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EU DECLARATION OF CONFORMITY 
We 

Manufacturer's name: Vacon Oyj 

Manufacturer's address: P.O.Box 25 
 Runsorintie 7 
 FIN-65381 Vaasa 
 Finland 

hereby declare that the product 

Product name: Vacon NXL Frequency Converter 

Model designation: Vacon NXL 0001 5…to 0061 5… 
 Vacon NXL 0002 2...to 0006 2 
  

has been designed and manufactured in accordance with the following standards: 

Safety: EN 50178 (1997), EN 60204-1 (1996) 
 EN 60950 (3rd edition 2000, as relevant) 
 
EMC: EN 61800-3 (1996)+A11(2000), EN 61000-6-2 

(2001), EN 61000-6-4 (2001) 
 

and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (73/23/EEC) as 
amended by the Directive (93/68/EEC) and EMC Directive 89/336/EEC as amended by 
92/31/EEC. 

It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all 
times to the requirements of the current Directive and the relevant standards. 

In Vaasa, 6th of September, 2002  
 Vesa Laisi 
 President 
 
The year the CE marking was affixed: 2002 
 


	SÄKERHET
	Varningar
	Säkerhetsföreskrifter
	Jordning och jordfelsskydd
	Körning av motorn

	EU-DIREKTIV
	CE-märkning
	EMC-direktiv
	Allmänt
	Tekniska kriterier
	Vacons EMC-klassning
	Tillverkarens deklaration om överensstämmelse


	LEVERANSKONTROLL
	Typbeteckningskod
	Lagring
	Underhåll
	Garanti

	TEKNISKA DATA
	Allmänt
	Effektområden
	Vacon NXL – Nätspänning 208 – 500 V
	Vacon NXL – Nätspänning 380 – 500 V

	Tekniska data

	INSTALLATION
	Montering
	MF2 och MF3
	MF4 – MF6

	Kylning
	Ändring av EMC-klass H till klass T

	KABLAR OCH ANSLUTNINGAR
	Kraftdel
	Effektanslutningar
	Kabel- och säkringsstorlekar

	Montera kabeltillbehör
	Monteringsprocedur

	Instruktioner för installation
	Skalningslängder på motor- och nätkablar
	6.1.2.2 Kabelanslutning till Vacon NXL
	Installation av yttre RFI-filter


	Kabelanslutning och UL-normer
	Isolationsmätning av kabel och motor

	Styrenhet
	MF2 och MF3
	MF4 – MF6
	Tillåtna optionskort i MF4 – MF6:

	Styranslutningar
	Styr-I/O
	Styrsignaler
	Val av byglingar på Vacon NXL grundkort

	Termistoranslutning (PTC)


	MANÖVERPANEL
	Indikeringar på panelens display
	Driftstatusindikeringar (Se manöverpanelen)
	Styrplatsindikeringar (Se manöverpanelen)
	Numeriska indikeringar (Se manöverpanelen)

	Tangentbordets knappar
	Beskrivning av knapparna

	Startguide
	Navigering i manöverpanelen
	Menyfunktioner


	M1
	Se avsnitt 7.4.1 för driftvärden
	Driftvärdemeny (M1)
	Parametermeny (P2)
	Panelstyrningsmeny (K3)
	Val av styrplats
	I/O term
	Keypad
	Bus/Comm



	Panelreferens
	Panelstyrningsriktning
	Aktivering av stoppknapp

	Menyn för aktiva fel (F4)
	Feltyper
	Felkoder

	Felhistorikmeny (H5)
	Systemmeny (S6)
	Funktioner i systemmenyn
	Kopiera parametrar
	Parameterset (S6.3.1)

	Säkerhet
	Parameterlås (P6.5.2)

	Panelinställningar
	Förvald sida (P6.6.1)
	Återgångstid (P6.6.3)

	Hårdvaruinställningar
	Fläktstyrning (P6.7.2)
	HMI svarstidstimeout (P6.7.3)
	Antal återförsök för svar från HMI (P6.7.4)

	Systeminformation
	Räknarmenyn (S6.8.1)
	Tripräknare (S6.8.2)
	Mjukvaruinfo (S6.8.3)
	Applikationsinfo (S6.8.4)
	Hårdvaruinfo (S6.8.5)
	Optioner (S6.8.6)

	AI-mod

	Modbus gränssnitt
	Modbus RTU kommunikationsprotokoll
	Avslutningsmotstånd
	Modbus adressområde
	Modbus processdata
	Utgående Processdata
	Input Process data
	Statusord
	Ärvärde
	Styrord
	Börvärde
	Bit definitioner för statusord

	Fältbussparametrar
	Kommunikationsstatus för tilläggskort (I6.10.1)
	Fältbussprotokoll (P6.10.2)
	Slavadress (P6.10.3)
	Överföringshastighet (P6.10.4)
	Stoppbitar (P6.10.5)
	Paritet (P6.10.6)
	Timeouttid för kommunikationen (P6.10.7)


	Tilläggskortmeny (E7)

	Övriga panelfunktioner

	DRIFTTAGNING
	Säkerhet
	Drifttagning av frekvensomriktaren
	Grundparametrar
	Övervakningsvärden (manöverpanel: Meny M1)
	Grundparametrar \(manöverpanel: Meny P2


	FELSÖKNING
	BESKRIVNING AV TILLÄGGSKORT OPT-AA
	BESKRIVNING AV TILLÄGGSKORT OPT-AI




