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DBAJĄC O PODSTAWY

Branża wodnokanalizacyjna i branża systemów automatyzacji budynków, to dwa kluczowe,  
tak często niedostrzegane składniki naszego codziennego życia. Właściwie jedyny moment, 
gdy większość ludzi zdaje sobie sprawę z ich istnienia, to chwila, gdy gdzieś wystąpi problem. 
VACON®100 FLOW został zaprojektowany tak, aby układy napędowe pomp i wentylatorów, 
regulowały przepływ wody i powietrza cicho, sprawnie i bezproblemowo.

DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE W TERENIE

VACON100 FLOW powstał w oparciu o wieloletnie i 
bogate doświadczenia w aplikacjach przemysłowych. 
Od momentu swojego powstania w roku 1993, firma 
Vacon stworzyła szereg znaczących innowacji. W 1995 
roku wprowadziliśmy aplikację Wielopompową z funkcją 
autchange. VACON100 FLOW stanowi dalsze rozwinięcie 
technologii Multimaster, wprowadzonej po raz pierwszy w 
roku 2002, zapewniając funkcjonalności, które znacząco 
rozszerzają cykl życia systemów PFC (sterowania 
pomp i wentylatorów) i redukują koszty eksploatacji. 
W porównaniu do tradycyjnych układów regulacji, 
przemienniki częstotliwości VACON®, w zastosowaniach 
związanych z pompami i wentylatorami, są w stanie 
zmniejszyć koszty energii aż o 30%, oferując zazwyczaj 
zwrot kosztów inwestycji w czasie poniżej jednego roku.

PŁYNĄC Z NURTEM

Pompy i wentylatory regulują przepływ wody i powietrza z 
wykorzystaniem rur, przewodów i kanałów, które zazwyczaj 

są niewidoczne, ale mimo to są bardzo istotne dla 
naszego, codziennego życia. Przemienniki częstotliwości 
optymalizują procesy technologiczne i sprawiają, 
że pobór energii jest tak mały, jak to tylko możliwe. 
Pompowanie wody technologicznej, wody chłodzącej i 
innych cieczy, wymaga zazwyczaj zapewnienia stałego 
ciśnienia, niezależnie od zapotrzebowania. VACON 100 
FLOW jest wyposażony w szereg innowacyjnych funkcji, 
które pomagają w osiągnięciu tego celu.

SERWIS I WSPARCIE 24/7

Gdy mowa o procesach regulacji przepływu, krytyczne 
znaczenie dla systemów ma bezproblemowa, ciągła 
praca. Od kiedy Vacon stał się światowym liderem branży, 
którego cała uwaga skupiona jest na rozwiązaniach 
związanych z przemiennikami częstotliwości, właściwym 
jest, aby nasze usługi serwisowe były bezkonkurencyjne. 
Oferujemy usługi, które zapewniają, że urządzenia 
pozostają użyteczne tak długo, jak to tylko możliwe. 
Dzięki temu naprawy i przestoje, utrzymywane są na 
absolutnie minimalnym poziomie.
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DEDYKOWANA FUNKCJONALNOŚĆ

VACON 100 FLOW kładzie nacisk na przyjazność dla 
użytkownika oraz funkcjonalność, stworzoną dla stosowania 
w aplikacjach związanych z pompami i wentylatorami. 
Wykorzystaliśmy nasze bogate doświadczenie, zdobyte w 
terenie dla wybrania wszystkich cech, które są najlepiej 
dostosowane do wymagań aplikacji i zebraliśmy je w jednym 
dedykowanym produkcie. Na przykład dla zachowania 
właściwej prędkości silnika,  wewnętrzny regulator 
PID eliminuje konieczność stosowania zewnętrznego 
sterownika, wyposażonego w regulator ciśnienia/przepływu, 
z podłączonym czujnikiem. Funkcja ta jest użyteczna, gdy 
konieczne jest reagowanie na zmienne zapotrzebowanie.

MENU APLIKACJI DLA SYSTEMÓW WODNYCH I 

HVAC

Kreator  uruchamiania StartUp Wizard i tryb szybkiej 
konfiguracji Quick Setup sprawiają, że użytkownicy mogą 
łatwo ustawić istotne parametry i monitorowane wartości. 
Unikatowe menu aplikacji prowadzi użytkownika przez 
szybką i łatwą instalację i rozruch, gdzie wszystkie 
istotne parametry są prezentowane, bez konieczności 
przewijania długich list. Kreator StartUp Wizard i menu 
Quick Setup, mogą być wywołane albo przez odłączalny 
panel LCD użytkownika , albo z użyciem opracowanego 

przez firmę Vacon, narzędzia programowania dla 
przemienników częstotliwości VACON®Live.

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU STEROWANIA

Wszystkie, standardowe przemienniki częstotliwości 
VACON serii 100, są wyposażone we wbudowany port 
Ethernet, seria VACON 100 FLOW nie jest wyjątkiem. 
Cecha ta sprawia, że do komunikowania się z automatyką 
procesową nie są konieczne żadne dodatkowe opcje lub 
bramy. Komunikacja Ethernet zapewnia także dostęp 
do funkcji rozruchu i obsługi z użyciem VACON Live i 
umożliwia lokalne lub zdalne monitorowanie urządzenia.

ZBUDOWANY ABY PRACOWAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ

Nieplanowane przestoje to problem we wszystkich 
aplikacjach, nie tylko w systemach pompowych 
i wentylatorowych. Dlatego tak istotne jest, aby 
urządzenia miały jak najdłuższy cykl życia. VACON 
100 FLOW wykorzystuje bezelektrolitową technologię 
kondensatorów DC, gwarantującą użytkownikom 
najdłuższy możliwy cykl życia i bezawaryjną pracę. 
Eliminując konieczność wymiany kondensatorów 
elektrolitycznych – które zużywają się wraz z upływem 
czasu – zminimalizowaliśmy przerwy i koszty.

INTELIGENTNE STEROWANIE PROCESEM

VACON®100 FLOW to przemiennik częstotliwości, dedykowany poprawie regulacji przepływu 
w systemach wodnokanalizacyjnych i systemach automatyzacji budynków. Łączy on kluczową 
funkcjonalność VACON®100, z dedykowanymi funkcjami, zaprojektowanymi specjalnie 
dla aplikacji regulacji przepływu. VACON100 FLOW jest dostępny w szeregu rozmiarów, z 
obudowami o klasie IP21/UlType 1 lub IP54/UlType 12. Przemienniki oferowane są dla mocy 
od 0,55 kW/0,75 HP do 160 kW/250 HP, przystosowane do pracy z zasilaniem o napięciu od 
230 V do 500 V. 



4

SZYBKA KONFIGURACJA

Łatwe w obsłudze narzędzia uruchamiania, zapewniają 
bezproblemową konfigurację w każdej aplikacji. Dla każdego 
parametru, sygnału i błędu, dostępna jest łatwa diagnostyka z 
pomocą w postaci tekstów. 

StartUp Wizard — kreator szybkiej konfiguracji napędu
Fire Mode Wizard — kreator łatwego uruchamiania funkcji 
Fire Mode 
Application selections — kreator łatwego uruchamiania 
aplikacji HVAC, PID, Multipump single drive oraz Multipump 
Multidrive

VACON 100® FLOW jest wyposażony także  w zegar czasu 
rzeczywistego z funkcjami opartymi na kalendarzu.

ŁATWA INSTALACJA

•   Zarówno jednostki w obudowie IP21/UL Type 1, jak  
     i IP54/UL Type 12, mają taki sam ślad. Kompaktowe  
     jednostki IP54/UL Type 12, dla oszczędności miejsca, 
     mogą być instalowane bok do boku. 
•   Do instalacji w szafach, przemienniki o rozmiarze  
     MR8 i MR9 są dostępne w obudowie IP00.
•   Opcja montażu kołnierzowego, umożliwia montaż  
     z wykorzystaniem otworu w obudowie, co  zmniejsza 
     straty ciepła w obudowie oraz jej rozmiar. 
•   Zintegrowane dławiki kablowe oraz 360-stopniowe    
     uziemienie, ułatwiają spełnienie stopnia ochrony IP54/
     UL Type 12 i poprawiają kompatybilność EMC oraz     
     prowadzą do dodatkowego  obniżenia kosztów.

INDYWIDUALIZACJA NAPĘDU

•   Wbudowana funkcjonalność, umożliwia  
     przemiennikowi dopasowanie konfiguracji we/wy i 
     logiki sterowania. 
•   Duży wybór funkcji logicznych i numerycznych, zapewnia 
     możliwość spełnienia konkretnych wymagań klienta.  
•   Brak konieczności stosowania specjalnych narzędzi ani 
     przeszkolenia. 
•   W pełni graficznie konfigurowalny z użyciem programu 
     VACON®Live.  

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

PANEL PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

Vacon zrobił wszystko, aby interfejs użytkownika był prosty i 
intuicyjny w użyciu. Użytkownikowi spodoba się system menu 
panela o przejrzystej strukturze, pozwalający na szybkie 
uruchomienie i bezproblemową pracę. 

•   Panel graficzny i tekstowy z obsługą wielu języków 
•   Jednoczesne monitorowanie 9 sygnałów na pojedynczej  
     stronie monitorowania, z możliwością skonfigurowania 
     monitorowania 4, 6 lub 9 sygnałów
•   Trójkolorowe wskazanie stanu za pomocą diody LED na 
     module sterującym:
     migający zielony = gotowośc; zielony = praca;
     żółty = ostrzeżenie; czerwony = błąd
•   Jednoczesne wyświetlanie trendów dla dwóch sygnałów
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WBUDOWANY ETHERNET

•   Nie są potrzebne żadne dodatkowe opcje ani bramy. 
•   Dostęp do uruchamiania i obsługi poprzez  VACON®Live. 
•   Możliwy lokalny lub zdalny monitoring. 

SAFE TORqUE OFF, WEJŚCIE TERMISTOROWE ATEx

•   Safe Torque Off (STO) zapobiega generowaniu przez  
     przemiennik momentu na wale silnika i zapobiega 
     niezamierzonym uruchomieniom. 
•   Eliminacja oddzielnych elementów i wysiłku związanego z  
     ich podłączeniem i obsługą. 
•   Certyfikowane i zgodne z europejską dyrektywą 
     ATEX 94/9/WE zintegrowane wejście termistorowe, do 
     kontroli temperatury silników umieszczonych w strefach  
     potencjalnie zagrożonej wybuchem. 
•   Dostępny jako karta opcjonalna

ŁATWOŚĆ INTEGRACJI 

VACON® SAVE

VACON Save to kalkulator oszczędności dla aplikacji związanych 
z pompami, wentylatorami i sprężarkami, który może być 
wykorzystywany do oszacowywania oszczędności kosztów 
i energii. To doskonałe narzędzie dla użytkowników, którzy 
szukają najlepszego i najbardziej ekonomicznego rozwiązania 
dla pomp i wentylatorów. Do pobrania pod adresem 
www.vacon.com 

OPCJE FIELDBUS 

•   Łatwa integracja z zakładowym systemem 
     automatyki, dzięki wbudowanym protokołom Modbus 
     RTU (RS485) lub Modbus TCP (Ethernet).
•   Integracja z użyciem protokołów Profinet IO lub 
     Ethernet IP (opcje programowe). 
•   Dołączalne karty komunikacyjne ułatwiają integrację 
     z tradycyjnymi systemami wykorzystującymi protokoły 
     Profibus DP, DeviceNet, CANOpen i LONWorks.
     -   Zapewnienie zwiększonej kontroli i nadzoru nad 
          urządzeniami technologicznymi przy 
          zredukowanej liczbie kabli.

Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet IO, Modbus RTU, Profibus 
DP, DeviceNet, LonWorks, CANOpen, BACnet MSTP, BACnet 
IP, Metasys N2
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Pompa 1
(Regulowana)

Pompa 2
(Załączona na 
sieć zasilającą)

Minimalna 
częstotliw.

Maksymalna 
częstotliw.

Prędokść silnika

Dodatkowe pompy 
załączone na sieć 

zasilającą

Zapotrzebowanie
Pompa 3

(Załączona na 
sieć zasilającą)

       Jeden napęd wiele pomp

SYSTEM Z JEDNYM NAPĘDEM

Sterowanie wielopompowe jest rozwiązaniem z jednym 
napędem, w którym jeden przemiennik częstotliwości 
steruje pompą wiodącą. Jeżeli zapotrzebowanie 
przekracza możliwości pompy, dodatkowe pompy, 
pracujące ze stałą prędkością, mogą być podłączone 
bezpośrednio do sieci lub za pośrednictwem układu 
łagodnego rozruchu. Istnieje możliwość wyboru 
pomiędzy konfiguracjami ustalonymi i rozwiązaniami, w 
których pompa wiodąca i pompy pomocnicze zmieniają 
się miejscami, w celu wyrównania zużycia pomp.

Firma Vacon od  lat dostarcza rozwiązania dla sterowania pomp i wentylatorów, zapewniające 
użytkownikom najlepszą funkcjonalność i efektywność kosztów procesów technologicznych. 
Oferujemy trzy rozwiązania sterowań wielopompowych, z których każde zapewnia 
niezrównaną kontrolę przepływu i ciśnienia. 

STEROWANIE UKŁADAMI WIELOPOMPOWYMI

Zapotrzebowanie na wodę lub wentylację zmienia się 
w ciągu dnia. Na przykład, zapotrzebowanie na bieżącą 
wodę w dużym mieście, zazwyczaj osiąga wartość 
szczytową ranem, gdy duża liczba mieszkańców bierze 
prysznic, przygotowując się do pracy. I odwrotnie, w 
środku nocy zużycie wody jest prawie zerowe. 

Stosując kilka pomp zamiast jednej, osiąga się dużą 
redundancję i efektywność, ponieważ obciążenie ulega 
zmniejszeniu, poprzez rozłożenie na kilka pomp. 
Przyczynia się to także do zwiększenia niezawodności 
układu - jeżeli jedna pompa ulegnie awarii, inne mogą 
przejąć jej obciążenie.

SYSTEM Z JEDNYM NAPĘDEM W SKRÓCIE

•   Maksymalnie 8 pomp
•   Nie ma potrzeby stosowania zewn. sterownika

•   Rotacja wszystkich pomp lub
     tylko pomp dodatkowych
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Zablokowane na 
stałej częstotliwości

       Multimaster

Pompa 1 Pompa 2

Minimalna 
częstotliw.

Maksymalna 
częstotliw.

Prędokść silnika

Zapotrzebowanie

Regulacja

Pompa 3

SYSTEMY Z WIELOMA NAPĘDAMI

W technologii Multimaster, każda pompa jest sterowana 
przez swój własny przemiennik częstotliwości. 
Zintegrowany interfejs RS-485, pozwala napędom na 
komunikowanie się bez potrzeby stosowania sterownika 
zewnętrznego. W miarę wzrostu zapotrzebowania, napęd 
wiodący zwiększa swoją prędkość do chwili przekroczenia 
wydajności. W tym momencie nadmierne obciążenie jest 
przenoszone na następny napęd w szeregu. Metoda ta 
zapewnia łagodne uruchamianie i zatrzymywanie pomp i 
redukuje potrzebę stosowania dodatkowego okablowania 
sterującego, przekaźników, zabezpieczeń silników i ilości 
styków.

Tryb Multifollower działa tak samo, jak Multimaster, 
w tym zakresie, że każda pompa jest kontrolowana 
przez własny przemienni częstotliwości. Różnica 
pomiędzy systemami polega na tym, że w miarę wzrostu 
zapotrzebowania i przekroczenia wydajności napędu 
wiodącego, włączane są dodatkowe napędy pracujące 
równolegle. Zapewnia to pracę wszystkich pomp z 
tą samą prędkością roboczą, co zmniejsza hałas i 
ogólne obciążenia układu, poprawiając w ten sposób 
niezawodność i sprawność układu.

K1 K1.1K2 K2.1K3 K3.1

System z jednym napędem System z wieloma napędami

         Multifollower

Pompa 1
(Regulacja)

Pompa 2
(Nadążanie)

Minimalna 
częstotliw.

Maksymalna 
częstotliw.

Prędokść silnika

Zapotrzebowanie

Nadążanie prędkości 
za pompą regulowaną

Pompa 3
(Nadążanie)

SYSTEM Z WIELOMA NAPĘDAMI W SKRÓCIE

•   Maksymalnie 8 pomp
•   Nie ma potrzeby stosowania zewn. sterownika

•   Komunikacja pomiędzy napędami 
     za pomocą zintegrowanego RS-485
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FUNKCJA OPIS KORZYŚCI

Regulator PID Wbudowany regulator PID, regulujący prędkość 
napędu dla utrzymania stałego ciśnienia. 

Brak konieczności stosowania zewnętrznych 
sterowników.

Dodatkowy regulator PID Wbudowany regulator, który może być 
wykorzystywany do sterowania wyposażeniem 
zewnętrznym.

Zmniejsza potrzebę stosowania zewnętrznych 
sterowników,

2-strefowy regulator PID Sterowania dwoma równoległymi wartościami 
procesowymi. 

Lepsze sterowanie procesem, gdy dwie wartości 
potrzebne są jednocześnie.

Ochrona pompy przed 
zamarzaniem

Tryb uśpienia pompy z kontrolą temperatury. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia pompy na skutek 
zamarznięcia.

Kompensacja utraty ciśnienia Kompensacja utraty ciśnienia w instalacjach 
rurociągowych, gdy czujnik ciśnienia jest 
zlokalizowany blisko pompy.

Stabilizuje ciśnienie w systemach z długimi 
rurociągami.

Zwiększony moment Zwiększony moment przy uruchamianiu. Zapewnia niezawodne uruchomienie pompy po długim 
przestoju.

Zwiększenie ciśnienia przed 
uśpieniem

Zwiększenie ciśnienia w układzie przed przejściem 
w tryb uśpienia. 

Maksymalizuje czas buforowania ciśnienia przed 
wybudzeniem, np. w aplikacjach hydroforowych.

Detekcja braku zapotrzebowania Zapewnia powiązanie ciśnienia w pompie z 
prędkością. 

Zapewnia, że pompa nie będzie pracowała z 
niepotrzebnie dużą prędkością, co zmniejsza zużycie 
energii.

Miękkie napełnianie rurociągu Utrzymuje niską prędkość pompy do czasu, aż 
ciśnie wskaże, że rurociąg jest napełniony.

Zmniejsza ryzyko tętnienia wody w instalacji.

Zabezpieczenie przed 
suchobiegiem

Zatrzymuje pompy, gdy moment na wale silnika 
jest zbyt mały. 

Chroni pompę przed uszkodzeniem na skutek 
suchobiegu.

Pompa dodatkowa Kontroluje dodatkową pompę zalewającą poprzez 
wyjście przekaźnikowe. 

Pompa główna i rurociąg są automatycznie napełniane 
wodą podczas uruchomienia.

Pompa Jockey Kontroluje małą pompę pilotującą, podczas 
okresów małego przepływu dla utrzymania 
ciśnienia.

Pompa główna może być odłączona w okresach 
małego zapotrzebowania.

Autoczyszczenie Wykrywa wzrost momentu obciążenia pompy, 
spowodowany przez zablokowanie pompy i uruchamia 
zdefiniowaną przez użytkownika sekwencję czyszczenia.

Zmniejsza ryzyko nieplanowanego przestoju w 
aplikacjach związanych ze ściekami.

FUNKCJA OPIS KORZYŚCI

Jeden napęd wiele pomp Rozwiązanie wielopompowe z jednym napędem i 
pompami pomocniczymi pracującymi ze stałymi
prędkościami.

Najprostsze rozwiązanie wielopompowe.

Układ wielopompowy 
Multifollower

Inteligentne rozwiązanie wielopompowe z użyciem 
pomp pracujących równolegle i wszechstronnej 
kontroli prędkości.

Efektywna praca pomp i minimalny hałas w systemie, 
duża zmienności przepływu.

Układ wielopompowy 
Multimaster

Inteligentna kontrola prędkości pomp pracujących 
równolegle z regulacją prędkości wszystkich pomp.

Efektywna praca pomp w systemach o dużej 
zmienności przepływu.

Blokady pomp w układzie 
wielopompowym

Możliwość odłączania pomp od systemu 
wielopompowego, za pomocą sygnału cyfrowego.

Unikanie niepotrzebnych przestojów podczas 
konserwacji systemu pompowego.

Diagnostyka w układzie 
wielopompowym

Monitorowanie okresu eksploatacji i liczby 
uruchomień każdej pompy.

Umożliwia prewencyjną konserwację w oparciu o 
wykorzystanie pompy.

System antyblokujący Zapewnienie uruchamiania nieużywanych pomp 
w regularnych odstępach czasu, dla zapobieżenia 
pogarszania się stanu pomp np. zarastanie. 

Wysoki poziom redundancji zapewnia utrzymanie pomp 
w dobrym stanie.

Zabezpieczenie od nadciśnienia 
w ukłądzie wielopompowym

Szybkie odłączanie pomp w okresach zwyżki 
ciśnienia w rurociągach.

Zmniejsza ryzyko nadmiernego ciśnienia w przypadku 
gwałtownej redukcji przepływu.

Automatyczna zamiana pomp Zmiana sekwencji sterowania pomp. Równomierne rozłożenie obciążenia pomiędzy pompy, w 
celu zmniejszenia ich zużycia.

Zamiana pomp według 
ustalonego czasu

Zmiana kolejności pracy pomp o wyznaczonym 
czasie. 

Rozkłada równomiernie obciążenie pomp dla 
zminimalizowania zużycia i uszkodzenia. 

CO OFERUJE UŻYTKOWNIKOWI

CECHY ROZWIĄZANIA WIELOPOMPOWEGO

FUNKCJE POMPOWE
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ZNAMIONOWANIE I WYMIARY

Kod typu

Przeciążalność Prąd
maks.

IS

Moc na wale silnika 
Wielk.
mech.

Wymiary
WxHxD (mm)
WxHxD (cale)

Masa 
(kg)
(lbs)Prąd ciągły  

I
L
 (A)

10% prąd
przeciąż  [A]

10%
przeciąż.  
40°C [kW]

10% 
przeciąż.  
104°F [HP]

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
128x328x190

5x12.9x7.5
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
144x419x214
5.7x16.5x8.4

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
195x557x229

7.7x21.9x9
20.0
44.0

VACON 0100-3L-0072-5-FLOW
VACON 0100-3L-0087-5-FLOW
VACON 0100-3L-0105-5-FLOW

72.0
87.0

105.0

79.2
95.7
115.5

122.0
144.0
174.0

37.0
45.0
55.0

50.0
60.0
75.0

MR7
237x660x259
9.3x26x10.2

37.5
83.0

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

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
290x966x343
11.4x38x13.5

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

480x1150x365
18.9x45.3x14.4

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*
290x794x343

11.4x31.3x13.5
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*

480x970x365
18.9x38.2x14.4

97.0
213.8

Kod typu

Przeciążalność Prąd
maks.

IS

Moc na wale silnika
Wielk.
mech.

Wymiary
WxHxD (mm)
WxHxD (cale)

Masa 
(kg)
(lbs)Prąd ciągły  

I
L
 (A)

10% prąd
przeciąż. [A]

10%
przeciąż.  
40°C [kW]

10% 
przeciąż.  
104°F [HP]

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
128x328x190

5x12.9x7.5
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

144x419x214
5.7x16.5x8.4

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

195x557x229
7.7x21.9x9

20.0
44.0

VACON 0100-3L-0075-2-FLOW
VACON 0100-3L-0088-2-FLOW
VACON 0100-3L-0105-2-FLOW

75.0
88.0
105.0

82.5
96.8
115.5

124.0
150.0
176.0

18.5
22.0
30.0

25.0
30.0
40.0

MR7
237x660x259
9.3x26x10.2

37.5
83.0

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

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
290x966x343
11.4x38x13.5

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

480x1150x365
18.9x45.3x14.4

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*
290x794x343

11.4x31.3x13.5
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*

480x970x365
18.9x38.2x14.4

97.0
213.8

 * Wielkości mechaniczne MR8 oraz MR9 są dostępne w obudowach IP00/UL Open Type do zabudowy w szafie 

  * Wielkości mechaniczne MR8 oraz MR9 są dostępne w obudowach IP00/UL Open Type do zabudowy w szafie 

  NAPIĘCIE ZASILANIA 208—240 V, 50/60 Hz, 3~

  NAPIĘCIE ZASILANIA 380—500 V, 50/60 Hz, 3~
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DANE TECHNICZNE

Zasilanie Napięcie zasilające Uwe 208...240 V; 380…500 V; -10%…+10%

Częstotliwość wejściowa 47 - 65Hz

Załączanie do sieci Nie częściej niż raz na minutę

Opóźnienie startu 4 s (MR4 do MR6); 6 s (MR7 do MR9)

Parametry wyjściowe Napięcie wyjściowe 0-Uwe

Ciągły prąd wyjściowy
Il: Temperatura pracy do 40°C (104°F)

przeciążalność 1.1 x Il (1 min./10 min).

Częstotliwość wyjściowa 0…320 Hz (standardowo)

Rozdzielczość częstotliwości 0.01 Hz

Charakterystyka 
sterowania Częstotliwość kluczowania

1.5…10 kHz;
Automatyczna zmiana częstotliwości kluczowania w przypadku przegrzania

Częstotliwość zadana
Wejście analogowe

Rozdzielczość 0.01 Hz
Rozdzielczość 0.1% (10-bit) 

Punkt osłabienia pola 8…320 Hz
Czas przyspieszania 0.1…3000 s
Czas hamowania 0.1…3000 s

Ograniczenia środowiskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy

IL : -10°C (-14°F) (bez szronu)… +50°C (122°F)
Powyżej +40°C (104°F) redukcja prądu 1,5% na każdy °C

Temperatura składowania -40°C (-40°F)…+70°C (158°F)
Wilgotność względna 0 to 95% RH, bez kondensacji, bez korozji

Jakość powietrza:
• opary chemiczne
• cząstki mechaniczne

EN/IEC 60721-3-3, podczas pracy, class 3C3 (IP21/UL Type 1 Models 3C2)
EN/IEC 60721-3-3, podczas pracy, class 3S2

Wysokość n.p.m.

100% obciążalność (bez ograniczenia) do wys. 1000 m (3280 ft)
1% redukcja prądu wyj. na każde 100 m (328 ft) powyżej 1000 m (3280 ft)
Maks. wysokość: 4000 m [13123 ft] (sieć TN i IT) Napięcie 
przekaźnika 240V do wys.  3000m [9842 ft]
od 3000 m ...4000m [9842 ft ..13123 ft] może by stosowane nap. przekaź. 120V

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

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

Klasa szczelności obudowy
IP21/UL Type 1 standard w całym zakresie mocy
IP54/UL Type 12 opcja
IP00 dla wielkości MR8, MR9

EMC 
(dla ustawień fabrycznych)

Odporność na zakłócenia Spełnia wymagania EN/IEC 61800-3, pierwsze i drugie środowisko

Emisja zakłóceń
EN/IEC 61800-3, Klasa C2
Vacon 100 jest dostarczany w klasie C2 EMC, jeśli nie wyspecyfikowano  
inaczej. Vacon 100 może by przystosowany do sieci IT

Emisja hałasu
Średni poziom ciśnienia akustycznego w dB(A)
(1 m od przemiennika)

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

Bezpieczeństwo i 
spełnione normy

EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61000-3-
12, UL 508 C, CE, UL, cUL, GOST-R, C-Tick; 
(patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu)

Funkcje bezpieczeństwa * STO

Wejście termistorowe ATEX

EN/IEC 61800-5-2 Safe Torque Off (STO) SIL3, 
EN ISO 13849-1 PL”e” Kategoria 3, EN 62061: SILCL3, IEC 61508: SIL3.

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

* Opcja

Ciśnienie akustyczne jest zależne od prędkości 

wentylatora chłodzącego, która jest kontrolowana na 

podstawie temperatury przemiennika.

KODOWANIE TYPU

vacon 0100 - 3l - 0009 -  5 - flow + kod opcji

Napięcie
znamionowe

+ OpcjePrąd
znamionowy

Faza
wej.

Produkt
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KONFIGURACJA WE/WY I OPCJE

Zacisk Sygnał

12 24 Vout Napięcie pomocnicze 24V

13 GND Masa WE/WY

14 DI4 Wejście cyfrowe 1

15 DI5 Wejście cyfrowe 2

16 DI6 Wejście cyfrowe 3

17 CM Wspólne dla DI1-DI6

18 AO1+ Wyjście analogowe (+wyjścia)

19 AO-/GND Wyjście analogowe (masa)

30 +24 Vin Wejście napięcia pomocniczego 24V

A RS485 Różnicowe odbiór/nadawanie

B RS485 Różnicowe odbiór/nadawanie

Podstawowa karta we/wy

Zacisk Sygnał

1 +10 Vref Napięcie zadające

2 AI1+ Wejście analogowe, napięciowe lub prądowe

3 AI1- Wejście analogowe wspólne (prądowe)

4 AI2+ Wejście analogowe, napięciowe lub prądowe

5 AI2- Wejście analogowe wspólne (prądowe)

6 24 Vout Napięcie pomocnicze 24V

7 GND Masa WE/WY

8 DI1 Wejście cyfrowe 1

9 DI2 Wejście cyfrowe 2

10 DI3 Wejście cyfrowe 3

11 CM Wspólne dla DI1-DI6

Gniazdo Ethernet

Zacisk Sygnał

RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s

*  Standardardowa karta  SBF3 (3XRO) może zostać zamieniona na kartę SBF4 (2 x RO + Termistor)

Standardowa karta przekaźnikowa Opcjonalna karta przekaźnikowa *

Zacisk +SBF3 Zacisk +SBF4

21 RO1/1 NC

Wyjście przekaźnikowe 1

21 RO1/1 NC

Wyjście przekaźnikowe 122 RO1/2 CM 22 RO1/2 CM

23 RO1/3 NO 23 RO1/3 NO

24 RO2/1 NC

Wyjście przekaźnikowe 2

24 RO2/1 NC

Wyjście przekaźnikowe 225 RO2/2 CM 25 RO2/2 CM

26 RO2/3 NO 26 RO2/3 NO

32 RO3/1 CM
Wyjście przekaźnikowe 3

28 TI1+
Wejście termistorowe

33 RO3/2 NO 29 TI1-

Opcja fabryczna Opis

+SBF4 2 x Ro + Termistor (Zastępuje standardową kartę z 3 wyjściami przekaźnikowymi)
+IP54 IP54 / UL Type 12
+IP00 IP00 / UL Upen Type (dla MR8 and MR9) 
+SRBT Bateria zegara czasu rzeczywistego
ENC-QFLG-MR Zestaw montażu kołnierzowego dla MR4-7
+HMTX Panel steujący z wyświetlaczem tekstowym
+HMPA Adapter panela sterującego
+S_B1 6 x DI/DO, karta rozszerzeń
+S_B2 2 x RO + termistor, karta rozszerzeń
+S_B4 1 x AI, 2 x AO, karta rozszerzeń
+S_B5 3 x RO, karta rozszerzeń
+S_B9 1 x RO, 5 x DI (42-240 VAC), karta rozszerzeń
+S_BF 1 x AO, 1 x DO, 1 x RO, karta rozszerzeń
+S_BH Pomiar temperatury (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131)
+S_E3 Profibus DPV1, karta rozszerzeń
+S_E5 Profibus DPV1 (D9), karta rozszerzeń
+S_E6 CANopen, karta rozszerzeń
+S_E7 DeviceNET, karta rozszerzeń
+S_BJ Safe Torque Off/ATEX, karta rozszerzeń
+FBIE Ethernet IP and Profinet IO  (opcja programowa)
+QFLG Montaż kołnierzowy (MR4-MR7, dla MR8 i MR9 z IP00)

+QGLC Płyta kablowa z otworami calowymi

+EMC4 Zmiana do poziomu C4 EMC dla sieci IT

   Language packages

+FL01 Angielski, Niemiecki, Włoski, Francuski, Fiński, Szwedzki
+FL02 Angielski, Niemiecki, Fiński, Duński, Szwedzki, Norweski
+FL03 Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Holenderski, Portugalski

+FL04 Angielski, Niemiecki , Czeski, Polski, Rusyjski, Słowacki
+FL05 Angielski, Niemiecki,  Estoński, Węgierski, Rumuński, Turecki



PRODUKCJA
i  R&D na 3 kontynentach

SPRZEDAŻ I SERWIS
w prawie 30 krajach 

PARTNERZY VACON
w 90 krajach

Partner Vacon

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez powiadomienia. 
VACON® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Vacon Plc. 

www.vacon.com

Firmą Vacon kieruje dążenie do opracowania, wyprodukowania i dostarczenia najlepszych na świecie przemienników 
częstotliwości i do zapewnienia klientom efektywnych usług, w ciągu całego cyklu życia wyrobów. Nasze przemienniki 
częstotliwości oferują optymalne sterowanie procesami i sprawność energetyczną silników elektrycznych. Przemienniki 
Vacon odgrywają kluczową rolę tam, gdzie energia produkowana jest ze źródeł odnawialnych. Zakłady produkcyjne 
i centra badawczo-rozwojowe firmy Vacon, znajdują się w Europie, Azji i Ameryce Północnej, zaś sprzedaż i usługi 
oferowane są w prawie 90 krajach. 

VACON DO USŁUG

VACON PRAWDZIWIE GLOBALNY 
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D0
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A

Produkcja i  R&D Vacon PLC Biura sprzedaży Vacon Partnerzy Vacon
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