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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 NXS/P Frequency converter 

Model designation: Vacon NXS/P 0003 5…. to 0300 5…. 
 
has been designed and manufactured in accordance with the following 
standards: 
 
Safety: EN50178 (1997), EN60204-1 (1996) 
 EN 60950 (3rd edition 2000, as relevant) 

EMC: EN61800-3 (1996)+A11(2000), EN  61000-6-2 
(1999), 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. 

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, 5th of May, 2002  
 Vesa Laisi 
 President 
 
The year the CE marking was affixed: 2002 
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	Hög överlast = Max. ström IS, 2sec/20sec, 150 % överlast, 1m
	En överlastström på 150% av märkströmmen (IH) under 1min, bö
	Låg överlast = Max. ström IS, 2sec/20sec, 110 % överlast, 1m
	En överlastström på 110% av märkströmmen (IL) under 1min, bö
	Alla storlekar finns som IP21/NEMA1 eller IP54/NEMA12.
	Nätspänning 380-500 V, 50/60 Hz, 3~
	Frekvens- omriktar typ
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	Byggstorlek
	Mått
	BxHxD/kg
	Låg
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	380V matning
	500V matning
	Märkström kont IL   (A)
	10% överlast- ström (A)
	Märkström kont IH    (A)
	50% överlast- ström (A)
	Max ström
	IS
	10% överlast 40°C P(kW)
	50% överlast 50°C P(kW)
	10% överlast 40°C P(kW)
	50% överlast 50°C P(kW)
	NX 0003 5
	3.3
	3.6
	2.2
	3.3
	4.4
	1.1
	0.75
	1.5
	1.1
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0004 5
	4.3
	4.7
	3.3
	5.0
	6.2
	1.5
	1.1
	2.2
	1.5
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0005 5
	5.6
	6.2
	4.3
	6.5
	8.6
	2.2
	1.5
	3
	2.2
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0007 5
	7.6
	8.4
	5.6
	8.4
	10.8
	3
	2.2
	4
	3
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0009 5
	9
	9.9
	7.6
	11.4
	14
	4
	3
	5.5
	4
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0012 5
	12
	13.2
	9
	13.5
	18
	5.5
	4
	7.5
	5.5
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0016 5
	16
	17.6
	12
	18.0
	24
	7.5
	5.5
	11
	7.5
	FR5
	144x391x214/8.1
	NX 0022 5
	23
	25.3
	16
	24.0
	32
	11
	7.5
	15
	11
	FR5
	144x391x214/8.1
	NX 0031 5
	31
	34
	23
	35
	46
	15
	11
	18.5
	15
	FR5
	144x391x214/8.1
	NX 0038 5
	38
	42
	31
	47
	62
	18.5
	15
	22
	18.5
	FR6
	195x519x237/18.5
	NX 0045 5
	46
	51
	38
	57
	76
	22
	18.5
	30
	22
	FR6
	195x519x237/18.5
	NX 0061 5
	61
	67
	46
	69
	92
	30
	22
	37
	30
	FR6
	195x519x237/18.5
	NX 0072 5
	72
	79
	61
	92
	122
	37
	30
	45
	37
	FR7
	237x591x257/35
	NX 0087 5
	87
	96
	72
	108
	144
	45
	37
	55
	45
	FR7
	237x591x257/35
	NX 0105 5
	105
	116
	87
	131
	174
	55
	45
	75
	55
	FR7
	237x591x257/35
	NX 0140 5
	140
	154
	105
	158
	210
	75
	55
	90
	75
	FR8
	289x759x344/58
	NX 0168 5
	170
	187
	140
	210
	280
	90
	75
	110
	90
	FR8
	289x759x344/58
	NX 0205 5
	205
	226
	170
	255
	336
	110
	90
	132
	110
	FR8
	289x759x344/58
	NX 0261 5
	261
	287
	205
	308
	349
	132
	110
	160
	132
	FR9
	480x1150x362/146
	NX 0300 5
	300
	330
	245
	368
	444
	160
	132
	200
	160
	FR9
	480x1150x362/146
	Tabell 4�1. Effektområden och mått för Vacon NX, matningsspä
	Obs: Tabellens märkström gäller vid angiven temperatur och k
	Vacon NX_6 – Nätspänning 525—690 V

	Hög överlast = Max. ström IS, 2sec/20sec, 150 % överlast, 1m
	En överlastström på 150% av märkströmmen (IH) under 1min, bö
	Låg överlast = Max. ström IS, 2sec/20sec, 110 % överlast, 1m
	En överlastström på 110% av märkströmmen (IL) under 1min, bö
	Alla storlekar finns som IP21/NEMA1 eller IP54/NEMA12.
	Nätspänning 525-690 V, 50/60 Hz, 3~
	Frekvens- omriktartyp
	Belastbarhet
	Motorns axeleffekt
	Byggstorlek
	Mått
	BxHxD/kg
	Låg
	Hög
	690V matning
	575V matning
	Märkström kont IL  (A)
	10% överlastström (A)
	Märkström kont IH    (A)
	50% överlast- ström (A)
	Max ström
	IS
	10% överlast 40°C P(kW)
	50% överlast 50°C P(kW)
	10% överlast 40°C P(hp)
	50% överlast 50°C P(hp)
	NX 0004 6
	4.5
	5.0
	3.2
	4.8
	6.4
	3
	2.2
	3.0
	2.0
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0005 6
	5.5
	6.1
	4.5
	6.8
	9.0
	4
	3
	3.0
	3.0
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0007 6
	7.5
	8.3
	5.5
	8.3
	11.0
	5.5
	4
	5.0
	3.0
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0010 6
	10
	11.0
	7.5
	11.3
	15.0
	7.5
	5.5
	7.5
	5.0
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0013 6
	13.5
	14.9
	10
	15.0
	20.0
	11
	7.5
	11
	7.5
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0018 6
	18
	19.8
	13.5
	20.3
	27
	15
	11
	15
	11
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0022 6
	22
	24.2
	18
	27.0
	36
	18.5
	15
	20
	15
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0027 6
	27
	29.7
	22
	33.0
	44
	22
	18.5
	25
	20
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0034 6
	34
	37
	27
	41
	54
	30
	22
	30
	25
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0041 6
	41
	45
	34
	51
	68
	37.5
	30
	40
	30
	FR7
	237x591x257/35
	NX 0052 6
	52
	57
	41
	62
	82
	45
	37.5
	50
	40
	FR7
	237x591x257/35
	NX 0062 6
	62
	68
	52
	78
	104
	55
	45
	60
	50
	FR8
	289x721x344/58
	NX 0080 6
	80
	88
	62
	93
	124
	75
	55
	75
	60
	FR8
	289x721x344/58
	NX 0100 6
	100
	110
	80
	120
	160
	90
	75
	100
	75
	FR8
	289x721x344/58
	NX 0125 6
	125
	138
	100
	150
	200
	110
	90
	125
	100
	FR9
	480x1150x362/146
	NX 0144 6
	144
	158
	125
	188
	213
	132
	110
	150
	125
	FR9
	480x1150x362/146
	NX 0170 6
	170
	187
	144
	216
	245
	160
	132
	150
	150
	FR9
	480x1150x362/146
	NX 0205 2
	208
	229
	170
	255
	289
	200
	160
	200
	150
	FR9
	480x1150x362/146
	Tabell 4�2. Effektområden och mått för Vacon NX, matningsspä
	Obs: Tabellens märkström gäller vid angiven temperatur och k
	Vacon NX_2 – Nätspänning 208—240 V

	Hög överlast = Max. ström IS, 2sec/20sec, 150 % överlast, 1m
	En överlastström på 150% av märkströmmen (IH) under 1min, bö
	Låg överlast = Max. ström IS, 2sec/20sec, 110 % överlast, 1m
	En överlastström på 110% av märkströmmen (IL) under 1min, bö
	Alla storlekar finns som IP21/NEMA1 eller IP54/NEMA12.
	Nätspänning 208-240 V, 50/60 Hz, 3~
	Frekvens- omriktar typ
	Belastbarhet
	Motorns axeleffekt
	Byggstorlek
	Mått
	BxHxD/kg
	Låg
	Hög
	230V matning
	208-240V matning
	Märkström kont IL   (A)
	10% överlast- ström (A)
	Märkström kont IH    (A)
	50% överlast- ström (A)
	Max ström
	IS
	10% överlast 40°C P(kW)
	50% överlast 50°C P(kW)
	10% överlast 40°C P(hp)
	50% överlast 50°C P(hp)
	NX 0003 2
	3.7
	4.1
	2.4
	3.6
	4.8
	0.55
	 -
	0.75
	-
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0004 2
	4.8
	5.3
	3.7
	5.6
	7.4
	0.75
	0.55
	1
	0.75
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0007 2
	6.6
	7.3
	4.8
	7.2
	9.6
	1.1
	0.75
	1.5
	1
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0008 2
	7.8
	8.6
	6.6
	9.9
	13.2
	1.5
	1.1
	2
	1.5
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0011 2
	11
	12.1
	7.8
	11.7
	15.6
	2.2
	1.5
	3
	2
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0012 2
	12.5
	13.8
	11
	16.5
	22
	3
	2.2
	-
	3
	FR4
	128x292x190/5
	NX 0017 2
	17.5
	19.3
	12.5
	18.8
	25
	4
	3
	5
	-
	FR5
	144x391x214/8,1
	NX 0025 2
	25
	27.5
	17.5
	26.3
	35
	5.5
	4
	7.5
	5
	FR5
	144x391x214/8,1
	NX 0032 2
	31
	34.1
	25
	37.5
	50
	7.5
	5.5
	10
	7.5
	FR5
	144x391x214/8,1
	NX 0048 2
	48
	52.8
	31
	46.5
	62
	11
	7.5
	15
	10
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0061 2
	61
	67.1
	48
	72.0
	96
	15
	11
	20
	15
	FR6
	195x519x237/18,5
	NX 0075 2
	75
	83
	61
	92
	122
	22
	15
	25
	20
	FR7
	237x591x257/35
	NX 0088 2
	88
	97
	75
	113
	150
	22
	22
	30
	25
	FR7
	237x591x257/35
	NX 0114 2
	114
	125
	88
	132
	176
	30
	22
	40
	30
	FR7
	237x591x257/35
	NX 0140 2
	140
	154
	105
	158
	210
	37
	30
	50
	40
	FR8
	289x721x344/58
	NX 0170 2
	170
	187
	140
	210
	280
	45
	37
	60
	50
	FR8
	289x721x344/58
	NX 0205 2
	205
	226
	170
	255
	336
	55
	45
	75
	60
	FR8
	289x721x344/58
	Tabell 4�3. Effektområden och mått för Vacon NX, matningsspä
	Obs: Tabellens märkström gäller vid angiven temperatur och k
	Bromsmotståndsmärkning

	Nätspänning 380-500 V, 50/60 Hz, 3~
	Omriktartyp
	Max. brytström
	[I]
	Resistor nom.
	[ohm]
	Omriktartyp
	Max. brytström
	[I]
	Resistor nom.
	[ohm]
	NX 0003 5
	12
	63
	NX 0045 5
	35
	21
	NX 0004 5
	12
	63
	NX 0061 5
	51
	14
	NX 0005 5
	12
	63
	NX 0072 5
	111
	6.5
	NX 0007 5
	12
	63
	NX 0087 5
	111
	6.5
	NX 0009 5
	12
	63
	NX 0105 5
	111
	6.5
	NX 0012 5
	12
	63
	NX 0140 5
	222
	3.3
	NX 0016 5
	12
	63
	NX 0168 5
	222
	3.3
	NX 0022 5
	12
	63
	NX 0205 5
	222
	3.3
	NX 0031 5
	17
	42
	NX 0261 5
	222
	3.3
	NX 0038 5
	35
	21
	NX 0300 5
	222
	3.3
	Tabell 4�4. Bromsmotståndsmärkning, Vacon NX, nätspänning 38
	Nätspänning 525–690 V, 50/60 Hz, 3~
	Omriktartyp
	Max. brytström
	[I]
	Resistor nom.
	[ohm]
	Omriktartyp
	Max. brytström
	[I]
	Resistor nom.
	[ohm]
	NX 0004 6
	11
	100
	NX 0041 6
	61.1
	18
	NX 0005 6
	11
	100
	NX 0052 6
	61.1
	18
	NX 0007 6
	11
	100
	NX 0062 6
	122.2
	9
	NX 0010 6
	11
	100
	NX 0080 6
	122.2
	9
	NX 0013 6
	11
	100
	NX 0100 6
	122.2
	9
	NX 0018 6
	36.7
	30
	NX 0125 6
	157.1
	7
	NX 0022 6
	36.7
	30
	NX 0144 6
	157.1
	7
	NX 0027 6
	36.7
	30
	NX 0170 6
	157.1
	7
	NX 0034 6
	36.7
	30
	NX 0208 6
	157.1
	7
	Tabell 4�5. Bromsmotståndsmärkning, Vacon NX, nätspänning 52
	Nätspänning 208–240 V, 50/60 Hz, 3~
	Omriktartyp
	Max. brytström
	[I]
	Resistor nom.
	[ohm]
	Omriktartyp
	Max. brytström
	[I]
	Resistor nom.
	[ohm]
	NX 0003 2
	15
	30
	NX 0048 2
	46
	10
	NX 0004 2
	15
	30
	NX 0061 2
	46
	10
	NX 0007 2
	15
	30
	NX 0075 2
	148
	3.3
	NX 0008 2
	15
	30
	NX 0088 2
	148
	3.3
	NX 0011 2
	15
	30
	NX 0114 2
	148
	3.3
	NX 0012 2
	15
	30
	NX 0140 2
	296
	1.4
	NX 0017 2
	15
	30
	NX 0170 2
	296
	1.4
	NX 0025 2
	15
	30
	NX 0205 2
	296
	1.4
	NX 0032 2
	23
	20
	Tabell 4�6. Bromsmotståndsmärkning, Vacon NX, nätspänning 20
	Tekniska data

	Nät-anslutning
	Matningsspänning Uin
	208…240V; 380…500V; 525…690V; –15%…+10%
	Matningsfrekvens
	45…66 Hz
	Inkoppl av matn.spänn
	En gång per minut eller mindre
	Startfördröjning
	FR4-FR8: 2 s; FR9: 5 s
	Motor-anslutning
	Utgångsspänning
	0—Uin
	Kontinuerlig utgångsström
	IH: Omgivningstemperatur max. +50°C, �överlast 1.5 x IH (1 m
	IL: Omgivningstemperatur max. +40°C, �överlast 1.1 x IL (1 m
	Startström
	IS i 2 s varje 20 s
	Utgångsfrekvens
	0…320 Hz (standard); 7200 Hz (specialprogramvara)
	Frekvensupplösning
	0.01 Hz (NXS); Applikationsberoende (NXP)
	Styr- karaktäristik
	Styrmetod
	Frekvensstyrning U/f
	Vektorstyrning utan återkoppling
	Vektorstyrning med återkoppling (endast NXP)
	Kopplingsfrekvens
	(se parameter 2.6.9)
	NX_2/NX_5:
	NX_2:
	NX_5:
	NX_6:
	Up till NX_0061: 1…16 kHz; Default: 10 kHz
	NX_0075 och större: 1...10 kHz; Def: 3.6 kHz
	NX_0072 och större: 1…6 kHz; Def: 3.6 kHz
	1…6 kHz; Default: 1.5 kHz
	Frekvensreferens
	Analog ingång
	Panelreferens
	Upplösning 0.1% (10 bitar), onoggrannhet ±1%
	Upplösning 0.01 Hz
	Fältförsvagningspunkt
	8…320 Hz
	Accelerationstid
	0.1…3000 sec
	Retardationstid
	0.1…3000 sec
	Bromsmoment
	DC-broms: 30% * TN (utan bromsoption)
	Omgivnings- miljö
	Omgivningstemperatur
	–10°C (ej rimfrost)…+50°C: IH
	–10°C (ej rimfrost)…+40°C: IL
	Lagringstemperatur
	–40°C…+70°C
	Relativ fuktighet
	0 till 95% RH, icke-kondenserade, icke-korrosiv,
	ej droppande vatten
	Luftkvalitet:
	gaser
	mekaniska partiklar
	IEC 721-3-3, enhet i drift, klass 3C2
	IEC 721-3-3, enhet i drift, klass 3S2
	Höjd
	100% belastbarhet (utan reducering) upp till 1000 m
	1-% reducering för varje 100m över 1000.; max. 3000m
	Vibration
	EN50178/EN60068-2-6
	5…150 Hz
	Utslag amplitud 1 mm (peak) vid 5…15.8 Hz
	Max. acceleration amplitud 1 G vid 15.8…150 Hz
	Chock
	EN50178, EN60068-2-27
	UPS-falltest (för passande UPS-vikter)
	Lagring och transport: max. 15 G, 11 ms (i förpackning)
	Kapslingsklass
	IP21/NEMA1 standard i hela kW/HP området
	IP54/NEMA12 option i hela kW/HP området
	Obs! IP54 förutsätter monterad manöverpanel
	Tabell 4�7. Tekniska data (fortsättning på nästa sida)
	EMC
	(leverans-inställning)
	Störningsimmunitet
	Uppfyller EN61800-3, miljö 1 och 2
	Emissions
	Beror på EMC-nivå. Se avsnitt 2 och 3.
	Säkerhet
	EN 50178 (1997), EN 60204-1 (1996), EN 60950 (2000, 3. editi
	Styr- anslutningar
	(gäller korten OPT-A1, OPT-A2 och OPT-A3)
	Analog ingångsspänning
	0…+10V, Ri = 200k\(, \(–10V…+10V joystic�
	Upplösning 0.1%, onoggrannhet ±1%
	Analog ingångsström
	0\(4\)…20 mA, Ri = 250\( differentiell
	Digitala ingångar (6)
	Positiv eller negativ logik; 18…30VDC
	Hjälpspänning
	+24 V, ±10 %, max. spänningsomfång < 100 mArms; max. 250 mA
	Dimensionering: max. 1 000 mA/styrbox
	Referensspänning ut
	+10V, +3%, max. belastning 10mA
	Analog utgång
	0\(4\)…20mA; RL max. 500\(; upplösn. 1
	onoggranhet ±2%
	Digitala utgångar
	Öppen kollektor, 50mA/48V
	Reläutgångar
	2 programmerbara reläutgångar, växlande kontakt
	Brytkapacitet: 24VDC/8A, 250VAC/8A, 125VDC/0.4A
	Min.brytlast: 5V/10mA
	Skydd
	Överspännings larmgräns
	Underpänning larmgräns
	NX_2: 437VDC; NX_5: 911VDC; NX_6: 1200VDC
	NX_2: 183VDC; NX_5: 333VDC; NX_6: 460 VDC
	Jordfelsskydd
	I händelse av jordfel i motor eller motorkabel skyddas endas
	Nätövervakning
	Löser ut om någon ingångsfas saknas
	Motorfasövervakning
	Löser ut om någon utgångsfas saknas
	Överströmsskydd
	Ja
	Övertemperaturskydd för enhet
	Ja
	Överlastskydd för motor
	Ja
	Fastlåsningsskydd för motor
	Ja
	Underlastskydd för motor
	Ja
	Kortslutningsskydd för +24V och +10V referensspänningar
	Ja
	Tabell 4-7. Tekniska data
	INSTALLATION
	Montering


	Frekvensomriktaren kan monteras i antingen vertikalt eller h
	Använd den tryckta mallen på pappförpackningen för placering
	Lyft enheter större än FR7 ur förpackningen med hjälp av lyf
	Nedan visas dimensionerna på såväl väggmonterade som flänsmo
	Figur 5�1. Montagemått, Vacon NX
	Typ
	Dimensioner [mm]
	W1
	W2
	H1
	H2
	H3
	D1
	(
	E1(
	E2(*
	0003—0012 NX_2
	0003—0012 NX_5
	128
	100
	327
	313
	292
	190
	7
	3 x 28,3
	0017—0032 NX_2
	0016—0031 NX_5
	144
	100
	419
	406
	391
	214
	7
	2 x 37
	1 x 28,3
	0048—0061 NX_2
	0038—0061 NX_5
	0004—0034 NX_6
	195
	148
	558
	541
	519
	237
	9
	3 x 37
	0075—0114 NX_2
	0072—0105 NX_5
	0041—0052 NX_6
	237
	190
	630
	614
	591
	257
	9
	3 x 47
	0140—0205 NX_2
	0140—0205 NX_5
	0062—0100 NX_6
	289
	255
	759
	732
	721
	344
	9
	3 x 59
	Tabell 5�1. Dimensioner för olika frekvensomriktartyper
	* = FR5 only
	Figur 5�2. Montagemått,  för flänsmontering, FR4-FR6
	Typ
	Dimensioner [mm]
	W1
	W2
	H1
	H2
	H3
	H4
	H5
	D1
	D2
	(
	0003—0012 NX_2
	0003—0012 NX_5
	128
	113
	337
	325
	327
	30
	22
	190
	77
	7
	0017—0032 NX_2
	0016—0031 NX_5
	144
	120
	434
	420
	419
	36
	18
	214
	100
	7
	0048—0061 NX_2
	0038—0061 NX_5
	0004—0034 NX_6
	195
	170
	560
	549
	558
	30
	20
	237
	106
	6.5
	Tabell 5�2. Dimensioner för frekvensomriktartyper FR4-FR6 fö
	Figur 5�3. Öppningen för flänsmontering, FR4-FR6
	Typ
	Dimensioner [mm]
	W1
	W2
	W3
	H1
	H2
	H3
	H4
	(
	0003—0012 NX_2
	0003—0012 NX_5
	123
	113
	–
	315
	325
	–
	5
	6.5
	0017—0032 NX_2
	0016—0031 NX_5
	135
	120
	–
	410
	420
	–
	5
	6.5
	0048—0061 NX_2
	0038—0061 NX_5
	0004—0034 NX_6
	185
	170
	157
	539
	549
	7
	5
	6.5
	Tabell 5�3. Öppningen för flänsmontering, monteringsmått; FR
	Figur 5�4. Montagemått för flänsmontering, FR7 och FR8
	Typ
	Dimensioner [mm]
	W1
	W2
	W3
	W4
	H1
	H2
	H3
	H4
	H5
	H6
	H7
	D1
	D2
	(
	0075—0114 NX_2
	0072—0105 NX_5
	0041—0052 NX_6
	237
	175
	270
	253
	652
	632
	630
	188.5
	188.5
	23
	20
	257
	117
	5.5
	0140—0205 NX_2�0140—0205 NX_5
	0062—0100 NX_6
	285
	–
	355
	330
	832*
	–
	745
	258
	265
	43
	57
	288
	110
	9
	Tabell 5�4. Dimensioner för frekvensomriktartyper FR7 och FR
	*Exklusive bromsmotståndsboxens höjd (202.5mm), se sidan 50.
	Figur 5�5. Öppningen för flänsmontering, FR7
	Type
	Dimensioner [mm]
	W1
	W2
	W3
	H1
	H2
	H3
	H4
	H5
	H6
	(
	0075—0114 NX_2
	0072—0105 NX_5
	0041—0052 NX_6
	233
	175
	253
	619
	188.5
	188.5
	34.5
	32
	7
	5.5
	Tabell 5�5. Öppningen för flänsmontering, monteringsmått; FR
	Figur 5�6. Öppningen för flänsmontering, FR8
	Type
	Dimensioner [mm]
	W1
	H1
	H2
	H3
	H4
	(
	0140—0205 NX_2
	0140—0205 NX_5
	0062—0100 NX_6
	330
	258
	265
	34
	24
	9
	Tabell 5�6. Öppningen för flänsmontering, monteringsmått; FR
	Typ
	Dimensioner [mm]
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	H1
	H2
	H3
	H4
	H5
	H6
	D1
	D2
	D3
	(
	0261—0300 NX_5
	0144—0208 NX_6
	480
	400
	165
	9
	54
	1150*
	1120
	721
	205
	16
	188
	362
	340
	285
	21
	Tabell 5�7. Montagemått, Vacon NX, FR9
	*Exklusive bromsmotståndsboxens höjd (H6).
	Figur 5�8. Montagemått, Vacon NX IP21 för flänsmontering, FR
	Typ
	Dimensioner [mm]
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	H1
	H2
	H3
	H4
	H5
	H6
	H7
	D1
	D2
	D3
	(
	0261-0300 NX_5
	0144-0208 NX_6
	530
	510
	485
	200
	5.5
	1312
	1150
	420
	100
	35
	9
	2
	362
	340
	109
	21
	Tabell 5�8. Montagemått, Vacon NX  för flänsmontering, FR9
	Kylning
	Byggstorlekar FR4 till FR9


	Tillräckligt fritt utrymme ska finnas runt frekvensomriktare
	Om flera enheter monteras över varandra, ska det fria utrymm
	Typ
	Dimensioner [mm]
	A
	A2
	B
	C
	D
	0003—0012 NX_2
	0003—0012 NX_5
	20
	20
	100
	50
	0017—0032 NX_2
	0016—0031 NX_5
	20
	20
	120
	60
	0048—0061 NX_2
	0038—0061 NX_5
	0004—0034 NX_6
	30
	20
	160
	80
	0075—0114 NX_2
	0072—0105 NX_5
	0041—0052 NX_6
	80
	80
	300
	100
	0140—0205 NX_2
	0140—0205 NX_5
	0062—0100 NX_6
	80
	150
	80
	300
	200
	0261—0300 NX_5
	0125—0208 NX_6
	50
	80
	400
	250
	(350**)
	Tabell 5�9. Monteringsutrymme
	Figur 5�9. Installationsutrymme
	Typ
	Nödvändig kylluftmängd [m3/h\)
	0003—0012 NX_2
	0003—0012 NX_5
	70
	0017—0032 NX_2
	0016—0031 NX_5
	0004—0013 NX_6
	190
	0048—0061 NX_2
	0038—0061 NX_5
	0018—0034 NX_6
	425
	0075—0114 NX_2
	0072—0105 NX_5
	0041—0052 NX_6
	425
	0140—0205 NX_2
	0140—0205 NX_5
	0062—0100 NX_6
	650
	0261—0300 NX_5
	0125—0208 NX_6
	1300
	Tabell 5�10. Erforderlig kylluft.
	Effektförluster
	Förluster beroende av kopplingsfrekvensen


	Det kan vara nödvändigt att höja kopplingsfrekvensen för att
	Figur 5�10. Effektförlust beroende av kopplingsfrekvensen; T
	Figur 5�11. Effektförlust beroende av kopplingsfrekvensen; T
	Figur 5�12. Effektförlust beroende av kopplingsfrekvensen; T
	Figur 5�13. Effektförlust beroende av kopplingsfrekvensen; T
	Figur 5�14. Effektförlust beroende av kopplingsfrekvensen; T
	Figur 5�15. Effektförlust beroende av kopplingsfrekvensen; T
	KABLAR OCH ANSLUTNINGAR
	Kraftenhet
	Kraftkabelanslutningar
	Nät- och motorkablar




	Nätkablarna anslutas till plintarna L1, L2 och L3  och motor
	Använd kablar med en värmebeständighet 
	Tabell 6�2 och Tabell 6�3 visar minimistorlekar för kopparka
	Om frekvensomriktarens inbyggda överlastskydd för motorn (se
	Dessa instruktioner gäller endast i fall med en motor och en
	Miljö 1
	Miljö 2
	Kabeltyp
	Nivåer C och H
	Nivå L
	Nivå T
	Nivå N
	obegränsad
	begränsad
	Nätkabel
	1
	1
	1
	1
	Motorkabel
	3*
	2
	2
	2
	Styrkabel
	4
	4
	4
	4
	Tabell 6�1. Kabeltyper som krävs för att uppfylla olika norm
	Nivå C = EN 61800-3+A11, miljö 1, obegränsad
	EN 61000-6-4
	Nivå H = EN 61800-3+A11, miljö 1, begränsad
	EN 61000-6-4
	Nivå L = EN61800-3+A11, miljö 2
	Nivå T:  Se sida 8.
	Level N:  Se sida 8.
	1 = Kraftkabel avsedd för fast installation och aktuell näts
	(FKKJ, NKCABLES/MCMK eller motsvarande rekommenderas)
	2 = Symmetrisk kraftkabel med koncentrisk skyddsledare och a
	(FKKJ, NKCABLES /MCMK eller motsvarande rekommenderas)
	3 = Symmetrisk kraftkabel med solid lågimpedansskärm och avs
	(FKKJ-EMC, Ölflex/Classic 100CY, NKCABLES /MCCMK, SAB/ÖZCUY-
	*360 av skärmen med kabelgenomföringar i båda ändar behövs f
	nivåerna C och H
	4 = Skärmad kabel med solid skyddsfolie med låg impedans (FK
	Obs: EMC-krav blir uppfyllda endast med leveransinställda ko
	DC- och bromsmotståndskablar

	Vacon-frekvensomriktarna är försedda med anslutningar för DC
	Styrkablar

	För uppgifter om styrkablar se avsnitt 6.2.1.1 och Tabell 6�
	Kabel- och säkringsstorlekar, NX_2 och NX_5

	Bygg-storlek
	Typ
	IL
	[A]
	Säkring [A]
	Nät- och motorkabel
	Cu [mm2]
	Möjlig anslutningsarea
	Nät- /motorplint
	[mm2]
	Jordplint
	[mm2]
	FR4
	NX0003 2—0008 2
	NX0003 5—0009 5
	3—8
	3—9
	10
	3*1.5+1.5
	1—4
	1—2.5
	NX0011 2—0012 2
	NX0012 5
	11—12
	12
	16
	3*2.5+2.5
	1—4
	1—2.5
	FR5
	NX0017 2
	NX0016 5
	17
	16
	20
	3*4+4
	1—10
	1—10
	NX0025 2
	NX0022 5
	25
	22
	25
	3*6+6
	1—10
	1—10
	NX0032 2
	NX0031 5
	32
	31
	35
	3*10+10
	1—10
	1—10
	FR6
	NX0048 2
	NX0038 5—0045 5
	48
	38—45
	50
	3*10+10
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	2.5—35
	NX0061 2
	NX0061 5
	61
	63
	3*16+16
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	2.5—35
	FR7
	NX0075 2
	NX0072 5
	75
	72
	80
	3*25+16
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	6—70
	NX0088 2
	NX0087 5
	88
	87
	100
	3*35+16
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	6—70
	NX0114 2
	NX0105 5
	114
	105
	125
	3*50+25
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	6—70
	FR8
	NX0140 2
	NX0140 5
	140
	160
	3*70+35
	25—95 Cu/Al
	25—95
	NX0170 2
	NX0168 5
	168
	200
	3*95+50
	95—185 Cu/Al
	25—95
	NX0205 2
	NX0205 5
	205
	250
	3*150+70
	95—185 Cu/Al
	25—95
	FR9
	NX0261 5
	261
	315
	3*185+95 eller 2*(3*120+70)
	95—185 Cu/Al 2
	5—95
	NX0300 5
	300
	315
	2*(3*120+70)
	95—185 Cu/Al 2
	5—95
	Tabell 6�2. Kabel- och säkringsstorlekar för Vacon NX_2 och 
	Kabel- och säkringsstorlekar, NX_6

	Byggstorlek
	Typ
	IL
	[A]
	Säkr.
	[A]
	Nät- och motorkabel
	Cu [mm2]
	Möjlig anslutningsarea
	Nät-/ motorplint
	[mm2]
	Jordplint
	[mm2]
	FR6
	NX0004 6—0007 6
	3—7
	10
	3*2.5+2.5
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	2.5—35
	NX0010 6—0013 6
	10-13
	16
	3*2.5+2.5
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	2.5—35
	NX0018 6
	18
	20
	3*4+4
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	2.5—35
	NX0022 6
	22
	25
	3*6+6
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	2.5—35
	NX0027 6–0034 6
	27-34
	35
	3*10+10
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	2.5—35
	FR7
	NX0041 6
	41
	50
	3*10+10
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	6—50
	NX0052 6
	52
	63
	3*16+16
	2.5—50 Cu
	6—50 Al
	6—50
	FR8
	NX0062—0080 6
	62–80
	80
	3*25+16
	25—95 Cu/Al
	25—95
	NX0100 6
	100
	100
	3*35+16
	FR9
	NX0125—NX0144 6
	NX0170 6
	125-144
	170
	160
	200
	3*95+50
	95-185 Cu/Al2
	5—95
	NX0208 6
	208
	250
	3*150+70
	Tabell 6�3. Kabel- och säkringsstorlekar för Vacon NX_6
	Ändring av EMC-klass

	Figur 6�1. Ändring av EMC-skyddsklass, FR4 (vänster) och FR5
	Figur 6�2. Ändring av EMC-skyddsklass, FR6
	Figur 6�3. Ändring av EMC-skyddsklass, FR7
	Montera kabeltillbehör

	Figur 6�4. Kabeltillbehör
	Monteringsprocedur
	Instruktioner för installation


	1
	Innan du påbörjar installationen, kontrollera att inga delar
	2
	Förlägg motorkablarna på tillräckligt avstånd från övriga ka
	Undvik förläggning av motorkablarna parallellt med andra kab
	Om motorkablarna ligger parallellt med andra kablar, beakta 
	De angivna avstånden gäller även mellan motorkablarna och si
	Maximal längd för motorkablar är 300 m (enheter med högre ef
	Motorkablar bör korsa övriga kablar i 90 graders vinkel.
	3
	Vid isolationsprovning av kabel, se avsnitt 6.1.6.
	4
	Anslutning av kablar:
	Skala motor- och nätkablar enligt instruktionerna i Tabell 6
	Ta bort fästskruvarna för skyddsplåten över kabelanslutninga
	Gör hål i och för in kablarna genom gummitätningarna i botte
	Anslut nät-, motor- och styrkablar till respektive anslutnin
	För uppgifter om installation av större enheter, vänligen ko
	För uppgifter om kabelanslutning enligt UL-bestämmelser, se 
	Säkerställ att styrkablarna inte kommer i kontakt med enhete
	Om ett externt bromsmotstånd (option) används, anslut kabeln
	Kontrollera anslutningen av skyddsjordledaren till motorn oc
	Anslut kraftkabelns skyddskärm till frekvensomriktarens jord
	Sätt på kabelskyddet och dra åt fästskruvarna.
	Säkerställ att styrkablarna och enhetens egna kablar inte kl
	Skalning av nät- och motorkablar

	Figur 6�1. Skalning av kablar
	Byggstorlek
	A1
	B1
	C1
	D1
	A2
	B2
	C2
	D2
	FR4
	15
	35
	10
	20
	7
	50
	7
	35
	FR5
	20
	40
	10
	30
	20
	60
	10
	40
	FR6
	20
	90
	15
	60
	20
	90
	15
	60
	FR7
	25
	120
	25
	120
	25
	120
	25
	120
	FR8
	0140
	0168-0205
	23
	28
	240
	240
	23
	28
	240
	240
	23
	28
	240
	240
	23
	28
	240
	240
	FR9
	28
	295
	28
	295
	28
	295
	28
	295
	Tabell 6�4. Ledarnas skalningslängder [mm]
	Vacon NX byggstorlekar och kabelanslutning

	Observera: För att ansluta ett externt bromsmotstånd, se sep
	Figur 6�2. Vacon NX, FR4
	Figur 6�3. Kabelanslutning i Vacon NX, FR4
	Figur 6�4. Vacon NX, FR5.
	Figur 6�5. Kabelanslutning i Vacon NX, FR5
	Figur 6�6. Vacon NX, FR6
	Figur 6�7. Kabelanslutning i Vacon NX, FR6
	Figur 6�8. Vacon NX, FR7.
	Figur 6�9. Kabelanslutning i Vacon NX, FR7
	Figur 6�10. Vacon NX, FR8 (med valfri anslutningsbox för DC/
	Figur 6�11. Kabelanslutning i Vacon NX, FR8
	Figur 6�12. Bromsmotståndsanslutningar ovanpå FR8
	Figur 6�13. Vacon NX, FR9.
	Figur 6�14. Kabelanslutning i Vacon NX, FR9
	Figur 6�15. DC- och bromsmotståndsplintar på FR9;�DC-plintar
	Kabelanslutning och installation av omriktare i enlighet med

	För att uppfylla UL- \(Underwriters Lab
	Omriktarna är lämpliga att anslutas till en krets som är kap
	Plintarnas åtdragningsmoment visas i Tabell 6�5.
	Typ
	Bygg-
	storlek
	Åtdragnings-moment
	[Nm]
	NX_2 0003—0012
	NX_5 0003—0012
	FR4
	0.5—0.6
	NX_2 0017—0032
	NX_5 0016—0031
	FR5
	1.2—1.5
	NX_2 0048—0061
	NX_5 0038—0061
	NX_6 0004—0034
	FR6
	10
	NX_2 0075—0114
	NX_5 0072—0105
	NX_6 0041—0080
	FR7
	10
	NX_2 0140
	NX_5 0140
	FR8
	20/9*
	NX_2 0168—0205
	NX_5 0168—0205
	FR8
	40/22*
	NX_5 0261—0300
	NX_6 0125—0208
	FR9
	40/22*
	Tabell 6�5. Plintarnas åtdragningsmoment för kraftkabelanslu
	* Åtdragningsmoment för plintens fastsättning i den isoleran
	** Håll fast kontramuttern vid åtdragning eller lossning av 
	Isolationsmätning av kabel och motor

	Isolationsmätning av motorkabel
	Koppla bort motorkabeln från frekvensomri
	Isolationsmätning av nätkabel
	Koppla bort nätkabeln från frekvensomriktarens plintar L1, L
	Isolationsmotståndet måste vara >1M\(.
	Isolationsmätning av motor
	Koppla bort motorkabeln från motorn och t
	Styrenhet

	Frekvensomriktarens styrenhet utgörs i stora drag av styrkor
	Figur 6�16. NX styrkort  Figur 6�17.  Styrkortets kontakter 
	Vanligtvis levereras frekvensomriktaren från fabrik med styr
	Styrkortet kan spänningsmatas via extern 24Vdc/max 1000mA sp
	Obs! Om +24V-inmatningarna på flera omriktare har parallelko
	Styranslutningar

	De grundläggande funktionerna hos styranslutningarna på kort
	Signalerna beskrivs i”All in One”-applikationshandboken.
	Figur 6�18. De tre grundkortens  I/O-anslutningar
	Figur 6�19. Principschema för I/O-grundkort�(OPT-A1)
	Figur 6�20. Principschema för relägrundkort (OPT-A2/OPT-A3)
	Styrkablar

	Styrkablarna ska vara skärmade med minst 0.5 mm2 mångtrådiga
	I tabellen nedanför anges vridmomenten för anslutningsplinta
	Plintskruv
	Vridmoment
	Nm
	lb-in.
	Relä- och Termistorplintar
	(Skruv M3)
	0.5
	4.5
	Övriga plintar
	(Skruv M2.6)
	0.2
	1.8
	Tabell 6�6. Vridmomenten för anslutningsplintar hos optionsk
	Galvanisk isolering

	Styranslutningarna är isolerade från nätpotential och GND-pl
	De digitala ingångarna är galvaniskt isolerade från I/O-jord
	Figur 6�21. Galvanisk isolering
	Styrsignaler

	OPT-A1
	Plint
	Signal
	Teknisk information
	1
	+10 Vref
	Referensspänning
	Maxström 10 mA
	2
	AI1+
	Analog ingång,
	spänning eller ström
	Val av V eller mA med byglingsblock X1 (se sidan 60):
	Lev.inst: 0– +10V \(Ri = 200 k\(\)
	(-10V…..+10V joystick, väljs med bygel)
	0– 20mA \(Ri = 250 \(\)
	3
	GND/AI1–
	Gemensam för analog ingång
	Differentiell ingång om ej ansluten till jord;
	Tillåter  \(20V differentiell spänning 
	4
	AI2+
	Analog ingång,
	spänning eller ström
	Val av V eller mA med byglingsblock X2 (se sidan 60):
	Lev.inst: 0– 20mA \(Ri = 250 \(\)
	0– +10V \(Ri = 200 k\(\)
	(-10V…..+10V joystick, väljs med bygel)
	5
	GND/AI2–
	Gemensam för analog ingång
	Differentiell ingång om ej ansluten till jord;
	Tillåter \(20V differentiell spänning m
	6
	24 V ut�(dubbelriktad)
	24V hjälpspänning
	\(15%; Maxström 250 mA \(total\),150m�
	Kan även användas som extern spänningskälla för styrenhet (o
	7
	GND
	I/O-jord
	Jord för referens- och styrspänningar
	8
	DIN1
	Digital ingång 1
	Ri = min. 5k(
	18…30V = "1"
	9
	DIN2
	Digital ingång 2
	10
	DIN3
	Digital ingång 3
	11
	CMA
	Gemensam A för digitala ingångar DIN1, DIN2 och DIN3
	Måste anslutas till GND eller 24V internt via I/O eller
	till extern 24V eller GND.
	Val med byglingsblock X3 (se sidan 60)
	12
	24 V ut
	(dubbelriktad)
	24V hjälpspänning
	Samma som plint 6
	13
	GND
	I/O-jord
	Samma som plint 7
	14
	DIN4
	Digital ingång 4
	Ri = min. 5k(
	18…30V = "1"
	15
	DIN5
	Digital ingång 5
	16
	DIN6
	Digital ingång 6
	17
	CMB
	Gemensam B för digitala ingångar DIN4, DIN5 och DIN6
	Måste anslutas till GND eller 24V internt via I/O eller
	till extern 24V eller GND
	Val med byglingsblock X3 (se sidan 60)
	18
	Iut+
	Analog signal (+utgång)
	Utgångssignal:
	Ström 0\(4\)–20mA, RL max 500\( eller
	Spänning 0—10V, RL >1k\(
	Val med byglingsblock X6 (se sidan 60)
	19
	Iut–
	Gemensam för analog utgång
	20
	DO1
	Öppen kollektor-utgång
	Max Uin = 48VDC
	Max ström = 50 mA
	Tabell 6�7. I/O-signaler för styrning (OPT-A1)
	OPT-A2
	Plint
	Signal
	Teknisk information
	21
	RO1/1
	Reläutgång 1
	Brytkapacitet 24VDC/8A
	250VAC/8A
	125VDC/0,4A
	Min.brytlast 5V/10mA
	22
	RO1/2
	23
	RO1/3
	24
	RO2/1
	Reläutgång 2
	Brytkapacitet 24VDC/8A
	250VAC/8A
	125VDC/0,4A
	Min.brytlast 5V/10mA
	25
	RO2/2
	26
	RO2/3
	Tabell 6�8. I/O-signaler för styrning (OP-TA2)
	OPT-A3
	Plint
	Signal
	Teknisk information
	21
	RO1/1
	Reläutgång 1
	Brytkapacitet 24VDC/8A
	250VAC/8A
	125VDC/0,4A
	Min.brytlast 5V/10mA
	22
	RO1/2
	23
	RO1/3
	25
	RO2/1
	Reläutgång 2
	Brytkapacitet 24VDC/8A
	250VAC/8A
	125VDC/0,4A
	Min.brytlast 5V/10mA
	26
	RO2/2
	28
	TI1+
	Termistoringang
	29
	TI1–
	Tabell 6�9. I/O-signaler för styrning (OPT-A3)
	Omvandling av digitala ingångssignaler

	Den aktiva signalnivån hos de digitala ingångarna är beroend
	24V-spänningen och jordpotentialen för de digitala ingångarn
	Figur 6�22. Positiv/negativ logik
	Bygellägen på OPT-A1-grundkort

	Användaren kan anpassa frekvensomriktarens funktioner till s
	På A1-grundkortet finns fyra byglingsblock X1, X2, X3 och X6
	Figur 6�23. Byglingsblock på OPT-A1
	Figur 6�24. Bygellägen på OPT-A1
	OBS! VÄLJER DU ETT ANNAT VÄRDE FÖR AI/AO SIGNAL-INNEHÅLL GLÖ
	MANÖVERPANEL

	Manöverpanelen utgör länken mellan frekvensomriktaren och an
	Informationen, dvs menyns nummer, menyns eller det visade vä
	Frekvensomriktaren kan manövreras via panelens nio tangenter
	Panelen är löstagbar och isolerad från nätpotential.
	Indikeringar på panelens display

	Figur 7�1. Vacon-manöverpanel och driftstatusindikeringar
	Driftstatusindikeringar(Se manöverpanelen)

	Statusindikeringarna visar status för motorn och omriktaren 
	RUN = Motorn går. Blinkar under rampstopp medan frekvensen >
	= Visar motorns rotationsriktning.
	STOP = Motorn står.
	READY =  Driftklar. Nätet anslutet, inga aktiva fel.
	ALARM = Omriktaren fungerar utanför en användardefinierad gr
	FAULT = Omriktaren har stannat på grund av fel.
	Styrplatsindikeringar (Se manöverpanelen)

	Symbolerna I/O term, Keypad och Bus/Comm (se Figur 7�1) indi
	I/O term = I/O-anslutningarna har valts som styrplats, dvs S
	Keypad = Panelen utgör vald styrplats, dvs motorn kan starta
	Bus/Comm = Frekvensomriktaren styrs via en fältbuss.
	Statuslysdioder (grön – grön – röd) (Se manöverpanelen)

	Lysdioderna för statusvisning tänds tillsammans med statusin
	= Lyser då nätspänning är ansluten till omriktaren och inga 
	= Lyser då motorn går. Blinkar då stoppknappen tryckts in oc
	= Blinkar då omriktaren löst ut pga att fel upptäckts. Samti
	Textrader (Se manöverpanelen)

	De tre textraderna \(\(, \(\(, \(\
	( = Indikatorrad; visar menyns symbol och nummer, parameter etc.
	Exempel: M3 = Meny 3 (Referenser); R1 = Referens nr 1 (Frekv
	\(\( = Beskrivningsrad; visar beskrivni
	\(\(\( = Värderad; visar numeriska v�
	Manöverpanelens knappar

	Vacons alfanumeriska manöverpanel innehåller 9 tryckknappar 
	Figur 7�2. Manöverpanelens tryckknappar
	Beskrivning av knapparna

	reset = Denna knapp används för återställning av aktiva fel 
	select = Denna knapp används för växling mellan de två senas
	enter = Enter-knappen används för:
	1\) bekräftelse av val
	2\) återställning av felhistorik \(2…3�
	= Blädderknapp upp
	Bläddring i huvudmenyn och de olika undermenyerna.
	Ändring av värden.
	= Blädderknapp ned
	Bläddring i huvudmenyn och de olika undermenyerna.
	Ändring av värden.
	= Menyknapp vänster.
	Flyttning bakåt i meny.
	Flyttning av markör åt vänster (i parametermenyn).
	Avsluta redigering.
	Håll nere i 3 sekunder för återgång till huvudmenyn.
	= Menyknapp höger.
	Flyttning framåt i meny.
	Flyttning av markör åt höger (i parametermenyn).
	Påbörja redigering.
	= Startknapp.
	Tryckning av knappen startar motorn om manöverpanelen är akt
	= Stoppknapp.
	Tryckning av knappen stoppar motorn om manöverpanelen är akt
	Navigering i manöverpanelen

	Data i manöverpanelen är organiserat i menyer och undermenye
	Den första menyn består av undermenyerna M1 till M7 och kall
	Manöverpanelens menystruktur visas på nästa sida. Notera att
	Mer detaljerade beskrivningar följer senare i detta avsnitt.
	Figur 7�3. Manöverpanelens menystruktur
	Driftvärdemeny

	Till driftvärdemenyn kommer man från huvudmenyn genom tryckn
	Driftvärdena visas som V#.# enligt Tabell 7�1. Uppdatering a
	Denna meny är avsedd enbart för kontroll av signaler. Värden
	Figur 7�4. Driftvärdemeny
	Kod
	Signalnamn
	Enhet
	Beskrivning
	Utfrekvens
	Hz
	Den till motorn utmatade frekvensen
	Frekvensreferens
	Hz
	Motorvarvtal
	rpm
	Beräknat motorvarvtal
	Motorström
	A
	Uppmätt motorström
	Motormoment
	%
	Beräknat verkligt moment/nominellt moment
	Motoreffekt
	%
	Beräknad verklig effekt/nominell effekt
	Motorspänning
	V
	Beräknad motorspänning
	DC-spänning
	V
	Uppmätt spänning i DC-mellanledet
	Enhetens temperatur
	ºC
	Temperatur på kylfläns
	Motortemperatur
	°C
	Kalkylerad motortemperatur. Se applikationshandboken All in 
	Spänningsingång
	V
	AI1
	Strömingång
	mA
	AI2
	DIN1, DIN2, DIN3
	Digitalingångarnas status
	DIN4, DIN5, DIN6
	Digitalingångarnas status
	DO1, RO1, RO2
	Digital- och reläutgångarnas status
	Analog utgångsström
	mA
	M1.17
	Driftdisplay
	Visar tre valbara driftvärden
	Tabell 7�1. Övervakade värden
	Obs: Applikationer i applikationspaketet 'All in One' kan in
	Parametermeny (M2)

	Parametrar är den metod som används för att överföra använda
	Tryck Menyknapp höger en gång för att gå in i Parametergrupp
	Ställ helt enkelt in det önskade värdet med Blädderknapparna
	Tryck Menyknapp höger ytterligare en gång. Nu kan värdet för
	Värdet ändras inte om Enter-knappen inte trycks. Tryckning a
	Flera parametrar är låsta, dvs. de kan inte ändras, då omrik
	Parametervärden kan också låsas genom låsningsfunktionen i m
	Återgång till Huvudmenyn kan ske när som helst genom hålla M
	Standard applikationspaketet "All in One+" inkluderar sju ap
	Då man står på den sista parametern i en parametergrupp, kan
	Se schemat för ändring av parametervärden på sidan 68.
	Figur 7�5. Förfarande vid parameterändring.
	Panelstyrningsmeny (M3)

	I Panelstyrningsmenyn kan man välja styrplats, ändra frekven
	Kod
	Parameter
	Min
	Max
	Enhet
	Default
	Cust
	ID
	Anmärkning
	P3.1
	Styrplats
	1
	3
	1
	125
	1=I/O referens
	2=Panel
	3=Fältbuss
	R3.2
	Keypad reference
	Par. 2.1.1
	Par. 2.1.2
	Hz
	P3.3
	Panelstyrnings-riktning
	0
	1
	0
	123
	0=Framåt
	1=Bakåt
	R3.4
	Stop-knappen
	0
	1
	1
	114
	0=Stop-knappens funktion�begränsad
	1=Stop-knappen alltid i funktion
	Tabell 7�2. Keypad control parameters, M3
	Val av styrplats

	Frekvensomriktaren kan styras från tre olika platser (källor
	Styrplats
	Symbol
	I/O – plintar
	Manöverpanel
	Fältbuss
	Växla styrplats genom att gå till redigeringsmod med Menykna
	Figur 7�6. Val av styrplats
	Panelreferens

	Undermenyn för panelreferens (P3.2) visar och tillåter ändri
	MÄRK: Maximal skillnad KÖR-läge mellan utgångsfrekvens och p
	Se Figur 7�5 för ändring av referensvärde (tryckning av Ente
	Panelstyrningsriktning

	Undermenyn för panelstyrningsriktning visar och tillåter änd
	Se för ändring av rotationsriktning.
	Aktivering av Stopp-knappen

	Enligt leveransinställningen kan motorn alltid stannas genom
	Menyn för aktiva fel (M4)

	Menyn för aktiva fel nås från Huvudmenyn genom tryckning av 
	Då ett fel stoppar frekvensomriktaren, visar displayen indik
	Minnet för aktiva fel kan lagra maximalt 10 fel i den ordnin
	Märk! Ta bort extern startsignal innan återställning sker fö
	Normaltillstånd,
	inga fel:
	Feltyper

	I NX frekvensomriktare finns fyra olika typer av fel. Dessa 
	Figur 7�7. Feldisplay
	Feltypsymbol
	Innebörd
	A
	(Alarm)
	Denna typ av fel är en indikation på ett onormalt drifttills
	F
	(Fault)
	Ett 'F’-fel stoppar omriktaren. Åtgärder måste vidtas för om
	AR
	(Fault Autoreset)
	Om ett 'AR’-fel uppträder stoppas omriktaren omedelbart. Fel
	FT
	(Fault Trip)
	Om omriktaren inte kan starta motorn på nytt efter ett ’AR’-
	Tabell 7�3. Feltyper
	Felkoder

	Felkoderna, felens möjliga orsaker och rekommenderade åtgärd
	Obs! Måste du kontakta Vacon-service eller tillverkaren p g 
	Fel- kod
	Fel
	Möjlig orsak
	Åtgärd
	1
	Överström
	Frekvensomriktaren har upptäckt en för hög ström (>4*In) i m
	plötslig stor belastningsökning
	kortslutning i motorkablar
	olämplig motor
	Kontrollera belastning.
	Kontrollera motorstorlek.
	Kontrollera kablar.
	2
	Överspänning
	Likspänningsledets spänning har överskridit gränserna angivn
	för kort retardationstid
	höga överspänningstransienter på matningsspänningen
	Öka retardationstiden.
	3
	Jordfel
	Strömmätning visar att summan av strömmarna i motorfaserna i
	Isolationsfel i kablar eller motor
	Kontrollera motorkablar och motor.
	5
	Uppladdnings-fel
	Uppladdningskretsen är öppen då START-kommando ges.
	felaktigt handhavande
	komponentfel
	Kvittera felet och återstarta.
	Om felet uppträder på nytt, kontakta din lokala återförsälja
	Besök:
	http://www.vacon.com/wwcontacts.html
	6
	Nödstopp
	Stoppsignal har getts från optionskortet.
	7
	Mättning
	Olika möjliga orsaker:
	felaktig komponent
	kortslutning eller överbelastning i bromsmotståndet
	Felet kan inte återställas från manöver-panelen. Slå av spän
	FÖRSÖK EJ STARTA!
	Kontakta tillverkaren. Om detta fel uppkommer samtidigt med 
	8
	Systemfel
	komponentfel
	felaktigt handhavande
	Observera exceptionell registrering av feltidpunkt, se 7.3.4
	Kvittera felet och återstarta.
	Om felet återkommer, kontakta din lokala återförsäljare.
	Besök:
	http://www.vacon.com/wwcontacts.html
	9
	Underspänning
	Likspänningsledets spänning underskrider i Tabell 4�7 angivn
	mest trolig orsak: för låg matnings-spänning
	internt fel i frekvensomriktaren
	I händelse av tillfälligt fel i matnings-spänningen, kvitter
	Besök
	http://www.vacon.com/wwcontacts.html
	10
	Fasövervakning
	ingång
	Matningsfas saknas.
	Kontrollera matningsspänning och �kabel.
	11
	Fasövervakning
	utgång
	Strömmätning visar att ström saknas i en motorfas.
	Kontrollera motorkabel och motor.
	12
	Bromschopper
	inget bromsmotstånd anslutet
	felaktigt bromsmotstånd
	felaktig bromschopper
	Kontrollera bromsmotståndet.
	Om motståndet är utan fel, är choppern defekt. Kontakta din 
	Besök:
	http://www.vacon.com/wwcontacts.html
	13
	Undertemperatur hos omriktare
	Kylflänsens temperatur understiger –10\�
	14
	Övertemperatur hos omriktare
	Kylflänsens temperatur överstiger 90\(C
	Övertemperaturvarning ges då kylflänsen
	Kontrollera korrekt mängd och flöde av kylluft.
	Kontrollera kylflänsen med avseende på damm.
	Kontrollera omgivningstemperaturen.
	Kontrollera att kopplingsfrekvensen inte är för hög i förhål
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	Kontakta din lokala återförsäljare.
	34
	CAN-bussfel
	Sänt bud har icke kvitterats.
	Kontrollera att det finns en annan apparat med densamma konf
	36
	Styrenhet
	NXS-styrenhet kan inte styra NXP-effektmodul och vice versa.
	Byt styrenhet.
	37
	Enhet ändrad
	(samma typ)
	Optionskort eller styrenhet utbytt.
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	Analog ingång Iin < 4mA (valt signalområde 4 till 20 mA)
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	Tabell 7�4. Felkoder
	Registrering av feltidpunkt

	Då ett fel uppträder, visas den i avsnit�
	Tillgängliga data är:
	T.1
	Antal driftdagar
	(Fel 43: Extrakod)
	d
	T.2
	Antal drifttimmar
	(Fel 43: Antal driftdagar)
	hh:mm:ss
	(d)
	T.3
	Utgångsfrekvens
	(Fel 43: Antal drifttimmar)
	Hz
	(hh:mm:ss)
	T.4
	Motorström
	A
	T.5
	Motorspänning
	V
	T.6
	Motoreffekt
	%
	T.7
	Motormoment
	%
	T.8
	DC-spänning
	V
	T.9
	Enhetens temperatur
	(C
	T.10
	Driftstatus
	T.11
	Rotationsriktning
	T.12
	Varningar
	T.13
	0-varvtal*
	Tabell 7�5. Vid feltidpunkten lagrade data
	* Anger om frekvensomriktaren gick vid 0-varvtal (<0,01Hz) v
	Registrering av feltidpunkt i realtid

	Om tidräkningen i frekvensomriktaren sker i realtid visas da
	T.1
	Antal driftdagar
	åååå-mm-dd
	T.2
	Antal drifttimmar
	hh:mm:ss,sss
	Felhistorikmeny (M5)

	Felhistorikmenyn kommer man till genom att i Huvudmenyn tryc
	Alla fel lagras i Felhistorikmenyn, i vilken bläddring kan s
	Frekvensomriktarens minne kan lagra maxim�
	Tryckning av Enter-knappen under 2 till 3 sekunder nollställ
	Figur 7�8. Felhistorikmeny
	Systemmeny

	Systemmenyn nås från huvudmenyn genom tryckning av Menyknapp
	De allmänna funktionerna kopplade till användning av frekven
	Bekanta dig med tabellen om Systemmenyns funktioner på sidan
	Systemmenyfunktioner

	Kod
	Funktion
	Min
	Max
	Enhet
	Leverans-inställning
	Egen
	Alternativ
	S6.1
	Val av språk
	English
	Vilka val som finns beror på språkpaketet.
	S6.2
	Val av applikation
	Grund-applikation
	Grundapplikation
	Standardapplikation
	Lokal-/Fjärrkontrollapplikation
	Konstanthastighetsapplikation
	PID-regleringsapplikation
	Multifunktionsapplikation
	Pump- och fläktapplikation
	S6.3
	Parameteröverföring
	S6.3.1
	Parameterset
	���
	Ja
	Ladda förinställda parametrar
	Lagra Set1
	Ladda Set1
	Lagra Set2
	Ladd Set2
	S6.3.2
	Ladda till panelen
	Alla parametrar
	S6.3.3
	Från panelen
	Alla parametrar
	Alla utom motorparametrar
	Applikationsparametrar
	P6.3.4
	Automatisk parameterbackup
	Ja
	Ja
	Nej
	S6.4
	Parameterjämförelse
	S6.4.1.
	Uppsättning1
	Ej i användn.
	S6.4.2
	Uppsättning2
	Ej I användn.
	S6.4.3
	Fabriksinställningar
	S6.4.4
	Paneluppsättning
	S6.5
	Säkerhetsfunktioner
	S6.5.1
	Lösenord
	Ej i användn.
	0=Ej i användning
	P6.5.2
	Parameterlås
	Ändr möjlig
	Ändringar möjliga
	Ändringar förhindrade
	S6.5.3
	Startup-guide
	Nej
	Ja
	Nej
	P6.5.4
	Driftvärdesida
	Ändr.möjlig
	Ändringar möjliga
	Ändringar förhindrade
	S6.6
	Panelinställningar
	P6.6.1
	Förvald sida
	P6.6.2
	Förvald sida/
	Driftmeny
	P6.6.3
	Återgångstid
	0
	65535
	s
	30
	P6.6.4
	Kontrast
	0
	31
	18
	P6.6.5
	Belysningstid
	Alltid
	65535
	min
	10
	S6.7
	Hårdvarainställningar
	P6.7.1
	Internt bromsmotstånd
	Inkopplat
	Ej inkopplat
	Inkopplat
	P6.7.2
	Fläktstyrning
	Kontinuerlig
	Kontinuerlig
	Temperatur
	P6.7.3
	HMI kvitteringsfördröjning
	200
	5000
	ms
	200
	P6.7.4
	HMI: återställning
	1
	10
	5
	S6.8
	Systeminfo
	S6.8.1
	Räknare
	C6.8.1.1
	MWh-räknare
	kWh
	C6.8.1.2
	Dagräknare
	C6.8.1.3
	Drifttimräknare
	hh:mm:ss
	S6.8.2
	Tripräknare
	T6.8.2.1
	MWh-räknare
	kWh
	T6.8.2.2
	Nolla MWh-räknare
	T6.8.2.3
	Dagräknare
	T6.8.2.4
	Drifttimräknare
	hh:mm:ss
	T6.8.2.5
	Nolla drifttimräknare
	S6.8.3
	Softwareinfo
	S6.8.3.1
	Mjukvarupaket
	S6.8.3.2
	Programversion
	S6.8.3.3
	Programgränssnitt
	S6.8.3.4
	Systembelastning
	S6.8.4
	Applikationer
	S6.8.4.#
	Namnet på applikationen
	S6.8.4.#.1
	Applikations-ID
	S6.8.4.#.2
	Applikationer:
	Version
	S6.8.4.#.3
	Applikationer:
	Programgränssnitt
	S6.8.5
	Hårdvara
	I6.8.5.1
	Typkod för kraftenhet
	I6.8.5.2
	Info: Enhets spänning
	V
	I6.8.5.3
	Info: Bromschopper
	I6.8.5.4
	Info: Bromsmotstånd
	S6.8.6
	Utbyggnadskort
	S6.8.7
	Felsökningsmeny
	Enbart för applikationsprogrammering. Kontakta fabriken för 
	Tabell 7�6. Systemmenyfunktioner
	Val av språk

	Vacon manöverpanel erbjuder möjligheten att manövrera frekve
	Lokalisera språkvalssidan under Systemmenyn. Dess indikering
	Återgång till föregående meny kan när som helst ske genom tr
	Figur 7�9. Val av språk
	Val av applikation

	Användaren kan välja önskad applikation genom att gå in på A
	Om du byter applikation återställs alla parametrar. Efter ap
	För mer information om applikationspaketet, se Vacon NX Appl
	Figur 7�10. Byte av applikation
	Parameteröverföring

	Parameteröverföringsfunktionen används då operatören vill öv
	Innan några parametrar kan överföras från en omriktare till 
	Parameteröverföringsmenyn (S6.3) omfattar två funktioner:
	Parameterset (P6.3.1)

	Vacon NX frekvensomriktare tillåter användaren att ladda til
	På sidan Parameterset (S6.3.1), tryck Menyknapp höger för at
	Alternativt kan du välja någon annan laddnings- eller lagrin
	Figur 7�11. Lagring och laddning av parameterset
	Kopiering av parametrar till panelen (Till panelen, S6.3.2)

	Denna funktion kopierar alla existerande parametergrupper ti
	Gå till sidan Till panelen (P6.3.2) från Parameteröverföring
	Figur 7�12. Parameteröverföring till panel
	Nedladdning av parametrar till omriktare (Från panelen, S6.3

	Denna funktion laddar ned en eller alla till panelen kopiera
	Gå till sidan Från panel (S6.3.3) från Parameteröverföringsm
	Förfarandet för nedladdning av parametrar från panel till om
	Parameterbackup (P6.3.4)

	På denna sida kan Parameterbackup-funktionen aktiveras eller
	När Parameterbackup-funktionen är aktiverad gör panelen en k
	Om den nya applikationens parametrar automatiskt ska kopiera
	Märk: Parametrar lagrade i parameterinställningar i meny S6.
	Parameterjämförelse

	I undermenyn Parameterjämförelse (S6.4) kan aktuella paramet
	Jämförelsen utförs genom att trycka Men
	De aktuella parametervärdena kan på samma sätt jämföras med 
	Figur 7�13. Parameterjämförelse
	Säkerhetsfunktioner

	OBS! Undermenyn Säkerhetsfunktioner är skyddad med ett lösen
	Lösenord (S6.5.1)

	Val av applikation kan skyddas mot obehörig ändring med löse
	Som utgångsvärde är lösenordsfunktionen inte i användning. O
	Märk att lösenordet även kan ställas in en siffra i taget. I
	Om man efter detta försöker ändra applikation eller lösenord
	Ställ lösenordsfunktionen ur bruk genom att ge parametern vä
	Figur 7�14. Ställning av lösenord
	Märk! Spara lösenordet på en säker plats! Inga ändringar kan
	Parameterlås (P6.5.2)

	Denna funktion tillåter användaren att förhindra ändring av 
	Om parameterlåset är aktiverat, visas texten *Låst* på displ
	MÄRK: Denna funktion förhindrar inte obehörig ändring av par
	Gå till redigeringsläge genom tryckning av Menyknapp höger. 
	Figur 7�15. Parameterlåsning
	Startup guide

	Startup guide är manöverpanelens funktion som är avsedd för 
	Startup guiden aktiveras på följande sätt: Flytta dig först 
	Figur 7�16. Aktivering av startup guiden
	Driftvärdesida (P6.5.4)

	Vacons alfanumeriska manöverpanel erbjuder användaren en möj
	Figur 7�17. Tillåtande av ändringar i driftvärdemenyn
	Panelinställningar

	I undermenyn för Panelinställningar under Systemmenyn kan yt
	Lokalisera undermenyn för panelinställningar (S6.6). Under d
	Figur 7�18. Undermeny för panelinställningar
	Förvald sida (P6.6.1)

	Här kan man ange den plats (sida) som displayen automatiskt 
	Om värdet för Förvald sida är 0, är funktionen inte aktivera
	Figur 7�19. Funktionen förvald sida
	Förvald sida i driftmenyn (P6.6.2)

	Här kan man välja plats (sida) i driftmenyn (endast i specia
	Se inställning av förvald sida ovan.
	Återgångstid (P6.6.3)

	Den inställda återgångstiden definierar efter vilken tid pan
	Gå till redigeringsmenyn genom tryckning av Menyknapp höger.
	Figur 7�20. Inställning av återgångstid
	Märk: Om värdet för förvald sida är 0, har inställning av åt
	Kontrastjustering (P6.6.4)

	Om displayen är svårläst, kan kontrasten justeras genom samm
	Belysningstid (P6.6.5)

	Belysningstiden för panelens bakgrundslampa kan definieras h
	Hårdvarainställningar

	OBS! Undermenyn Hårdvarainställningar är skyddad med ett lös
	Några funktioner som har anknytning till frekvensomriktarens
	Inkoppling av internt bromsmotstånd (P6.7.1)

	Med denna funktion informeras frekvensomriktaren om det inte
	Gå över till redigeringsläge genom att trycka Menyknapp höge
	Obs: Bromsmotståndet är tillgängligt för alla frekvensomrikt
	Figur 7�21. Bromsmotståndets status
	Fläktstyrning (P6.7.2)

	Med denna funktion kan omriktarens fläkt styras. Man kan väl
	Obs! Fläkten fungerar alltid, när omriktaren är i Run status
	Parametervärdet ändras på det följande sättet: Gå över till 
	Figur 7�22. Fläktstyrning
	HMI kvitteringsfördröjning (P6.7.3)

	Med denna inställning kan väntetiden för HMI-protokollets kv
	Obs! Om frekvensomriktaren är kopplad till en PC med en vanl
	Om frekvensomriktaren är kopplad till en PC via ett modem oc
	Exempel:
	Överföringsfördröjning mellan frekvensomriktaren och PC = 60
	Värdet för parameter 6.7.3 skall ställas på 2 x 600 ms = 120
	Motsvarande inställningar måste göras i [Misc]-delen i filen
	Retries = 5
	AckTimeOut = 1200
	Timeout = 6000
	Samtidigt bör beaktas att intervaller som är kortare än AckT
	När man övergår till redigeringsläge genom att trycka Menykn
	Figur 7�23. HMI-kvitteringsfördröjning
	HMI återställning (P6.7.4)

	Med denna inställning kan väntetiden för HMI-protokollets kv
	Parametervärdet kan redigeras på samma sätt som ovan i Figur
	Systeminfo

	I undermenyn Systeminfo (S6.8) kan man finna information rel
	Gå in i menyn genom att trycka Menyknapp höger. Därefter kan
	Räknare (S6.8.1)

	På sidan Räknare (S6.8.1) kan man finna information relatera
	Sida
	Räknare
	Exempel:
	6.8.1.1
	MWh-räknare
	6.8.1.2
	Dagräknare
	Värdet på displayen är 1.013. Enheten har varit i drift i 1 
	6.8.1.3
	Drifttimräknare
	Värdet på displayen är 7:05:16. Enheten har varit i drift i 
	Tabell 7�7. Räknarsidor
	Tripräknare (S6.8.2)

	Tripräknare (sidan S6.8.2) är räknare vars värden kan nollst
	Sida
	Räknare
	T6.8.2.1
	MWh-räknare
	T6.8.2.3
	Dagräknare
	T6.8.2.4
	Timräknare
	Tabell 7�8. Nollställbara räknare
	Räknarna kan nollställas på sidorna 6.8.2.2 (Nolla MWh-räkna
	Exempel: Förfarandet vid nollställning av drifttidräknare:
	Figur 7�24. Nollställning av räknare
	Software (S6.8.3)

	På informationssidan Software finner man information om de f
	Sida
	Innehåll
	6.8.3.1
	Mjukvarupaket
	6.8.3.2
	Programversion
	6.8.3.3
	Programgränssnitt
	6.8.3.4
	Systembelastning
	Tabell 7�9. Informationssidan Software
	Applikationer (S6.8.4)

	På plats S6.8.4 hittar man undermenyn Applikationer som inne
	Sida
	Innehåll
	6.8.4.#
	Namnet på applikationen
	6.8.4.#.1
	Applikations-ID
	6.8.4.#.2
	Version
	6.8.4.#.3
	Programgränssnitt
	Tabell 7�10. Informationssidan Applikationer
	Figur 7�25. Informationssidan Applikationer
	I undermenyn Applikationer, tryck Menyknapp höger  för att g
	Hårdvara (S6.8.5)

	Informationssidan Hårdvara innehåller de följande hårdvara-r
	Sida
	Innehåll
	6.8.5.1
	Typkod för kraftenhet
	6.8.5.2
	Enhetens märkspänning
	6.8.5.3
	Bromschopper
	6.8.5.4
	Bromsmotstånd
	Tabell 7�11. Informationssidor Hårdvara
	Information om utbyggnadskort (S6.8.6)

	Utbyggnadskort-sidorna innehåller information om grund- och 
	Varje kortplatsstatus kan kontrolleras genom att gå in på re
	Se även avsnitt 7.3.7 för ytterligare information om tillägg
	Figur 7�26. Tilläggskortstatus
	Debug-meny (S6.8.7)

	Användning av denna meny är endast avsedd för experter och a
	Tilläggskort (M7)

	Tilläggskortmenyn gör det möjligt för a
	Flytta dig till följande menynivå (G#) genom att trycka Meny
	Tilläggskortparametrar

	Kod
	Parameter
	Min
	Max
	Lev.inst.
	Egen
	Val
	P7.1.1.1
	AI1 mode
	1
	5
	3
	1=0…20 mA
	2=4…20 mA
	3=0…10 V
	4=2…10 V
	5=–10…+10 V
	P7.1.1.2
	AI2 mode
	1
	5
	1
	Se P7.1.1.1
	P7.1.1.3
	AO1 mode
	1
	4
	1
	1=0…20 mA
	2=4…20 mA
	3=0…10 V
	4=2…10 V
	Tabell 7�12. Tilläggskortparametrar (kort OPT-A1)
	Figur 7�27. Tilläggskort-meny
	Övriga panelfunktioner

	Vacon NX –manöverpanel medger ytterligare applikationsrelate
	DRIFTTAGNING
	Säkerhet


	Notera följande anvisningar och varningar före drifttagning:
	1
	Frekvensomriktarens inre delar (med undantag av galvaniskt i
	2
	Motorplintarna U, V, W och DC-mellankretsens/bromsmotståndet
	3
	Styrsignalernas plintar är isolerade från nätpotential. Dock
	4
	Gör inga anslutningar då frekvensomriktaren är kopplad till 
	5
	Efter urkoppling från nätet, vänta tills fläkten har stannat
	6
	Säkerställ att frekvensomriktarens lock är tillslutet innan 
	7
	Sidan på omriktare FR8 är het när den är under drift. Vidrör
	8
	Bakre delen av omriktare FR6 är het när den är under drift. 
	Drifttagning av frekvensomriktaren

	Läs omsorgsfullt genom säkerhetsinstruktionerna i avsnitt 1 
	Efter installationen, kontrollera:
	att både frekvensomriktaren och motorn är anslutna till skyd
	att nät- och motorkablar överensstämmer med kraven angivna i
	att manöverkablarna är förlagda så långt som möjligt från kr
	att gemensamma anslutningar i de digitala ingångsgrupperna ä
	Kontrollera kylluftens kvalitet och mängd (Avsnitt 5.2 och T
	Kontrollera att fukt inte har kondenserats inuti frekvensomr
	Kontrollera att alla Start-/Stoppknappar kopplade till styrp
	Anslut frekvensomriktaren till nätspänning.
	Ställ in parametrarna i grupp 1 (se Vacon ”All in One”-appli
	motorns nominella spänning
	motorns nominella frekvens
	motorns nominella varvtal
	motorns nominella ström
	Parametrarnas värden erhålls från motorns märkskylt.
	Utför provdrift utan motor
	Utför antingen Test A eller Test B:
	A Styrning från I/O-plintarna:
	Ställ Start-/Stoppomkopplaren i START-läge.
	Ändra frekvensbörvärdet (potentiometer).
	Kontrollera i Driftvärdemeny M1 att värdet hos utfrekvensen 
	Ställ Start-/Stoppomkopplaren i STOPP-läge.
	B Styrning från manöverpanelen:
	Ändra styrplats från I/O-plintarna till panelen enligt  anvi
	Tryck Start-knappen på panelen .
	Flytta över till Panelstyrningsmeny (M3) och undermeny Panel
	Kontrollera i Driftvärdemeny M1 att utgångsfrekvensen ändras
	Tryck panelens Stopp-knapp .
	Genomför provdriften utan motor, om möjligt. Om så inte är f
	Stäng av matningsspänningen och vänta tills enheten blir spä
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