobě základní funkce
frekvenčního měniče VACON® 100 a speciální funkce vytvořené přímo pro procesy řízení
průtoku kapalin. VACON 100 FLOW je dostupný v několika velikostech rámu, přičemž skříň
splňuje normu IP21/UL typu 1 nebo IP54/UL typu 12. Rozsah výkonu sahá od 0,55 kW (0,75 k)
až po 160 kW (250 k) a zařízení mohou být napájena napětím 230 až 500 V.
Sofistikované funkce

Připojení k řídicímu systému

Frekvenční měnič VACON 100 FLOW klade důraz na
uživatelskou přívětivost a propracované funkce vytvořené
za účelem řízení čerpadel a ventilátorů. Při jeho návrhu
jsme těžili z rozsáhlých praktických zkušeností. Vybrali
jsme ty nejvhodnější funkce vyhovující potřebám v daném
odvětví a spojili je do jednoho sofistikovaného produktu.
Například standardní aplikace Řízení PID, která k řízení
otáček čerpadla využívá snímač, eliminuje nutnost
externího řízení. To se hodí zejména v případě, kdy je
potřeba reagovat na výkyvy v odběru.

Všechny frekvenční měniče VACON řady 100 jsou vybaveny
vestavěným ethernetovým rozhraním. To znamená, že
ke komunikaci s procesní automatizací nejsou potřeba
žádné brány ani jiné vybavení. Díky nástroji VACON Live
navíc budete mít přístup k funkcím uvedení do provozu
a údržby a také možnost místního i vzdáleného sledování.

Propracované nabídky pro
vodu a řízení teploty

Díky průvodci spouštěním a nabídce rychlého nastavení
mohou uživatelé snadno nastavit potřebné parametry
a sledovat důležité hodnoty. Jedinečné nabídky v aplikaci
provedou uživatele rychlou a snadnou instalací a uvedením do provozu. Uživatelé mají všechny související
parametry ihned po ruce a nemusí je sáhodlouze hledat
v nepřehledných seznamech. Průvodce spuštěním a nabídku rychlého nastavení lze aktivovat buď ovládacím
panelem, nebo nástrojem VACON® Live, což je online
nástroj k programování frekvenčních měničů.

Navrženo pro bezproblémový chod

Neplánované odstávky představují problém ve všech
odvětvích. Systémy čerpadel a ventilátorů v tom nejsou
výjimkou, a proto je nutné, aby všechny komponenty měly
co nejdelší možnou životnost. Z tohoto důvodu využívá
frekvenční měnič VACON 100 Flow stejnosměrné meziobvody bez elektrolytických kondenzátorů. Elektrolytické
kondenzátory totiž s postupem času degradují a jejich
výměna by znamenala přerušení provozu a dodatečné
náklady. Tyto nepříznivé faktory jsou však díky správné
technologii omezeny na minimum.
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Snadné ovládání
Uživatelsky přívětivý ovládací panel

Inženýři společnosti Vacon se postarali o to, aby uživatelské
rozhraní bylo co nejjednodušší a nejintuitivnější. Ovládání
má přehlednou strukturu nabídek, která přispívá k rychlému
zprovoznění i bezproblémovému provozu.
• G
 rafický a textový ovládací panel s podporou více jazyků,
• m
 ožnost sledování až 9 signálů současně plus možnost
nastavení počtu zobrazovaných signálů na 4, 6 nebo 9,
• 3
 barevné stavové kontrolky na řídicí jednotce:
bliká zeleně = připraveno; svítí zeleně = spuštěno;
svítí žlutě = alarm; svítí červeně = chyba,
• z obrazení grafu pro dva signály současně.

Rychlé nastavení

Nástroje k snadnému uvádění do provozu se postarají o to,
že zprovoznění na místě proběhne bez potíží. Ke každému
parametru, signálu i chybě je k dispozici snadná diagnostika
s nápovědou v prostém textu.
Průvodce spuštěním – k rychlému nastavení frekvenčního
měniče.
Průvodce požárním režimem – k snadnému zprovoznění
funkce požárního režimu.
Výběr aplikace – k snadnému zavedení systému HVAC, PID,
systému s více čerpadly se společným frekvenčním měničem
i systému s více čerpadly s vlastními frekvenčními měniči.
Součástí frekvenčního měniče VACON 100® Flow jsou
také vnitřní hodiny podporující funkci plánování na základě
kalendáře.

Snadná instalace

• J ednotka IP21/UL typu 1 i jednotka IP54/UL typu 12 mají
stejné rozměry základny. Kompaktní jednotky IP54/UL
typu 12 lze umístit vedle sebe a ušetřit tak místo.
• R
 ámy o velikosti MR8 a MR9 jsou dostupné také jako
otevřený typ IP00/UL k montáži do skříně.
• M
 ožnost přírubové montáže průchozím otvorem ke
snížení tepelných ztrát a rozměrů skříně.
• V
 estavěné naváděcí průchodky a 360stupňové
uzemnění zajišťují soulad s normou IP54/UL typu 12,
elektromagnetickou kompatibilitu a také úsporu nákladů.

Nástroj k přizpůsobování frekvenčních měničů

• D
 íky vestavěným funkcím lze frekvenční měnič
přizpůsobit funkcím vyžadujícím logické operace
a řídicí logiku.
• Š
 iroká nabídka logických a numerických funkcí
zajišťujících vyhovění uživatelským požadavkům.
• B
 ez nutnosti speciálních nástrojů nebo školení.
• M
 ožnost úplného nastavení v grafickém rozhraní díky
nástroji VACON® Live.
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Snadná integrace
Doplňkové sběrnice

• S
 nadná integrace do systému podnikové automatizace
díky vestavěným protokolům Modbus RTU (RS485)
a Modbus TCP (ethernet).
• Integrace do systémů Profinet IO a Ethernet IP
prostřednictvím softwarových doplňků.
• S
 nadno připojitelné doplňkové sběrnice usnadňují
integraci do tradičních systémů Profibus DP, DeviceNet,
CANopen a LonWorks.
- Lepší kontrola a sledování i s nižším počtem kabelů.
Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet IO, Modbus RTU,
Profibus DP, DeviceNet, LonWorks, CANOpen, BACnet
MSTP, BACnet IP, Metasys N2

Vestavěné ethernetové rozhraní

• N
 ejsou potřeba žádné brány ani jiné vybavení.
• P
 řístup k funkcím zprovozňování a údržby
prostřednictvím nástroje VACON® Live.
• M
 ožnost místního i vzdáleného sledování.

Bezpečné odpojení momentu, připojení vstupu
termistoru ATEX

• B
 ezpečné odpojení točivého momentu (STO) zabraňuje
přenášení točivého momentu na hřídel motoru
a nechtěnému spuštění.
• E
 liminuje nutnost použití samostatných komponent,
jejich propojení a údržby.
• O
 svědčení o souladu s evropskou směrnicí 94/9/ES
týkající se tepelného dohledu nad motory umístěnými
v potenciálně nebezpečném prostředí.
• M
 ožnost objednání s doplňkovou deskou.

Vacon® Save

VACON Save je kalkulačka úspor pro systémy čerpadel,
ventilátorů a kompresorů, kterou lze využít k odhadu
nákladů a úspory energie. Jedná se o skvělý nástroj pro
zákazníky, kteří hledají nejlepší a nejúspornější řešení
systémů čerpadel a ventilátorů. Kalkulačku lze stáhnout
na stránkách www.vacon.com.
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Řešení systému s více čerpadly

Společnost Vacon již mnoho let poskytuje řešení systémů čerpadel a ventilátorů, které
uživatelům nabízí ty nejlepší funkce a výhodný poměr ceny a výkonu. V naší nabídce naleznete
tři řešení systému řízení více čerpadel, přičemž všechny z nich se vykazují špičkovou
kontrolou nad průtokem a tlakem.

Odběr vody a požadavky na ventilaci se v průběhu dne
pochopitelně mění. Například spotřeba tekoucí vody ve
větším městě dosahuje nejvyšších hodnot ráno, kdy se
většina obyvatel před začínajícím pracovním dnem sprchuje.
Naopak uprostřed noci nepoužívá vodu téměř nikdo.

Použitím více čerpadel namísto jednoho je dosaženo
vyšší účinnosti, protože zatížení lze rozprostřít mezi
několik čerpadel. A příznivý vliv to má také na redundanci
– v případě selhání jednoho čerpadla může zátěž převzít
jiné čerpadlo.

Pomocné čerpadlo připojené
k hlavnímu vedení
(přímé připojení)

Otáčky motoru

Maximální
frekvence

Systém se společným frekvenčním měničem

Systém řízení více čerpadel je řešení se společným
frekvenčním měničem, kdy jeden frekvenční měnič
ovládá hlavní čerpadlo. Jakmile odběr překročí možnosti
tohoto čerpadla, je možné zapojit také další čerpadla
s konstantní rychlostí, a to buď přímo, nebo s postupným
náběhem. V tomto případě si můžete zvolit, zda dáte
přednost stálému nastavení nebo zda zvolíte řešení, kdy
si hlavní a pomocná čerpadla mění role, aby se vyrovnalo
jejich opotřebení.

Minimální
frekvence

Čerpadlo 1
(Regulační)

Čerpadlo 2
(Přímo připojené)

Čerpadlo 3
(Přímo připojené)

Více čerpadel se společným frekvenčním měničem

Systém se společným frekvenčním měničem v kostce

• Nanejvýš 8 čerpadel
• Není třeba externí regulátor
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Odběr

• S
 třídání úloh všech čerpadel nebo jen
pomocných

K3

K3.1

K2

K2.1

K1

K1.1

Systém se společným
frekvenčním měničem

Systém s více
frekvenčními měniči

Systém s více frekvenčními měniči

Technologie Multimaster spočívá v tom, že každé čerpadlo je ovládáno svým vlastním frekvenčním měničem.
Frekvenční měniče mohou navzájem komunikovat díky
vestavěnému rozhraní RS-485, aniž by k tomu byl potřeba
externí regulátor. S rostoucím odběrem se navyšují otáčky hlavního čerpadla až do chvíle, kdy je dosaženo jeho
maxima. V tom okamžiku se zapojí další čerpadlo v sérii.
Tento způsob má výhodu v tom, že se čerpadla spouštějí
a zastavují plynule a je omezena nutnost přídavné řídicí
kabeláže, ochranných relé motoru a stykačů.
Pevně nastavená
konstantní frekvence

Otáčky motoru

Režim Multifollower vychází ze stejných základů jako
režim Multimaster, takže každé čerpadlo je řízeno svým
vlastním frekvenčním měničem. Rozdíl je však v tom, že
s rostoucím odběrem a překračováním kapacity hlavního
pohonu dochází k paralelnímu spouštění dalších pohonů.
Díky tomu mají všechna čerpadla stejnou provozní rychlost, což se projeví snížením hluku a obecně i snížením
namáhání systému, a tím pádem i vyšší spolehlivostí.

Otáčky motoru

Maximální
frekvence

Maximální
frekvence

Sledování otáček
regulačního čerpadla

Regulace

Minimální
frekvence

Minimální
frekvence

Čerpadlo 1 Čerpadlo 2

Čerpadlo 3

Odběr

Multimaster

Čerpadlo 1
(Regulační)

Čerpadlo 2
(Doplňkové)

Čerpadlo 3
(Doplňkové)

Odběr

Multifollower

Systém s více frekvenčními měniči v kostce

• Nanejvýš 8 čerpadel
• Není třeba externí regulátor

• K
 omunikace mezi frekvenčními měniči probíhá
přes vestavěné rozhraní RS-485
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Z čeho si můžete vybírat?
Funkce systému s více čerpadly

Funkce

Popis

Výhody

Více čerpadel se společným
frekvenčním měničem

Více čerpadel s jedním frekvenčním měničem
a pomocnými čerpadly s konstantními otáčkami

Nejjednodušší řešení systému s více čerpadly

Systém s více čerpadly
Multifollower

Inteligentní řešení systému s více čerpadly
využívající paralelně zapojená čerpadla s úplnou
regulací otáček

Účinné čerpání s minimálním hlukem pro systémy
s velkými výkyvy průtoku

Systém s více čerpadly
Multimaster

Inteligentní řízení otáček paralelně zapojených
čerpadel, možnost regulace otáček všech čerpadel

Účinné čerpání pro systémy s velkými výkyvy průtoku

Blokování čerpadel

Možnost odpojení čerpadel od systému více
čerpadel digitálním signálem

Zamezení zbytečných odstávek při provádění údržby
čerpacího systému

Diagnostika systému více
čerpadel

Sledování doby využití a počtu spuštění jednotlivých
čerpadel

Možnost preventivní údržby na základě skutečného
využití čerpadla

Systém ochrany proti
zablokování

Zajištění pravidelného spouštění neaktivních
čerpadel, aby se předešlo postupnému zanášení

Čerpadla zůstávají díky vysoké míře redundance
v dobrém stavu

Ochrana systému proti přetlaku

Rychlé odpojení čerpadel při rozpoznání vysokého
tlaku ve vedení

Snížení rizika přetlaku v případě náhlého poklesu
průtoku

Střídání úloh čerpadel v systému

Střídání posloupnosti spínání jednotlivých čerpadel
v systému

Rovnoměrné využití všech čerpadel

Přepínání čerpadel řízené
hodinami

Střídání úloh čerpadel ve stanoveném čase

Rovnoměrné rozložení zatížení mezi všechna čerpadla
vedoucí k nižšímu opotřebení čerpadel

Funkce

Popis

Výhody

Regulátor PID

Vestavěný regulátor řídící otáčky čerpadla tak,
aby byl zachován stálý tlak

Není třeba externí regulátor

Sekundární regulátor PID

Vestavěný regulátor, který lze použít k řízení
externího příslušenství

Odpadá nutnost požití externího regulátoru

Dvouzónový regulátor PID

Řízení dvou paralelních procesů

Lepší řízení procesu v případě, že jsou potřeba dvě
hodnoty současně

Ochrana čerpadla před
zamrznutím

Přepínání čerpadla do režimu spánku na základě
teploty

Snížení rizika poškození čerpadla z důvodu zamrznutí

Kompenzace poklesu tlaku

Kompenzace poklesu tlaku ve vedení v případě,
že je snímač tlaku umístěn poblíž čerpadla

Stabilizace tlaku v systémech s dlouhým potrubím

Zvýšení rozběhového točivého
momentu

Navýšení rozběhového točivého momentu

Zajištění spolehlivosti rozběhu čerpadla

Zvýšení tlaku před parkováním

Zvýšení tlaku v systému před přechodem do
zaparkovaného stavu

Maximalizace doby vyrovnávání tlaku před probuzením,
např. v hydroforních stanicích

Rozpoznávání nulového odběru

Odezva otáček čerpadla podle tlaku

Zamezení spouštění čerpadla ve zbytečně vysokých
otáčkách, snížení spotřeby energie

Pozvolné plnění potrubí

Dokud probíhá plnění potrubí (do nárůstu tlaku
značícího plný stav), je čerpadlo spuštěno v nízkých
otáčkách

Omezení rizika vodních rázů v potrubní soustavě

Dohled nad čerpáním naprázdno

Zastavení čerpání v případě nedostatečného
točivého momentu hřídele motoru

Ochrana čerpadla před poškozením vinou dlouhého
chodu naprázdno

Plnicí čerpadlo

Řízení dalšího plnicího čerpadla reléovým
výstupem

Hlavní čerpadlo a potrubí je při spouštění automaticky
naplněno vodou

Pomocné čerpadlo

Řízení malého pomocného čerpadla sloužícího
k udržení tlaku v delších obdobích nízkého průtoku

Možnost odpojení hlavního čerpadla v době nízkého
odběru

Automatické čištění /
ochrana před ucpáním

Rozpozná navýšení točivého momentu čerpadla
vinou ucpání vedení a provede nastavitelnou čisticí
sekvenci

Snížení rizika neplánovaných odstávek systémů čerpání
odpadní vody

Čerpací funkce
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Parametry a rozměry
Síťové napětí 208–240 V, 50/60 Hz, 3 fáze
Zatížení
Typ frekvenčního měniče

Trvalý proud Proud při 10%
přetížení (A)
I L (A)

Výkon motoru na hřídeli
Rozměry
Hmotnost
Ma x . 10% přetížení 10% přetížení Velikost Š x V x H (mm)
(kg)
proud Is
rámu
Š
x
V
x
H
při 40 °C
při 104 °F
(lb)
(palce)
(kW)
(k)

VACON 0100-3L-0003-2-FLOW
VACON 0100-3L-0004-2-FLOW
VACON 0100-3L-0007-2-FLOW
VACON 0100-3L-0008-2-FLOW
VACON 0100-3L-0011-2-FLOW
VACON 0100-3L-0012-2-FLOW

3,7
4,8
6,6
8,0
11,0
12,5

4,1
5,3
7,3
8,8
12,1
13,8

5,2
7,4
9,6
13,2
16,0
19,2

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0

0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0

MR4

128 x 328 x 190
5 x 12,9 x 7,5

6,0
13,0

VACON 0100-3L-0018-2-FLOW
VACON 0100-3L-0024-2-FLOW
VACON 0100-3L-0031-2-FLOW

18,0
24,0
31,0

19,8
26,4
34,1

25,0
36,0
46,0

4,0
5,5
7,5

5,0
7,5
10,0

MR5

144 x 419 x 214
5,7 x 16,5 x 8,4

10,0
22,0

VACON 0100-3L-0048-2-FLOW
VACON 0100-3L-0062-2-FLOW

48,0
62,0

52,8
68,2

62,0
96,0

11,0
15,0

15,0
20,0

MR6

195 x 557 x 229
7,7 x 21,9 x 9

20,0
44,0

VACON 0100-3L-0075-2-FLOW
VACON 0100-3L-0088-2-FLOW
VACON 0100-3L-0105-2-FLOW
VACON 0100-3L-0140-2-FLOW
VACON 0100-3L-0170-2-FLOW
VACON 0100-3L-0205-2-FLOW

75,0
88,0
105,0
140,0
170,0
205,0

82,5
96,8
115,5
154,0
187,0
225,5

124,0
150,0
176,0
210,0
280,0
340,0

18,5
22,0
30,0
37,0
45,0
55,0

25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
75,0

MR7

237 x 660 x 259
9,3 x 26 x 10,2

37,5
83,0

MR8

290 x 966 x 343
11,4 x 38 x 13,5

66,0
145,5

VACON 0100-3L-0261-2-FLOW
VACON 0100-3L-0310-2-FLOW

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

75,0
90,0

100,0
125,0

MR9

480 x 1150 x 365
18,9 x 45,3 x 14,4

108,0
238,0

VACON 0100-3L-0140-2-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0170-2-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0205-2-FLOW +IP00

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

210,0
280,0
340,0

37,0
45,0
55,0

50,0
60,0
75,0

MR8*

290 x 794 x 343
11,4 x 31,3 x 13,5

62,0
136,7

VACON 0100-3L-0261-2-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0310-2-FLOW +IP00

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

75,0
90,0

100,0
125,0

MR9*

480 x 970 x 365
18,9 x 38,2 x 14,4

97,0
213,8

* Rámy o velikosti MR8 a MR9 jsou dostupné jako otevřený typ IP00/UL k montáži do skříně.

Síťové napětí 380–500 V, 50/60 Hz, 3 fáze
Zatížení
Typ frekvenčního měniče

Trvalý proud Proud při 10%
přetížení (A)
I L (A)

Výkon motoru na hřídeli
Rozměry
Hmotnost
Max.
10% přetížení 10% přetížení Velikost Š x V x H (mm)
(kg)
proud Is
rámu
při 40 °C
při 104 °F
Š x V x H (palce)
(lb)
(kW)
(k)

VACON 0100-3L-0003-5-FLOW
VACON 0100-3L-0004-5-FLOW
VACON 0100-3L-0005-5-FLOW
VACON 0100-3L-0008-5-FLOW
VACON 0100-3L-0009-5-FLOW
VACON 0100-3L-0012-5-FLOW

3,4
4,8
5,6
8,0
9,6
12,0

3,7
5,3
6,2
8,8
10,6
13,2

5,2
6,8
8,6
11,2
16,0
19,2

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
7,5

MR4

128 x 328 x 190
5 x 12,9 x 7,5

6,0
13,0

VACON 0100-3L-0016-5-FLOW
VACON 0100-3L-0023-5-FLOW
VACON 0100-3L-0031-5-FLOW

16,0
23,0
31,0

17,6
25,3
34,1

24,0
32,0
46,0

7,5
11,0
15,0

10,0
15,0
20,0

MR5

144 x 419 x 214
5,7 x 16,5 x 8,4

10,0
22,0

VACON 0100-3L-0038-5-FLOW
VACON 0100-3L-0046-5-FLOW
VACON 0100-3L-0061-5-FLOW

38,0
46,0
61,0

41,8
50,6
67,1

62,0
76,0
92,0

18,5
22,0
30,0

25,0
30,0
40,0

MR6

195 x 557 x 229
7,7 x 21,9 x 9

20,0
44,0

VACON 0100-3L-0072-5-FLOW
VACON 0100-3L-0087-5-FLOW
VACON 0100-3L-0105-5-FLOW
VACON 0100-3L-0140-5-FLOW
VACON 0100-3L-0170-5-FLOW
VACON 0100-3L-0205-5-FLOW

72,0
87,0
105,0
140,0
170,0
205,0

79,2
95,7
115,5
154,0
187,0
225,5

122,0
144,0
174,0
210,0
280,0
340,0

37,0
45,0
55,0
75,0
90,0
110,0

50,0
60,0
75,0
100,0
125,0
150,0

MR7

237 x 660 x 259
9,3 x 26 x 10,2

37,5
83,0

MR8

290 x 966 x 343
11,4 x 38 x 13,5

66,0
145,5

VACON 0100-3L-0261-5-FLOW
VACON 0100-3L-0310-5-FLOW

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

132,0
160,0

200,0
250,0

MR9

480 x 1150 x 365
18,9 x 45,3 x 14,4

108,0
238,0

VACON 0100-3L-0140-5-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0170-5-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0205-5-FLOW +IP00

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

210,0
280,0
340,0

75,0
90,0
110,0

100,0
125,0
150,0

MR8*

290 x 794 x 343
11,4 x 31,3 x 13,5

62,0
136,7

VACON 0100-3L-0261-5-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0310-5-FLOW +IP00

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

132,0
160,0

200,0
250,0

MR9*

480 x 970 x 365
18,9 x 38,2 x 14,4

97,0
213,8

* Rámy o velikosti MR8 a MR9 jsou dostupné jako otevřený typ IP00/UL k montáži do skříně.
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Technické údaje
Připojení k elektrické síti

Připojení k motoru

Řídicí charakteristiky

Podmínky prostředí

Vstupní napětí Uin

208–240 V; 380–500 V; -10 % – +10 %

Vstupní frekvence

47–65 Hz

Připojení k elektrické síti

Jednou za minutu nebo méně

Prodleva spuštění

4 sekundy (MR4 až MR6); 6 sekund (MR7 až MR9)

Výstupní napětí

0–Uin

Trvalý výstupní proud

Il: Okolní teplota do 40 °C (104 °F)
přetížení 1,1 x Il (1 min / 10 min)

Výstupní frekvence

0–320 Hz (standardní)

Frekvenční rozlišení

0,01 Hz

Spínací frekvence

1,5–10 kHz;
Automatické snížení spínací frekvence v případě přehřívání

Referenční frekvence

Rozlišení 0,01 Hz (10 bitů)

Analogový vstup

Rozlišení 0,1 %

Začátek odbuzování

8–320 Hz

Čas rozběhu

0,1–3000 sekund

Čas doběhu

0,1–3000 sekund

Provozní teplota prostředí

IL : -10 °C (-14 °F) (bez námrazy) – +50 °C (122 °F)
Nad +40 °C (104 °F) snížení výkonu o 1,5 % na stupeň Celsia

Teplota skladování

-40 °C (-40 °F) – +70 °C (158 °F)

Relativní vlhkost

0 až 95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace, nekorozívní prostředí

Kvalita vzduchu:
• chemické výpary
• mechanické součásti

EN/IEC 60721-3-3, jednotka v provozu, třída 3C3 (IP21/UL typ 1 model 3C2)
EN/IEC 60721-3-3, jednotka v provozu, třída 3S2

Nadmořská výška

Vibrace

Elektromagnetická
kompatibilita
(při výchozím nastavení)

EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-6

Náraz

EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-27

Třída krytí

IP21/UL typ 1, standard v celém rozsahu
IP54/UL typ 12, možnost
Otevřený typ IP00/UL, možnost pro rámy MR8, MR9

Imunita

Splňuje normu EN/IEC 61800-3, první a druhé prostředí

Vyzařování

EN/IEC 61800-3, kategorie C2
Vacon 100 je dodáván s elektromagnetickým stíněním třídy C2,
není-li uvedeno jinak. Zařízení Vacon 100 je možné upravit pro sítě IT.

Průměrná hladina hluku v dB(A)
(měřeno 1 m od pohonu)

MR4: 45...56
MR5: 57...65
MR6: 63...72
MR7: 43...73
MR8: 58...73
MR9: 54...75

Vyzařování

Bezpečnostní
a typové schválení
Bezpečnostní funkce*

100% zatížení (bez snižování výkonu) až do 1000 metrů (3280 stop).
1% pokles výkonu na každých 100 m (328 stop) nad 1000 m (3280 stop)
Max. nadmořská výška: 4000 m (13 123 stop) (systémy TN a IT)
napětí relé 240 V až do 3000 m (9842 stop)
od 3000 m do 4000 m (od 9842 stop do 13 123 stop) lze použít napětí relé 120 V.

Tlak zvuku závisí na rychlosti chladicích ventilátorů,
která je řízena v souladu s teplotou frekvenčního měniče.

EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61000-3-12,
UL 508 C, CE, UL, cUL, GOST-R, C-Tick;
(Podobnější údaje o schválení najdete na štítku na jednotce.)
Bezpečné odpojení momentu

Bezpečné odpojení točivého momentu (STO) podle EN/IEC 61800-5-2: SIL3,
EN ISO 13849-1 PL„e“ kategorie 3, EN 62061: SILCL3, IEC 61508: SIL3.

Vstup termistoru ATEX

94/9/ES, CE 0537 Ex 11 (2) GD

* Doplňkové příslušenství

Popis typového kódu

vacon 0100 - 3l - 0009 - 5 - flow + kódy doplňků
Výrobek
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Vstupní
fáze

Jmenovitý Jmenovité
proud
napětí

+ doplňky

Provedení vstupů a výstupů a doplňky
Základní deska vstupů a výstupů
Svorka

Signál

Svorka

Signál

1

+10 Vref

Referenční napětí

12

24 Vout

24 V pomocné napětí

2

AI1+

Analogový vstup, napětí nebo proud

13

GND

Zem vstupů a výstupů

3

AI1-

Společný analogový vstup – zem (proud)

14

DI4

Digitální vstup 4

4

AI2+

Analogový vstup, napětí nebo proud

15

DI5

Digitální vstup 5

5

AI2-

Společný analogový vstup – zem (proud)

16

DI6

Digitální vstup 6

6

24 Vout

24 V pomocné napětí

17

CM

Společná zem A pro DI1–DI6

7

GND

Zem vstupů a výstupů

18

AO1+

Analogový signál (+výstup)

8

DI1

Digitální vstup 1

19

AO-/GND

Společná zem pro analogový výstup

9

DI2

Digitální vstup 2

30

+24 Vin

24 V pomocné vstupní napětí

10

DI3

Digitální vstup 3

A

RS485

Diferenciální přijímač/vysílač

11

CM

Společná zem A pro DI1–DI6

B

RS485

Diferenciální přijímač/vysílač

Standardní deska relé

Doplňková deska relé*

Svorka

+SBF3

Svorka
21

RO1/1 NC

Reléový výstup 1

22

RO1/2 CM

23

RO1/3 NO

21

RO1/1 NC

22

RO1/2 CM

23

RO1/3 NO

24

RO2/1 NC

25

RO2/2 CM

26

RO2/3 NO

32

RO3/1 CM

33

RO3/2 NO

Reléový výstup 2

Reléový výstup 3

24

RO2/1 NC

25

RO2/2 CM

26

RO2/3 NO

28

TI1+

29

TI1-

+SBF4
Reléový výstup 1

Reléový výstup 2

Vstup termistoru

* Standardní desku relé SBF3 (3x reléový výstup) lze nahradit deskou SBF4 (2x reléový výstup + termistor).
Ethernetové rozhraní
Svorka

Signál

RJ45

Ethernet 10/100 Mb/s

Doplňky z výroby

Popis

+SBF4

2x reléový výstup + termistor (nahrazuje standardní desku se 3 relé)

+IP54

IP54 / UL typ 12

+IP00

Otevřený typ IP00 / UL (pro rámy MR8 a MR9)

+SRBT

Baterie hodin

ENC-QFLG-MR

Přírubová montážní sada pro rám MR4–7

+HMTX
+HMPA
+S_B1
+S_B2
+S_B4
+S_B5
+S_B9
+S_BF

Textový ovládací panel
Adaptér panelu
Doplňková deska se 6 digitálními vstupy a výstupy
Doplňková deska se 2 reléovými výstupy + termistorem
Doplňková deska s 1 analogovým vstupem a 2 analogovými výstupy
Doplňková deska se 3 reléovými výstupy
Doplňková deska s 1 reléovým výstupem a 5 digitálními vstupy (42–240 V stř.)
Doplňková deska s 1 analogovým, 1 digitálním a 1 reléovým výstupem

+S_BH

Doplňková deska k měření teploty (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131)

+S_E3

Doplňková deska Profibus DPV1

+S_E5

Doplňková deska Profibus DPV1 (D9)

+S_E6

Doplňková deska CANopen

+S_E7

Doplňková deska DeviceNET

+S_BJ

Doplňková deska pro bezpečné odpojení momentu / ATEX

+FBIE

Ethernet IP a Profinet IO (softwarový doplněk)

+QFLG

Přírubová montážní sada (pro rámy MR4–MR7 a rámy MR8 a MR9 s IP00)

+QGLC

Montážní deska v palcovém měřítku

+EMC4

Změna elektromagnetické úrovně C4 pro IT sítě

Jazykové balíčky
+FL01

Angličtina, němčina, italština, francouzština, finština, švédština

+FL02

Angličtina, němčina, finština, dánština, švédština, norština

+FL03

Angličtina, španělština, francouzština, italština, nizozemština, portugalština

+FL04

Angličtina, němčina, čeština, polština, ruština, slovenština

+FL05

Angličtina, němčina, estonština, maďarština, rumunština, turečtina
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Vacon k vašim službám
Společnost Vacon se zcela zaměřila na vývoj, výrobu a prodej těch nejlepších frekvenčních měničů na světě a na
poskytnutí produktů s co nejdelším životním cyklem. Naše frekvenční měniče nabízí optimální řízení procesů
a energetickou úspornost pro elektromotory. Měniče Vacon sehrávají důležitou roli v případě, že je energie vyráběna
z obnovitelných zdrojů. Společnost Vacon má výrobní haly a výzkumné a vývojové laboratoře v Evropě, Asii a Severní
Americe. Prodejní a servisní zastoupení má v téměř 90 zemích.

Vacon – celosvětové působení

Výroba, výzkum a vývoj

Výroba

a výzkum a vývoj na třech
kontinentech

Vacon PLC

Vlastní prodejní kanceláře
společnosti Vacon

Prodejní a servisní
zastoupení Vacon

v téměř 30 zemích

Zastoupení partnerem
společnosti Vacon

Prodejní a servisní partneři

v 90 zemích

Elektrodesign ventilátory s.r.o.
Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241 00 10 10, fax 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel. 326 90 90 17, fax 326 90 90 90
www.elektrodesign.cz, e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz
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Změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění. VACON® je registrovaná ochranná
známka společnosti Vacon Plc.

www.vacon.com

DPD01357A

Partner společnosti Vacon

