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Veiligheids- en toepassingsvoorschriften 
voor aandrijfomvormers 
(volgens: laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC) 

 
1. Algemeen 
 
Tijdens bedrijf kunnen aandrijfomvormers overeenkomstig de 
beschermingsklasse spanningvoerende, niet-afgeschermde, en 
eventueel ook bewegende of roterende delen, alsmede hete 
oppervlakken hebben. 
 
In geval van niet-toegestane verwijdering van de vereiste 
afdekking, van een verkeerde toepassing, foutieve installatie of 
ondeskundige bediening, bestaat het risico op ernstige 
persoonlijke ongelukken en materiële schade.  
 
Voor meer informatie wordt naar de ingebruikstellingsvoorschriften 
verwezen. 
 
Alle werkzaamheden betreffende transport, installatie en 
ingebruikstelling, service en onderhoud dienen door vakkundig 
personeel te worden uitgevoerd (zie IEC 364 resp. CENELEC HD 
384 of DIN VDE 0100 en IEC 664 of DIN VDE 0110 en de 
nationale voorschriften ter voorkoming van ongelukken). 
 
Volgens de veiligheidsvoorschriften zijn principieel alleen die 
personen vakkundig, die goed bekend zijn met de plaatsing, mon-
tage, ingebruikstelling en werking van het product en die 
gediplomeerd en deskundig zijn voor het uitvoeren van deze 
werkzaamheden. 
 
2. Gebruik volgens de voorschriften 
 
Aandrijfomvormers zijn componenten die bestemd zijn voor inbouw 
in elektrische installaties of machines. 
 
Bij inbouw in machines is de ingebruikstelling van de 
aandrijfomvormer (d.w.z. het opstarten van de toegestane werking) 
niet toegestaan, totdat is vastgesteld dat de machine voldoet aan 
de bepalingen van de EG-richtlijn 89/392/EEC (machinerichtlijn); 
de norm EN 60204 dient te worden nageleefd. 
 
De ingebruikstelling (d.w.z. het opstarten van de toegestane 
werking) is alleen toegestaan, wanneer de EMC-richtlijn 
(89/336/EEC) wordt nageleefd. 
 
De aandrijfomvormers voldoen aan de eisen van de 
laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC. De geharmoniseerde normen 
van de serie prEN 50178/DIN VDE 0160 in combinatie met EN 
60439-1/ VDE 0660 deel 500 en EN 60146/ VDE 0558 zijn voor de 
aandrijfomvormers van toepassing. 
 
De technische gegevens en de informatie met betrekking tot de 
aansluitvoorwaarden kunnen worden overgenomen van het 
typeplaatje en uit de documentatie en dienen beslist te worden 
nageleefd. 
 
3. Transport en opslag 
 
De aanwijzingen met betrekking tot transport, opslag en vakkundig 
gebruik dienen te worden nageleefd. 
 
Klimatische voorwaarden dienen overeenkomstig prEN 50178 te 
worden nageleefd. 
 

 
4. Plaatsing 
 
De plaatsing en koeling van de apparaten dienen te voldoen aan 
de voorschriften van de desbetreffende 
ingebruikstellingsvoorschriften. 
 
De aandrijfomvormers dienen tegen ontoelaatbare mechanische 
belasting te worden beveiligd. Met name mogen tijdens het 
transport en gebruik geen onderdelen worden verbogen en/of 
isolatie-afstanden worden gewijzigd. Contacten en elektronische 
componenten mogen niet worden aangeraakt. 
 
Aandrijfomvormers bevatten gevoelige elektrostatische 
componenten die door onvakkundige behandeling gemakkelijk 
beschadigd kunnen worden. Elektrische componenten mogen niet 
mechanisch worden beschadigd of vernietigd (mogelijk gevaar 
voor de gezondheid!). 
 
5. Elektrische aansluiting 
 
De geldende nationale voorschriften ter voorkoming van 
ongelukken (bijv. VBG 4) dienen te worden nageleefd, wanneer er 
aan een onder spanning staande omvormer wordt gewerkt. 
 
De elektrische installatie dient volgens de geldende voorschriften 
te worden uitgevoerd (bijv. draaddiameters, zekeringen, 
aardesluiting). Meer informatie vind u in de desbetreffende 
ingebruikstellingsvoorschriften. 
 
Aanwijzingen voor de installatie volgens de EMC-richtlijn, zoals 
afscherming, aarding, plaatsbepaling voor filters en het aanleggen 
van de leidingen, worden in de ingebruikstellingsvoorschriften van 
de desbetreffende aandrijfomvormer gegeven. Deze aanwijzingen 
dienen ook bij aandrijfomvormers met een CE-markering altijd te 
worden nageleefd. De verantwoordelijkheid voor de naleving van 
de door de EMC-wetgeving vastgelegde grenswaarden ligt bij de 
producent van de installatie of machine. 
 
6. Bedrijf 
 
Installaties waarin aandrijfomvormers zijn opgenomen dienen evt. 
van extra controle- en beveiligingsinrichtingen te worden voorzien 
volgens de op dat moment geldende veiligheidsvoorschriften, 
zoals voorschriften ten aanzien van het technisch materiaal, ten 
aanzien van het voorkomen van ongelukken enz. Veranderingen 
van de werking van de aandrijfomvormers door middel van de 
bedieningssoftware zijn toegestaan. 
 
Na uitschakeling van de netspanning van het voedingsnet mogen 
spanningvoerende onderdelen en vermogensaansluitingen van de 
aandrijfomvormer vanwege mogelijkerwijs opgeladen 
condensatoren niet direct worden aangeraakt. Hiertoe dienen de 
desbetreffende markeringen en aanwijzingen op de 
aandrijfomvormer in acht te worden genomen. 
 
Tijdens bedrijf dienen alle afdekplaten, afdekkappen en deuren 
gesloten te blijven. 
 
7. Onderhoud en service 
 
De aanwijzingen in de documentatie van de fabrikant dienen te 
worden nageleefd. 
 
Deze veiligheidsinstructies dienen te worden bewaard! 

 
Aanwijzing:  Deze extra ingebruikstellingsvoorschriften zijn uitsluitend geldig 

in combinatie met de eveneens meegeleverde ingebruikstellingsvoorschriften 
BU 0700 voor NORDAC SK 700E frequentieomvormers, 
BU 0300 voor de trio SK 300E of 
BU 4200 (BU 4100) voor de vector mc. 
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NORDAC Profibus DP ingebruikstellingsvoorschriften 

 
1    Inleiding 
 
1.1   Algemeen 
 
Deze PROFIBUS DP documentatie is geldig voor de omvormerserie NORDAC SK 700E / trio 300E / vector mc. 
 
De basisomvormer NORDAC SK 700E / trio 300E / vector mc wordt geleverd met een blinde afdekking voor de 
insteekplaats van de technologiebox. De basisuitvoering bezit geen componenten voor de parameterinstelling of 
besturing. Om een communicatie via Profibus DP tot stand te kunnen brengen moet er een gebruikersinterface 
Profibus of een technologiemodule Profibus (al naargelang de omvormerserie) worden ingebouwd. 
 
 
 
1.2   Het bussysteem 
 
Met Profibus kunnen een groot aantal zeer uiteenlopende automatiseringsapparaten gegevens uitwisselen. PLC, 
PC, bedienings- en controleapparatuur kunnen hiermee via één uniforme bus bit-serieel communiceren. 
PROFIBUS DP wordt toegepast voor sensor en aktor-communicatie, waarin korte systeemreacties nodig zijn. 
PROFIBUS DP is geschikt als vervanging voor de kostenintensieve parallelle signaaloverdracht met 24V en de 
meetwaarde-overdracht. Deze op snelheid geoptimaliseerde PROFIBUS-variant wordt bijvoorbeeld voor het 
gebruik van frequentieomvormers op automatiseringsapparaten toegepast. 
 
Het uitwisselen van gegevens is vastgelegd in de DIN-norm 19245 deel 1 en 2 en gebruiksspecifieke aanvullingen 
in deel 3 van deze norm. Binnen het kader van de Europese veldbusstandaardisering is de PROFIBUS in de 
Europese veldbusnorm EN 50170 geïntegreerd. 
 
 
 
1.3   PROFIBUS DP bij NORDAC frequentieomvormers 
 

Kenmerken: 

• Galvanisch gescheiden businterface 

• Overdrachtssnelheid standaard tot 1,5M bit/s - optioneel tot 12 Mbit/s 

• Probleemloze aansluiting op de omvormer door middel van een 9-polige sub-D connector (Technologiebox) 

of schroefsteekconnctor (gebruikersinterface) 

• Statusdisplay met 2 LED´s (Technologiebox) 

• Probleemloze programmering van alle frequentieomvormerparameters 

• Aansturing van de uitgangsfrequentie via de Profibusverbinding 

• Overdracht van de regelposities bij SK 700E met PosiCon optie 

• Overdracht van de actuele frequentieomvormerstatus tijdens bedrijf 

• Tot en met 126 frequentieomvormers op één bus 
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2   Modules 

2    Modules 
 
2.1   Bus-modules bij de SK 700E 
 
Technologieboxen, gebruikersinterfaces en extra-units 
 
Door het combineren van displaymodules, van technologieboxen en modules met digitale en analoge ingangen al 
dan niet gecombineerd met interfaces, gebruikersinterfaces respectievelijk extra-units, kan de NORDAC 700E 
moeiteloos worden uitgebreid om te voldoen aan de eisen van de meest uiteenlopende toepassingen. 
 

Technologieboxen (Technology Units) zijn modules voor de weergave, 
parameterinstelling en aansturing van de omvormer die in de voorzijde van 
de omvormer vastgeklikt kunnen worden . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruikersinterfaces (Customer Units) zijn modules die vanaf de 
onderzijde binnenin de omvormer in de bovenste insteekplaats worden
geschoven. Ze dienen voor de aansturing en communicatie door 
middel van digitale en analoge signalen of businterfaces. 

Extra-units (eXtension Units) worden vanaf de onderzijde in de onderste 
insteekplaats van de omvormer geschoven. Eén van deze 
uitbreidingsunits is nodig, wanneer het toerental geregeld of wanneer er 
gepositioneerd dient te worden door middel van de incrementele en/of 
absolute encoder. 

T.
 N

r. 
06

03
 0

79
2 

 
 WAARSCHUWING  

 
  

Het aanbrengen of verwijderen van de module mag uitsluitend geschieden, wanneer de 
omvormer spanningsvrij is geschakeld. De insteekplaatsen mogen uitsluitend voor de modules 
worden gebruikt waarvoor deze zijn bedoeld. De insteekplaatsen zijn gecodeerd, zodat 
verwisseling wordt voorkomen. 
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NORDAC Profibus DP ingebruikstellingsvoorschriften 

2.1.1  Profibus technologiebox bij de SK 700E 
 

De Profibus-DP–communicatiemodules SKTU1-PBR respectievelijk SKTU1-PBR-24V, 
zijn bedoeld voor de communicatie van aandrijvingen van de omvormerserie          
SK 700E met hogere automatiseringssystemen via Profibus DP.  
 
SK TU1-PBR 
 
Afsluitweerstand   GND

RTS

6
15

9

+5V

A-gegevens

B-gegevens

 

De afsluitweerstand voor de laatste busdeelnemer 
bevindt zich in de Profibusnormconnector (geen 
standaard onderdeel van de NORD levering). 
 
 
 
 
 
 
SK TU1-PBR-24V 
  
Deze Profibusoptie wordt via een externe 24V aansluiting van spanning voorzien. 
Zodoende wordt de Profibusdeelnemer ook zonder voeding van de 
frequentieomvormer door het mastersysteem herkend. De hiervoor benodigde 
gegevens worden met behulp van een draaicodeschakelaar ingesteld. De gegevens 
worden met het inschakelen van de 24 V overgenomen. 
 
Aansluiten van de voedingsspanning 
De voedingsspanning bedraagt 24V DC ±25%.  De 24V wordt met behulp van 
veerklemmen aangesloten. De maximale leidingdoorsnede bedraagt 0,75mm². Bij 
het gebruik van flexibele leidingen, dienen de bijgeleverde adereindhulzen te worden 
gebruikt (diameter 0,75mm², lengte 12mm).  
 
Bezetting van de 9-polige D-SUB bus 
De bezetting van de 9-polige D-SUB bus is identiek met de optie SK TU1-PBR. 
 
Afsluitweerstand  
De afsluitweerstand voor de laatste busdeelnemer bevindt zich in de Profibusnormconnector. 
 
Instelling van het PPO-type 
Met  de draaicodeschakelaar voor het PPO-type kunnen de 4 PPO-types worden geselecteerd. Wanneer deze op 
de stand PGM staat wordt de waarde uit parameter P507 van de frequentieomvormer gebruikt. Hierbij moet de 
netspanning  voor de frequentieomvormer wordn ingeschakeld. 
 
Instelling van het Profibusadres 
Met de draaicodeschakelaars, aangeduid met „x16“ en „x1“, kan het Profibusadres hexadecimaal van 00 tot 7F 
worden gekozen. Dat betekent decimaal van 0 tot 127. Wanneer de schakelaar op de stand PGM wordt gezet, 
wordt de waarde uit parameter P509 van de frequentieomvormer gebruikt. Hierbij moet de frequentieomvormer van 
spanning zijn voorzien. 
Bijvoorbeeld, Profibusadres = 30dez = 1Ehex  x16=1, x1=E 
 
Aanwijzing: de instellingen m.b.v. de draaicodeschakelaar worden niet naar de frequentieomvormer verzonden. 
 

 AANWIJZING  

 
 De kabelafscherming moet met de functionele aarde 1 (in de  regel de elektrisch geleidende 

montageplaat) worden verbonden om EMC-storingen in de omvormer te voorkomen. 

Technologiebox: om dit te bereiken dient de kabelafscherming in de Profibus-connector met de 
metalen behuizing van de SUB-D connector en de functionele aarde groot oppervlakkig te 
worden verbonden. 

 

                                                      
1 In installaties zijn elektrische bedrijfsmiddelen in de regel met een functionele aarde verbonden. Deze dient als 
bedrijfsmiddel voor de afleiding van vereffenings- en storingsstromen om EMC-eigenschappen te garanderen en dient derhalve 
te worden uitgevoerd vanuit het oogpunt van de hoogfrequenttechniek. 
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2   Modules 

 
2.1.2  Montage van TU1-technologieboxen 
 
De montage van de technologieboxen dient als volgt te worden uitgevoerd: 

1. Schakel de netspanning uit, houd u aan de wachttijd. 
2. Verwijder de blinde afdekplaat door de onder- en bovenrand te ontgrendelen. 
3. Klik de technologiebox met een lichte druk hoorbaar vast op het montagevlak. 

700E
N O R D A C
700E
N O R D A C

 
 
 
 
 
 

 WAARSCHUWING  

 
 
 
 

 Montage van de technologieboxen mag uitsluitend geschieden, wanneer de omvormer 
spanningsvrij is geschakeld.  
De technologiebox moet rechtstreeks in de omvormer worden vastgeklikt, montage op afstand is niet

 

 
mogelijk. 
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NORDAC Profibus DP ingebruikstellingsvoorschriften 

 
2.1.3  Profibus gebruikersinterface bij de SK 700E 

(SK CU1-PBR) 
 

Alle bus-gebruikersinterfaces beschikken behalve de data-aansluitingen 
ook over een conventionele discrete digitale in- en uitgang. 
Via het relaiscontact kan een motorrem worden aangestuurd of een 
waarschuwing aan een ander systeem worden gegeven.  
Voor de ingang kunnen verschillende digitale functies worden 
geprogrammeerd. De digitale ingang is voor de evaluatie van een 
temperatuurvoeler uitgerust met een schakeldrempel van 2,5V. 
De bus-afsluitweerstand (Rab) kan erbij worden geschakeld. Hiertoe moeten 
beide DIP-schakelaars op 'ON' worden gezet. 

 AANWIJZING  

  De kabelafscherming moet met de functionele aarde 2 (in 
de regel de elektrisch geleidende montageplaat) worden 
verbonden om EMC-storingen in de omvormer te 
voorkomen. 

 

detail: DIP-schakelaar 

 

 
Profibus, SK CU1-PBR Functies Maximale doorsnede 

X6.1 Uitgangsrelais 1,5 mm2

1,5 mm2X6.2 Digitale ingang 
X6.3 Dataleidingen 1,5 mm2

X6.4 Dataleidingen, parallel 1,5 mm2

 
 
 
 
  

                                                      

 

 
2  In installaties zijn elektrische bedrijfsmiddelen in de regel met een functionele aarde verbonden. Deze dient als 
bedrijfsmiddel voor de afleiding van vereffenings- en storingsstromen om EMC-eigenschappen te garanderen en dient derhalve 
te worden uitgevoerd vanuit het oogpunt van de hoogfrequenttechniek. 
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2   Modules 

AANWIJZING: alle stuurspannin-
gen hebben betrekking op een ge-
meenschappelijk referentiepoten-
tiaal! De potentialen AGND /0V en 
GND /0V zijn binnenin het apparaat 
met elkaar verbonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dataleidingen voor het  
gebruikte bussysteem: 
 
 Profibus (Kl. 81-82, PBR A/B) 

PLC-uitgang: 2,5 ... 33V 

Uitgangsrelais: 
Max. 2,0A 
28V DC /230 V AC

Digitale ingang 1 (P420) 

Voedingsspanning: 
5V, max. 300 mA 

Voedingsspanning: 
15V, max. 300mA 

DIP-schakelaar voor afsluitweerstand, 
alleen bij Profibus op deze positie! 

Let op:  
Alleen interne 5V voedingsspanning 

- niet gebruiken - 

Let op: 83 RTS = ready to send
...  is slechts voor enkele Profibus 
modulen nodig 

X6.1
X6.2

X6.3

01  REL1.1

02  REL1.2

47  PBR +5V

48  PBR 0V

81  PBR A

82  PBR B

40  GND / 0V

41  VO +5V

83  PBR RTS

X6.4

81  PBR A

82  PBR B

90  SHIELD

21  DIG IN 1

42  VO +15V

RTA

RTB
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NORDAC Profibus DP ingebruikstellingsvoorschriften 

 
2.1.4  Montage van de CU1-gebruikersinterface 
 

 AANWIJZING  

 
 
 

 

Installaties mogen uitsluitend door gediplomeerd en deskundig personeel onder speciale 
naleving van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen plaatsvinden. 
De gebruikersinterfaces mogen uitsluitend worden gemonteerd, wanneer de apparatuur 
spanningsvrij is geschakeld. 

 

 
 
 
1. Schakel de netspanning uit, houd u aan 

de wachttijd. 

2. Verwijder het afdekrooster van het 
aansluitgedeelte door 2 schroefjes los te 
draaien en til het deksel van het 
apparaat eruit (sleuf) of trek deze er 
gewoon af. 

3. Zet de vergrendelingshendel op de 
stand „open“. 

4. Steek de gebruikersinterface met lichte 
druk in de bovenste geleiderail, totdat 
deze vastklikt. 

5. Zet de vergrendelingshendel op de 
stand „closed“. 

6. Trek de aansluitconnectoren los door de 
vergrendeling in te drukken en monteer 
de benodigde aansluitingen. Steek 
vervolgens de connectoren er weer op, 
totdat deze vastklikken. 

7. Breng alle afdekkingen weer aan. 

K

 

 
 
 
 
 

undenschnittstelle

Technologiebox
Verrieglungsstift

S ngondererweiteru

CLOSED

OPEN

Verriegelung geschlossen

Verriegelung geöffnet

Vergrendeling gesloten 
 
Vergrendeling geopend 

 Vergrendelingshendel 

Klanteninterface 

Extentie-unit 
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2   Modules 

 

Gebruikersinterfaces verwijderen 
 
 
1. Schakel de netspanning uit, houd u aan de 

wachttijd. 

2. Verwijder het afdekrooster van het aansluit-
gedeelte door 2 schroefjes lost te draaien en til het 
deksel van het apparaat eruit (sleuf) of trek deze 
er gewoon af. 

3. Zet de vergrendelingshendel op de stand „open“. 

4. Schuif de gebruikersinterface met een schroeven-
draaier (zoals afgebeeld) uit de vergrendelings-
positie en trek deze er volledig met de hand uit. 

5. Zet de vergrendelingshendel op de stand 
„closed“. 

6. Breng alle afdekkingen weer aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwijzing
Na het plaatsen, vervangen of verwijderen van modules, wordt dit na het opnieuw inschakelen met de melding 
E017 ‘Wijziging gebruikersinterface’ gesignaleerd. 
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NORDAC  Profibus DP ingebruikstellingsvoorschriften 

 
2.2   Bus-modules bij de trio SK 300E 
 

Technologieboxen  (Technology Unit, optioneel)  
 
Technologieboxen zijn optionele modules, waarmee de omvormer, 
al naargelang de eisen, meer functies kan vervullen. De hoge 
beschermingsklasse (IP66) van de frequentieomvormer blijft bij 
iedere technologiebox bestaan.   
 
 
 

 
 
 
2.2.1  De Profibus modules bij de trio SK 300E 
 
De Profibus DP-communicatiemodules SK TU2-PBR resp. SK TU2-PBR-24V, zijn bedoeld voor het toepassen van 
aandrijvingen van de omvormerserie SK 300E bij hogere automatiseringssystemen via Profibus DP.  
 
 

SK TU2-PBR 
 
Afsluitweerstand 
De afsluitweerstand voor de laatste 
busdeelnemer kan als eindconnector op 
de uitgang van de laatste 
frequentieomvormer worden geschakeld. 
 
 
 
 
 
 
 
SK TU2-PBR-24V 
 
Deze Profibus-optie wordt door middel van een externe 24V aansluiting (M8 ronde 
connector) van spanning voorzien. Zodoende wordt de Profibusdeelnemer ook zonder 
voeding van de frequentieomvormer door het mastersysteem herkend. De hiervoor 
benodigde gegevens worden met behulp van de draaicodeschakelaar ingesteld. De 
gegevens worden met het aanleggen van de 24V overgenomen. 
 

M8  pin Signaal 
1 24V DC ±25% 
3 GND 
4 n.c. 

.... 

Technologiebox 
SK TU2-... 

Beschrijving Gegevens 

Potentiometer-Box 
SK TU2-POT 

Met deze box kan het toerental rechtstreeks 
vanaf de frequentieomvormer traploos worden 

ingesteld.  

1 Potentiometer 0...100 % 
1 Schakelaar links-0-rechts 

Met deze interface kan de NORDAC trio SK 
300E via de seriële Profibus poort worden 

aangestuurd.  

Profibus module 
SK TU2-PBR 

1 Profibus-interface 

Profibus module 
SK TU2-PBR-24V 

Met deze interface kan de NORDAC trio SK 
300E via de seriële Profibus poort worden 

aangestuurd.  

1 Profibus-interface 
1 Voeding 24V, M8 
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2   Modules 

 
Afsluitweerstand 
De afsluitweerstand voor de laatste busdeelnemer kan als eindconnector op de uitgang van de laatste 
frequentieomvormer worden geschakeld. 
 
Draaicodeschakelaar 
De draaicodeschakelaars bevinden zich onder de desbetreffende afdichtingsschroefdoppen.  
 
PPO-type instellen 
Met de draaicodeschakelaar voor het PPO-type kunnen de 4 PPO-types worden geselecteerd. Wanneer de 
schakelaar op PGM staat wordt de waarde uit parameter P507 van de frequentieomvormer gebruikt. Hierbij moet 
de frequentieomvormer aangesloten zijn op de netspanning. 
 
Profibusadres instellen 
Met de draaicodeschakelaars, aangeduid met „x16“ en „x1“, kan het Profibusadres hexadecimaal van 00 tot 7F 
worden gekozen. Dat betekent decimaal van 0 tot 127. Wanneer de schakelaar op PGM staat wordt de waarde uit 
parameter P509 van de frequentieomvormer gebruikt. Hierbij moet de frequentieomvormer aangesloten zijn op de 
netspanning. 
Bijvoorbeeld:  Profibusadres = 30dez = 1Ehex ->  x16=1, x1=E 
 
Aanwijzing: de instellingen via de draaicodeschakelaar worden niet naar de frequentieomvormer verzonden. 
 
 
 
 

Status-meldingen van de module 
 
De status van de communicatie voor de Profibus-module wordt voor een snelle 
detectie door middel van twee LED’s weergegeven. Deze geven door middel van 
kleur en door te knipperen de verschillende toestanden van de module 
respectievelijk van de communicatie aan. 
 
Meer informatie over de status-meldingen staan 
vermeld in hoofdstuk 5.3  „Foutbewaking“. BR (groen)  Bus Ready 

 

BE (rood)  Bus Error 
 
 
 
 
 
Externe busaansluiting 
 
Voor de aansluiting van een SK 300E met de optie Profibus in een 
beschikbaar Profibus-netwerk is speciaal connector-toebehoren nodig. In 
plaats van de SUB-D componenten die normaal gesproken worden gebruikt,  
worden hier M12-componenten gebruikt, die ervoor zorgen dat de hoge 
beschermingsklasse IP66 gerealseerd wordt. De volgende aanbevolen M12-
componenten zijn speciaal uitgevoerd voor Profibus-toepassingen. Er is een 
afscherming aanwezig en de codering (B-gecodeerd) voldoet aan de 
Profibus-standaard. Bij het selecteren van de connector dient men erop te 
letten, dat er geen gangbare M12-componenten met een A-codering worden 
gebruikt. 

standaardbezetting 
M12  pin signaal 

1 + 5V 
2 A-gegevens 
3 GND 
4 B-gegevens 
5 afscherming 

 
 
 
 

 AANWIJZING  

 
  De kabelafscherming moet met de functionele aarde 2 (in de  regel de elektrisch geleidende 

montageplaat) worden verbonden om EMC-storingen in de omvormer te voorkomen. 

Technologiebox: om dit te bereiken dient de kabelafscherming in de Profibus-connector met de 
metalen behuizing van de SUB-D connector en de functionele aarde groot oppervlakkig te 
worden verbonden. 
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NORDAC  Profibus DP ingebruikstellingsvoorschriften 

De volgende connectoren worden aanbevolen: 
 
M12- connector 
 
 
 
 
 
 
 

artikelnummer leverancier aanduiding recht haaks 
MURR Elektronik connector M12 recht B-gecodeerd 

6..8mm 
7000-14001-0000000 --- 

LUMBERG connector M12 recht B-gecodeerd 0976 PMC 101 --- 
Binder connector M12 B-gecodeerd 99 1437 810 05 99 1437 820 05 

 
 
M12-bus 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelnr. Leverancier Aanduiding recht gehoekt 
MURR Elektronik Bus M12 recht B-gecodeerd 6..8mm 7000-14021-0000000 --- 
LUMBERG Bus M12 recht B-gecodeerd 0976 PFC 101 --- 
Binder Bus M12 B-gecodeerd 99 1436 810 05 99 1436 820 05 

 
 
afsluitweerstand 
 
 
 
 
 
 

leverancier aanduiding artikelnummer 
MURR Elektronik Bus afsluitweerstand M12 7000-14041-0000000 
LUMBERG Profibus afsluitweerstand M12 0979 PTX 101 
Binder --- --- 

 
 
M8-bus 
 
 
 
 
 
 

leverancier aanduiding artikelnummer 
MURR Elektronik Ronde connector M8  

met MOSA snijklemmentechniek 7000-08361-0000000

LUMBERG Koppeling M8 met schroefklemmen RKMCK 3 
Binder Sensor connectorverbinding  

serie 768 (M8x1) 99-3400-100-03 

 
 
Desgewenst zijn bij de vermelde leveranciers ook geprefabriceerde Profibuskabels verkrijgbaar. 
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2   Modules 

2.2.2  Montage van TU2-technologieboxen 
 

 WAARSCHUWING / AANWIJZING  

 
 
 
 
 

Installaties mogen uitsluitend door gediplomeerd en deskundig personeel onder speciale 
naleving van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen plaatsvinden. 
De technologieboxen mogen uitsluitend worden gemonteerd, wanneer de apparatuur 
spanningsvrij is geschakeld. 

  

De technologiebox moet rechtstreeks in de omvormer worden vastgeklikt, montage op 
afstand is niet mogelijk. 

 
 
 
De montage van de technologieboxen dient als volgt te worden uitgevoerd: 

1. Schakel de netspanning uit, houd u aan de wachttijd. 
2. Verwijder de blinde afdekplaat door de 6 inbusbouten los te draaien. 
3. Let op de juiste passing van de insteekcontacten en de afdichting van het deksel. 
4. Plaats de technologiebox en schroef deze vast. 

 
 
 
Aarde aansluiting   
Men dient te letten op de aansluiting van de aarde, die op de plaat van de standaardomvormer en op iedere 
technologiebox als insteekbare connector is uitgevoerd. Bij het inbouwen van de technologiebox dient deze 
aardeleiding te worden aangesloten om een volledige aarding te garanderen.  
 
 
 

Bevestigingsschroeven 
van de technologiebox 

 

Aarding van de afdekplaat 
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2.3   Busmodule bij de vector mc  
 
 
De NORDAC vector mc frequentieomvormer wordt 
standaard zonder bedieningsmodule geleverd. De 
parameters kunnen zo uitsluitend worden ingesteld 
via de interface RS485 (stuurklemmen) met het USS-
protocol. 
 
Optioneel kan één van de volgende mogelijkheden 
worden gekozen: 
 

 
 
 
- RS232 mc 
- CANbus mc 
- CANopen mc 
- DeviceNet mc 
- Profibus mc 

 
- ControlBox mc (parametreer-/bedieningspaneel) 
- ParameterBox (bedieningspaneel met tekstdisplay) 

 

 
Neem, indien nodig, andere noodzakelijke extra modules of software bij bovengenoemde modules in acht. 
 
 
 

 AANWIJZING  

 
 De vereiste parameterinstellingen kunnen bijv. met de ControlBox mc (optioneel) of de RS485 

gebruikersinterface (optioneel) met de NORDCON software worden uitgevoerd. De 
parameternummers en –waarden kunnen met behulp van het 4-cijferig 7 segment-LED-display of 
op de PC worden weergegeven. 
De RS485 interface kan parallel met de Profibus mc module worden gebruikt. 
De Profibus mc module moet rechtstreeks in de omvormer worden vastgeklikt, montage op 
afstand is niet mogelijk. 

 

 
 
 
2.3.1  Profibus module bij de vector mc 
 (Profibus mc) 
 

 GND

RTS

6
15

9

+5V

A-gegevens

B-gegevens

 

De Profibus DP communicatiemodule „Profibus mc“, is bedoeld voor het toepassen van de 
omvormerserie vector mc bij hogere automatiseringssystemen via Profibus  DP.  
 
Afsluitweerstand: 
De afsluitweerstand voor de laatste busdeelnemer bevindt zich in de Profibus-normconnector 
(geen standaard onderdeel van de NORD levering). 
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2   Modules 

 
 

 WAARSCHUWING  

 
  

Het aanbrengen of verwijderen van de module mag uitsluitend geschieden, wanneer de 
omvormer spanningsvrij is geschakeld. De insteekplaatsen mogen uitsluitend voor de modules 
worden gebruikt waarvoor deze zijn bedoeld. De insteekplaatsen zijn gecodeerd, zodat 
verwisseling wordt voorkomen. 

 

 
 
 
2.3.2  Montage van technologieboxen 
 
De montage van de Profibus mc technologiebox dient als 
volgt te worden uitgevoerd: 

Te
ch

no
lo

gi
e 

Bo
x m

c

2. 3.

1.

 
1. Schakel de netspanning uit, houd u aan de 

wachttijd. 
2. Verwijder de blinde afdekplaat door deze er 

eenvoudig af te trekken aan de bovenrand. 
Vector mc 

- zijaanzicht - 
3. Haak de Profibus mc module eerst aan het 

onderste uiteinde vast en laat vervolgens het 
bovenste uiteinde met lichte druk naar boven en 
tegen het montagevlak hoorbaar vastklikken. 

 
 
Nadat de stroom is ingeschakeld is het apparaat na korte tijd 
bedrijfsgereed. 
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3    Het Profibus protocol 
 
3.1   Overzicht 
 
In de laag 2 van het ISO/OSI-model worden o.a.  
 

- het algemene formaat van de telegrammen voor de gegevensoverdracht  
- de toegangsmechanismen tot de bus 
- de beveiligingsmechanismen 
- de in acht te nemen tijden 
- de mogelijke transmissiediensten 

 
beschreven. 
 
Op het ontwerp van de laag 2 heeft de gebruiker slechts een geringe invloed, omdat de beschikbare PROFIBUS-
ASIC’s nagenoeg alle diensten bevat. 
 
 
 
3.2   PROFIBUS master 
 
PROFIBUS masters zijn veldapparaten die het initiatief nemen voor de gegevensuitwisseling met veldapparaten 
die als slave werken. Een master heeft op een bus als enige toegangsrecht tot de slaves (bij meerdere masters, 
wanneer deze in het bezit van de toegangsautorisatie is). 
Alle gegevens die een PROFIBUS master nodig heeft voor het uitwisselen van gegevens met de slaves (bijv. I/O-
bereik), dienen vóór de systeemstart te worden aangemaakt en in de master te worden geladen (→ GSD-bestand). 
 
De belangrijkste taken van een master zijn: 
 

- gegevens uitwisselen met de geprojecteerde slaves 
- de toegang tot de bus coördineren 
- foutbehandelingen uitvoeren 
- de slavegegevens aan de gebruiker ter beschikking stellen 

 
Voor de PROFIBUS DP zijn de volgende transmissiediensten gedefinieerd: 
 

- SRD:  Send and request data with acknowledge. De master zendt in een berichtencyclus  
   uitgangsgegevens naar een slave en krijgt als antwoord in dezelfde cyclus de  
   ingangsgegevens terug. 

- SDN:  Send data with no acknowledge, staat het verzenden van broadcast-telegrammen toe 
   (niet bevestigde telegrammen). 

 
PROFIBUS DP master is verkrijgbaar als 
 
- module binnen een PLC 
- CPU-module met geïntegreerde PLC 
- standaard PC-modules 
- stand-alone-boards 
 
 
 
 
4    Busopbouw 
 
Een bussegment bestaat uit maximaal 32 deelnemers. Via repeaters kunnen meerdere segmenten met elkaar 
worden verbonden. Er kunnen zo in totaal 126 deelnemers aan het gebruiksdataverkeer deelnemen. Daarbij dient 
men erop te letten, dat de reactietijden oplopen met een toenemend aantal deelnemers. 
De manier waarop de gegevensoverdracht door het seriële bussysteem door middel van een getwiste 
tweedraadsleiding met de leidingafscherming verbonden aan aarde plaatsvindt is in de specificatie van de 
storingsongevoelige RS485-interface gedefinieerd. 
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3   Busprotocol   /   4   Busopbouw 

 
4.1   Buskabels leggen 
 
Er dient speciaal aandacht te worden geschonken aan de juiste installatie van het bussysteem in een industriële 
omgeving om mogelijke storingsinvloeden te reduceren. De volgende punten kunnen helpen om storingen en 
problemen van begin af aan te voorkomen. Deze installatievoorschriften kunnen niet volledig zijn en ontheffen de 
installateur niet van de geldende veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter voorkoming van ongelukken. 
 
 
 
4.2   Leidingmateriaal 
 
De koppeling van de frequentieomvormer aan het PROFIBUS-systeem vindt in de regel plaats door middel van 
een getwiste, afgeschermde tweedraadsleiding. Deze busleiding is in de norm EN 50 170 als leidingtype A 
gespecificeerd. Alleen wanneer de vastgelegde leidingparameters in acht worden genomen, kunnen de 
gegarandeerde overdrachtssnelheden resp. overdrachtsafstanden zonder storingen worden gerealiseerd. 
 
Deze leidingtypes leveren de volgende lineaire uitbreidingen van een bussegment op: 
 

overdrachtssnelheid  
[kBit/s] 9,6 19,2 45,45 93,75 187,5 500 1500 3000 6000 12000

leidinglengte [m] 1200 1200 1200 1200 1000 400 200 100 100 100 

 
 
 
4.3   Kabelgeleiding en afscherming (EMC-maatregelen) 
 
Hoogfrequente storingen die voornamelijk worden veroorzaak door elektrisch schakelen of door blikseminslag, 
hebben zonder EMC-maatregelen vaak tot gevolg, dat elektronische onderdelen in de busdeelnemers worden 
gestoord en een storingsvrije werking zodoende niet meer is gegarandeerd. 
Een vakkundige installatie van de afscherming van de buskabel dempt de elektrische instraling die in een 
industriële omgeving kunnen optreden. Met de volgende maatregelen bereikt u de beste 
afschermingseigenschappen: 
 
 

• Verbind de busdeelnemers over een zo kort mogelijke afstand met elkaar. 
• De afscherming van de busleiding moet aan beide zijden en groot oppervlakkig aan een ‘schone’ 

aardeaansluitng worden gemonteerd. 
• Vermijd het aftakken van leidingen om veldapparaten op de bus aan te sluiten. 
• Vermijd verlenging van busleidingen door middel van connectorverbindingen. 

 
 
Busleidingen dienen op een minimumafstand van 20 cm ten opzichte van andere leidingen te worden gelegd, 
wanneer deze een grotere spanning voeren dan 60V. Dit geldt voor een kabelgeleiding zowel binnen als buiten 
schakelkasten.  
 
 
Aanwijzing: Bij verschillende aardpotentialen kan via de aan beide zijden aangesloten afscherming een  
     vereffeningsstroom vloeien, die voor elektronische onderdelen een risico vormt. Potentiaalverschillen   
     moeten daarom vóór het inschakelen van de voedingsspanning van de installatie worden  
     gereduceerd door een voldoende potentiaalvereffening. 
 

    Neem hiertoe vooral nota van de informatie uit het gedeelte Profibus „technische richtlijnen“ 
„Montagerichtlijnen voor PROFIBUS-DP/FMS“ van september 1998 best.-nr. 2.111. 
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5    Parameterinstelling 
 
Om de frequentieomvormer met het Profibus protocol te kunnen gebruiken, moeten er behalve de busverbindung 
naar de master enkele instellingen op de frequentieomvormer worden gerealiseerd.  
 
Bij het Profibus-protocol worden de parameters van de omvormer in de reeks 1000 tot en met 1999 
gemappt, d.w.z. bij de parameterinstelling via de bus moeten de parameternummers met de waarde 1000 
worden opgeteld (bijv. P508 → P1508). 
 
Het profibus-adres moet in P508 en het PPO-type in P507 volgens de besturingsconfiguratie worden ingesteld. De 
parameters van de frequentieomvormer kunnen te allen tijde worden ingesteld. De aansturing van de 
frequentieomvormer via PROFIBUS DP kan worden geactiveerd door parameter P509 op de waarde 8 resp. 9 of 
10 te zetten. De telegram-uitvaltijd P513 kan afhankelijk van het Profibus-systeem worden gekozen. 
 
 
5.1   Busparameters 
 
 

 AANWIJZING  

 
  Afzonderlijke parameters of parameterinstellingen kunnen al naargelang omvormertype 

verschillend of beperkt zijn! 
 
 
 
Parameter Instelwaarde / beschrijving / aanwijzing Beschikbaar met optie 

P507 PPO-type BSC STD MLT BUS   
1 ... 4    

[ 1 ] Gebruikte PPO-type (zie hoofdstuk 6) 

P508 Profibus-adres  BSC STD MLT BUS   
1 ... 126  

[ 1 ] Profibus-adres 

P509  Interface BSC STD MLT BUS   
0 ... 21 

[ 0 ] 

 

Selectie van de interface voor het aansturen van de omvormer. 
0 = Stuurklemmen of toetsbediening met de ControlBox (optioneel), de ParameterBox (optioneel) 

of de PotentiometerBox (optioneel) 
1 = Alleen stuurklemmen, de aansturing van de frequentieomvormer is uitsluitend mogelijk via de 4 

digitale ingangen en de analoge ingang. 

8 = Profibus regelwaarde, de frequentieregelwaarde wordt via de Profibus verzonden. De 
aansturing via de digitale ingangen blijft actief. 

9 = Profibus stuurwoord, de stuursignalen (vrijgave, draairichting, ...) worden via de Profibus 
verzonden, de regelwaarde via de analoge ingang of de vaste frequenties.  

10 = Profibus, alle besturingsdata worden via de Profibus verzonden. De analoge ingang en de 
digitale ingangen hebben geen functie (behalve veiligheidsfuncties, zie onder). 

 

P510 Interface extra busregelwaarde  BSC STD MLT BUS   
Selectie van de interface voor het aansturen van de omvormer. 0 ... 6 

[ 0 ] 

alleen SK 700E 
0 = Auto: de extra busregelwaarde wordt automatisch 

overgenomen van de interface van de belangrijkste 
regelwaarden P509 >Interface< 

1 = USS 
2 = CANbus 

3 = Profibus 
4 = InterBus 
5 = CANopen 
6 = DeviceNet 
7 = gereserveerd 
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5   Busparameters 

Parameter Instelwaarde / beschrijving / aanwijzing Beschikbaar met optie 

P513 Telegram-uitvaltijd BSC STD MLT BUS   
0,1 ... 100,0 s 

[ 0,0 ] 
Bewakingsfunctie van de actieve bus-interface. Nadat er een geldig telegram is ontvangen, moet 
binnen de ingestelde tijd het volgende telegram worden ontvangen. Anders meldt de omvormer een 
storing en schakelt met foutmelding E010 >Bus Time Out< af. 

Met de instelwaarde 0 wordt de bewaking afgeschakeld. 

P543 (P) Bus – meetwaarde 1 Altijd zichtbaar 
In deze parameter kan de meetwaarde 1 (IW1) bij busaansturing worden gekozen. 0 ... 11 

[ 1 ] 0 = Uit 
1 = Meetfrequentie 
2 = Meettoerental 
3 = Stroom  
4 = Koppelstroom  
5 = Status digitale ingangen & relais 4 

6 = Meetpositie (alleen met posicon, SK 700E) 
7 = Regelpositie (alleen met posicon SK 700E) 
8 = Regelfrequentie 
9 = Foutnummer 
10 = Meetpositie increment 5 (alleen met posicon SK 

700E) 
11 = Regelpositie increment 5 (alleen met posicon SK 

700E) 
 

P544  (P) Bus – meetwaarde 2 Altijd zichtbaar 
In deze parameter kan de terugmeldwaarde 2 (IW2) bij busaansturing worden gekozen.  0 ... 11 

[ 0 ] 0 = Uit 
1 = Meetfrequentie 
2 = Meettoerental  
3 = Stroom 
4 = Koppelstroom 
5 = Status digitale ingangen & relais 4 

6 = Meetpositie (alleen met posicon, SK 700E) 
7 = Regelpositie (alleen met posicon SK 700E) 
8 = Regelfrequentie 
9 = Foutnummer 
10 = Meetpositie increment5 (alleen met posicon SK 700E)
11 = Regelpositie increment5 (alleen met posicon SK 

700E) 
 

P545  (P) Bus – meetwaarde 3 Altijd zichtbaar 
In deze parameter kan de terugmeldwaarde 3 (IW3) bij busaansturing worden gekozen. Deze hangt af 
van de instellingen van de parameters P546 en P543. 

0 ... 11 

[ 0 ] 
0 = Uit 
1 = Meetfrequentie 
2 = Meettoerental  
3 = Stroom 
4 = Koppelstroom 
5 = Status digitale ingangen & relais 4 

6 = Meetpositie (alleen met posicon, SK 700E) 
7 = Regelpositie (alleen met posicon SK 700E) 
8 = Regelfrequentie 
9 = Foutnummer 
10 = Meetpositie increment5 (alleen met posicon SK 700E)

11 = Regelpositie increment5 (alleen met posicon SK 
700E) 

P546  (P) Bus – regelwaarde 1 Altijd zichtbaar 
0 ... 6 

[ 1 ] 
In deze parameter wordt bij busaansturing aan de geleverde regelwaarde 1 (SW1) een functie 
toegekend. 
0 = Uit 
1 = Regelfrequentie (16 bit) 
2 = 16 bit regelpositie (alleen bij de optie posicon, SK 700E) 
3 = 32 bit regelpositie (alleen bij de optie posicon, SK 700E en wanneer PPO-type 2 of 4 is gekozen) 
4 = Stuurklemmen posicon 6 (alleen bij de optie posicon, SK 700E, 16 bit) 
5 = Regelpositie (16 bit) increment (alleen met posicon SK 700E) 
6 = Regelpositie (32 bit) increment (alleen met posicon SK 700E) 

 
 
 
 
 
4 de bezetting van de digitale ingangen bij P543/ 544/ 545 = 5 voor SK 700E 
 Bit 0   = Dig. In 1 Bit 1   = Dig. In 2 Bit 2   = Dig. In 3 Bit 3   = Dig. In 4 
 Bit 4   = Dig. In 5 Bit 5   = Dig. In 6 Bit 6   = Dig. In 7 (POS of ENC) Bit 7   = Dig. In 8 (POS) 
 Bit 8   = Dig. In 9 (POS) Bit 9   = Dig. In 10 (POS) Bit 10 = Dig. In 11 (POS) Bit 11 = Dig.In 12 (POS) 
 Bit 12 = Rel 1 Bit 13 = Rel 2 Bit 14 = Rel 3 (POS) Bit 15 = Rel 4 (POS) 
 
5 De regel-/meetpositie overeenkomstig een encoder met 8192 incrementen per omwenteling. 
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Parameter Instelwaarde / beschrijving / aanwijzing Beschikbaar met optie 

P547  (P) Bus – regelwaarde 2 Altijd zichtbaar 
In deze parameter wordt bij busaansturing aan de geleverde regelwaarde 2 (SW2) een functie 
toegekend. 

0 ... 16 

[ 0 ] 
0 = Uit 
1 = Regelfrequentie 
2 = Koppelstroomgrens 
3 = Meetfrequentie PID 
4 = Frequentie optellen 
5 = Frequentie aftrekken 
6 = Stroomgrens  
7 = Maximumfrequentie 
 

8 = Meetfrequentie PID begrensd 
9 = Meetfrequentie PID bewaakt 
10 = Koppel 
11 = Overnamekoppel 
12 = Stuurklemmen posicon 6 

(alleen met de optie posicon in de SK 700E) 
13 = Vermenigvuldiging 
14 = Meetwaarde procesregelaar 
15 = Regelwaarde procesregelaar 
16 = Overnamekoppel procesregelaar 

P548  (P) Bus – regelwaarde 3 Altijd zichtbaar 
In deze parameter wordt bij busaansturing aan de geleverde regelwaarde 3 (SW3) een functie 
toegekend. Is alleen beschikbaar wanneer P546 ≠ 3 en 6 is. 

0 ... 16 

[ 0 ] 
0 = Uit 
1 = Regelfrequentie 
2 = Koppelstroomgrens 
3 = Meetfrequentie PID 
4 = Frequentie optellen 
5 = Frequentie aftrekken 
6 = Stroomgrens  
7 = Maximumfrequentie 
 

8 = Meetfrequentie PID begrensd 
9 = Meetfrequentie PID bewaakt 
10 = Koppel 
11 = Overnamekoppel 
12 = Stuurklemmen posicon 6 

(alleen met de optie posicon in de SK 700E ) 
13 = Vermenigvuldiging 
14 = Meetwaarde procesregelaar 
15 = Regelwaarde procesregelaar 
16 = Overnamekoppel procesregelaar 

 
 
5.2   Informatieparameters 
 
Parameter Instelwaarde / beschrijving / aanwijzing Beschikbaar met optie 

P745 Moduleversie Altijd zichtbaar 

0 ... 32767 

Softwareversie van de ingebouwde modules 

Array-niveau: alleen bij de SK 700E 
 [01] TechnologieBox  
 [02] Gebruikersinterface 
 [03] Extra-unit 

P746 Modulestatus Altijd zichtbaar 

0000 ... FFFF hex 

Status van de ingebouwde modules 

Array-niveau:  alleen bij de SK 700E 
 [01] TechnologieBox  
 [02] Gebruikersinterface 
 [03] Extra-unit 

 
 AANWIJZING 

  
De functies spanning blokkeren, snelstop, afstandsbesturing en storingsreset, staan bij
activering in principe voor de stuurklemmen (lokaal) ter beschikking. Om de aandrijving 
vervolgens te kunnen gebruiken, moet op de gebruikte digitale ingangen een high-signaal 
aanliggen, voordat de aandrijving vrijgegeven kan worden. 

 
 
6 Ook de „Referentiepuntloop“, „Teach-in“ en „Reset-positie“ kunnen via de andere bits worden aangestuurd: 

Bit 0: positie-array/pos.incrementen-array Bit 1  : positie-array/pos.incrementen-array   Bit 2: positie-array/pos.increm.array 
Bit 3: positie-array/pos.incrementen-array Bit 4  : positie-array/pos.incrementen-array   Bit 5: positie-array/pos.increm.array 
Bit 6: referentiepuntloop Bit 7  : referentiepunt   Bit 8: teach-in 
Bit 9: quit-teach-in Bit 10: reset-positie 
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5.3   Foutbewaking 
 
De PROFIBUS-module bewaakt de volgende functies: 

• Verbinding met de master: fout bijvoorbeeld door het lostrekken van de buskabel. 
• Baudrate-detectie 
• Het ontvangen van procesgevens door de PROFIBUS:  

Na ontvangst van een geldig telegram moet binnen de in de omvormerparameter „USS Time Out“ ingestelde 
tijd het volgende telegram worden ontvangen. 

• Ontvangen van procesgegevens door de omvormer: wanneer de verbinding naar de omvormer wordt 
onderbroken, wordt in het PROFIBUS-telegram in de uitgebreide diagnose een foutmelding vermeld (2 
bytes: 0x02 0x04). 

 
In de parameter P746 kan de status van de PROFIBUS-module worden uitgelezen. Bij een gebruikersinterface kan 
dit met een TechnologieBox of ControlBox plaatsvinden. Bij gebruik van een TechnologieBox moet de parameter 
via een extra busmodule met USS of CAN-interface worden uitgelezen. Bij de TechnologieBox staan echter nog 2 
LED's voor de diagnose ter beschikking (zie onder). 
 
Parameter P746 is een subindex-parameter: in de subindex 0 staat de status van de PROFIBUS-TechnologieBox; 
in de subindex 1 de status van de PROFIBUS-gebruikersinterface. 
 
De parameter bevat informatie in binaire code die hexadecimaal wordt weergegeven: 
 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Module-ID  

PROFIBUS=6 
   

    Module gereed 
    Verbinding naar de master 
    Initialisering actief 
    Gereserveerd (0) 
    Modulefout 
    Time Out fout 
    Gereserveerd (0) 
    Gereserveerd (0) 

 
  
LED-indicatie bij de TechnologieBox: 
 
De status van de PROFIBUS-TechnologieBox wordt door de beide ingebouwde LED’s gesignaleerd: 
 
Groene LED  
BR  Bus Ready 

Rode LED 
BE  Bus Error 

Betekenis 

AAN UIT Normale werking; cyclische gegevensoverdracht via de PROFIBUS. 
Langzaam 
knipperend 

UIT Er werden na het inschakelen nog geen procesgegevens ontvangen 
→ bijv. geen verbinding met de master 

Langzaam 
knipperend 

Kort oplichtend Initialisering van de PROFIBUS-module (bij het inschakelen of 
wijzigen van een Profibus-parameter op de omvormer) 

Langzaam 
knipperend 

AAN Time Out in de ontvangst van procesgegevens: de door de Profibus 
master geparametreerde Watchdog tijd is verstreken, zonder dat er 
nieuwe procesgegevens werden ontvangen (maximaal 3 seconden)
(bijv. Baudrate niet gedetecteerd, kabelonderbreking ).  

Langzaam 
knipperend 

Langzaam 
knipperend 

Time Out in de ontvangst van procesgegevens: de in P513 
ingestelde tijd is verstreken, zonder dat er nieuwe procesgegevens 
werden ontvangen. 

Langzaam 
knipperend 

Snel knipperend Communicatie tussen omvormer en PROFIBUS-module is 
onderbroken. 
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6    Gegevensoverdracht 
 
6.1   Structuur van de gebruiksgegevens 
 
In dit hoofdstuk wordt het cyclische dataverkeer tussen de master en de omvormer beschreven. 
 
De gebruiksgegevens worden verdeeld in twee delen: 
 

• PKW-deel (Parameterinstelling; Parameter- Kennung- Wert = parameter-ID-waarde) 
• PCG-deel (Procesgegevens) 

 
Via het PKW-deel van de gebruiksgegevens kunnen parameterwaarden worden gelezen en ingesteld. Alle taken 
die via de PKW-interface plaatsvinden, zijn voornamelijk taken voor de configuratie, controle en diagnose. 
Het PCG-bereik is bedoeld voor het aansturen van de frequentieomvormer. In de procesgegevens worden het 
stuurwoord resp. statuswoord en de regel- en meetwaarden verzonden. 
 
Een toegang bestaat altijd uit een opdracht- en antwoordtelegram. In het opdrachttelegram worden de 
gebruiksgegevens van de master naar de slave verzonden. In het antwoordtelegram worden de gebruiksgegevens 
van de slave naar de master verzonden. De opbouw van beide telegrammen is gelijk. 
 
 
 

MASTER SLAVE 

Parameteropdracht Stuurwoord + regelwaarden

Parameterantwoord Statuswoord + meetwaarden 

PKW-deel PCG-deel 

Opdrachttelegram 

Antwoordtelegram 

Verwerking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: telegramverkeer / opbouw gebruiksgegevensbereik 
 
 
De verwerking van de procesgegevens in de frequentieomvormer vindt direct plaats (hoge prioriteit), zodat er een 
snelle reactie op stuurcommando’s kan volgen resp. statuswijzigingen zonder vertraging naar de master kunnen 
worden verzonden. 
De verwerkingssnelheid van de PKW-gegevens daarentegen heeft een lagere prioriteit, zodat de bewerking 
aanzienlijk langer kan duren. 
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6.2   PPO-types 
 
Voor het cyclische dataverkeer is het Parameter-Procesgegevens-Object (PPO) gedefinieerd, waarmee zowel 
procesgegevens (PCG) als ook parameters (PKW) van de master naar de omvormer kunnen worden verzonden. 
De omvormer kan het PPO-type 1,2,3 of 4 verwerken.  
 

Type Taak  

PPO1 Uitgebreid parameter-telegram met 32 bit parameterwaarde en procesgegevens 
Telegram met uitgebreide procesgegevens (belangrijkste regelwaarden en twee 
extra regelwaarden) en 32 bit parameterwaarde PPO2 

Procesgegevens-telegram met belangrijkste regelwaarde zonder 
parametergegevens PPO3 

Uitgebreid procesgegevens-telegram met belangrijkste regelwaarden en extra 
regelwaarden zonder parametergegevens PPO4 

 
PPO 3 en PPO 4 zijn uitsluitend procesgegevens-objecten voor toepassingen waarvoor geen cyclische 
parameterbewerking  nodig is.  
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de ondersteunde PPO-types. 
 
 

           
  PKW PCG  
  PKE IND PWE PWE PCG1 PCG2 PCG3 PCG4  
      STW SW1 SW3 SW2  
      ZSW IW1 IW3 IW2  
           
  1e woord 2e woord 3e woord 4e woord 5e woord 6e woord 7e woord 8e woord  
           
 PPO 1          
           
 PPO 2          
           
           
      1e woord 2e woord 3e woord 4e woord  
           
 PPO3          
           
 PPO4          
           

 
 
Aanwijzing: op grond van de protocolbepaling moeten voor de PPO-types 2 en 4 voor het adresgedeelte van de 

procesgegevens (PCG) telkens 6 woorden worden gereserveerd. De beide laatste woorden worden niet 
gebruikt voor de procesgegevens-telegrammen, deze zijn derhalve slechts reserve. 

 
 
 
Gebruikte afkortingen: 
 
PPO Parameter-procesgegevens-object  STW Stuurwoord 
PKW Parameter-ID-waarde  ZSW Statuswoord 
PCG Procesgegevens  SW1..3 Regelwaarde 1-3 
PKE Parameter-ID  IW1..3 Meetwaarde 1-3 
IND Index    
PWE Parameterwaarde    

 
 
Aanwijzing: een PLC kan normaal gesproken alleen maar dubbelwoorden door I/O-geheugentoegangen 

consistent verzenden. Bij langere dataformaten (PKW-kanaal altijd/PCG-gegevens bij PPO2 of PPO4) 
moeten systeemfuncties (bijv. SFC14/15) worden gebruikt. 
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6.3   Procesgegevens (PCG) 
 
In het procesgegevensdeel PCG worden stuurwoorden en regelwaarden van de master naar de omvormer 
verzonden en als reactie hierop worden statuswoorden en meetwaarden van de omvormer naar de master 
verzonden. De volgorde van de elementen (woorden) van de opbouw van het PCG-bereik is altijd gelijk, maar 
wordt al naargelang de gegevensrichting master ⇒ omvormer / omvormer ⇒ master verschillend aangeduid. 
 
Het procesgegevensdeel van de gebruiksgegevens heeft de volgende opbouw:  
 

- STW:  Stuurwoord; lengte 16 bit, opdrachttelegram 
  bevat stuurbits (bijv. vrijgave, snelstop, foutenreset) 

 
- ZSW: Statuswoord; lengte 16 bit, antwoordtelegram 

  bevat statusbits (bijv. FO draait, storing) 
 
- SW1..3: Regelwaarden; maximaal 3 mogelijk, 16 of 32 bit, opdrachttelegram 

   bijv. frequentieregelwaarde, positieregelwaarde, koppelregelwaarde 
 
- IW1..3: Meetwaarden; maximaal 3 mogelijk, 16 of 32 bit, antwoordtelegram 

   bijv. frequentiemeetwaarde, positiemeetwaarde, koppelmeetwaarde 
 
 

 1e woord 2e woord 3e woord 4e woord  
      
PCG-bereik met  
1x16 bit regelwaarde 

STW 
ZSW 

SW1 
IW1 

  PP0-type 
1, 3 

      
PCG-bereik met max. 3 
16 bit regelwaarden 

STW 
ZSW 

SW1 
IW1 

SW3 
IW3 

SW2 
IW2 

PP0-type 
2, 4 

     
PCG-bereik met 1x 32 bit 
regelwaarde en 1x 16 bit 

STW 
ZSW 

SW1 
IW1 

SW2 
IW2 

PP0-type 
2, 4 
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6.3.1  Het stuurwoord (STW)  
 
In het opdrachttelegram wordt in het gedeelte van de procesgegevens het stuurwoord (STW) als eerste woord naar 
de frequentieomvormer verzonden. 
 

 PCG1 PCG2 PCG3 PCG4  
 STW SW1 SW3 SW2  
   

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 
Betekenis van de afzonderlijke bits: 

Waarde Betekenis Opmerking  Bit 
0 0 UIT 1 Afremmen met de deceleratietijd, bij f=0Hz spanningsvrijschakeling 
 1 IN Bedrijfsgereed 

1 0 UIT 2 Spanning sperren; de uitgangsspanning van de omvormer wordt 
gesperd; de FO gaat over in de status inschakelblokkering. 

 1 Bedrijfsvoorwaarde UIT 2 is beëindigd 
2 0 UIT 3 Snelstop met geprogrammeerde snelstoptijd; bij f=0Hz 

spanningsvrijschakeling; FO gaat over in de status 
inschakelblokkering 

 1 Bedrijfsvoorwaarde UIT 3 is beëindigd 
3 0 “In bedrijf“ sperren Spanning sperren; de uitgangsspanning van de omvormer wordt 

gesperd; de FO gaat over in de status klaar om in te schakelen 
 1 “In bedrijf“ vrijgegeven Vrijgave van de uitgangsspanning; acceleratie naar aangestuurde 

regelwaarde 
4 0 Acceleratietijd sperren Acceleratietijd wordt op nul gezet; bij f=0Hz geen 

spanningsvrijschakeling; FO blijft in de status bedrijf vrijgegeven 
 1 Bedrijfsvoorwaarde Acceleratietijd is vrijgegeven 

5 0 Acceleratie stoppen ”Bevriezen” van de actuele door de acceleratietijd opgegeven 
regelwaarde (frequentie vasthouden). 

 1 Acceleratietijd vrijgeven Regelwaarde voor de acceleratietijd vrijgegeven. 
6 0 Regelwaarde sperren Gekozen regelwaarde voor de acceleratietjd wordt op nul gezet. 
 1 Regelwaarde vrijgegeven Gekozen regelwaarde voor de acceleratietijd wordt geactiveerd. 

7 0   
 1 Resetten Met het wisselen van 0  naar 1 worden storingen die niet meer actief 

zijn, gereset. 
Aanwijzing: wanneer een digitale ingang op de functie ”storing reset“ is 
geprogrammeerd, mag deze bit via de bus niet langdurig op 1 zijn gezet 
(flankherkenning wordt anders verhinderd). 

8 0/1  Gereserveerd 
9 0/1  Gereserveerd 
10 0 PCG ongeldig De verzonden procesdaten zijn ongeldig. 

 1 PCG geldig De master verzendt geldige procesgegevens. 
Aanwijzing: wanneer er uitsluitend regelwaarden via de bus worden 
verzonden (instelling: interface), dan moet deze bit ingesteld zijn, zodat 
de verzonden regelwaarde geldig wordt. 

11 0   
 1 Draairichting rechtsom Draairichting rechtsom aan 

12 0   
 1 Draairichting linksom Draairichting linksom aan 

13 0/1  Gereserveerd 
14 0/1 Parameterset-

omschakeling bit 0 
15 

00 = Parameterset 1 
0/1 Parameterset-

omschakeling bit 1 
01 = Parameterset 2 

10 = Parameterset 3 
11 = Parameterset 4 
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6.3.2  Het statuswoord (ZSW) 
 
In het omvormer-antwoordtelegram wordt in het gedeelte van de procesgegevens het statuswoord (ZSW) als 
eerste woord aan de frequentieomvormer verzonden. 
 

 PCG1 PCG2 PCG3 PCG4  
 ZSW IW1 IW3 IW2  

   
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
Betekenis van de afzonderlijke bits: 

Waarde Betekenis Opmerking Bit 
0 0 Niet gereed om in te 

schakelen 
 

 1 Gereed om in te schakelen Initialisering beëindigd, laadrelais in, uitgangsspanning gesperd 
1 0 Niet bedrijfsgereed Oorzaken: in-commando niet actief, storing actief, UIT2 of UIT3 zijn 

actief, status Inschakelblokkering is actief 
 1 Bedrijfsgereed IN-commando is actief, er is geen storing actief. De omvormer kan met 

het commando GEBRUIK VRIJGEVEN starten 
2 0 Gebruik gesperd  
 1 Gebruik vrijgegeven Vrijgave van de uitgangsspanning; acceleratie op actieve regelwaarde 

3 0 Storingsvrij  
 1 Storing Aandrijving gestoord en daardoor buiten bedrijf; gaat na gelukte reset 

over in de status Inschakelblokkering 
4 0 UIT2 UIT2-commando is actief 
 1 Geen UIT2  

5 0 UIT3 UIT3-commando is actief 
 1 Geen UIT3  

6 0 Geen inschakelblokkering  
 1 Inschakelblokkering Gaat door UIT1 in status ”gereed om in te schakelen” 

7 0 Geen waarschuwing  
 1 Waarschuwing Aandrijving verder in bedrijf, geen reset nodig 

8 0 Meetwaarde niet OK Meetwaarde voldoet niet aan de regelwaarde  
(bij posicon: regelpositie niet bereikt) 

 1 Meetwaarde OK Meetwaarde voldoet aan de gewenste regelwaarde (regelwaarde 
bereikt) (bij posicon: regelpositie bereikt) 

9 0 Lokale master Leiding lokaal op apparaat actief 
 1 Leiding verzocht De master wordt verzocht, de leiding over te nemen. 

10 0 Vergelijkingswaarde MFR 1 
onderschreden 

Niet voldaan aan geprogrammeerde functie van de MFR 1 resp.  
meetwaarde < geprogrammeerde vergelijkingswaarde  

 1 Vergelijkingswaarde MFR 1 
bereikt 

Voldaan aan de geprogrammeerde functie van de MFR 1 resp.  
meetwaarde > geprogrammeerde vergelijkingswaarde  

11 0   
 1 Draairichting rechtsom Uitgangsspanning van de omvormer heeft een draaiveld rechtsom 

12 0   
 1 Draairichting linksom Uitgangsspanning van de omvormer heeft een draaiveld linksom 

13 0 Vergelijkingswaarde MFR 4 
onderschreden 

Alleen bij SK 700E met posicon extensie-unit: status MFR 4 = 0 

 1 Vergelijkingswaarde MFR 4 
bereikt 

Alleen bij SK 700E mit posicon extensie-unit: status MFR 4 = 1 
 

14 0/1 Actuele actieve 
parameterset 0 

15 
00 = Parameterset 1 

0/1 Actuele actieve 
parameterset 1 

01 = Parameterset 2 
10 = Parameterset 3 
11 = Parameterset 4 
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6.3.3  De regelwaarde 1 (SW1) 
 
In de parameter P546 wordt de functie van de 1e regelwaarde ingesteld. De volgende mogelijkheden staan ter 
beschikking: 
 
 
Regelfrequentie (16 bit) 
 
In de regelwaarde 1 wordt standaard de regelfrequentie als 16 bit waarde verzonden. De regelwaarde 1 wordt in 
het  opdrachttelegram in het gedeelte van de procesgegevens als tweede woord naar de omvormer verzonden. 
 

 PCG1 PCG2 PCG3 PCG4  
 STW SW1 SW3 SW2  

   
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
De regelwaarde wordt als heel getal met het waardebereik -32768 tot 32767 (8000 hex tot 7FFF hex) verzonden. 
De waarde 16384 (4000 hex) komt overeen met 100%. De waarde C000 HEX komt overeen met –100%. Een 
regelwaarde van 100% komt overeen met de in dezelfde parameterset ingestelde parameter Maximale frequentie 
(parameter P105). 
 
 
Regelpositie (16 of 32 bit) 
 
Met de extra-unit posicon van de SK 700E kan in de regelwaarde 1 de absolute regelpositie worden verzonden. 
Deze kan als 16 of 32 bit waarde worden verzonden, waarbij de resolutie 1=0,001 omwentelingen bedraagt. Verder 
kunnen de stuurklemmen (instelling stuurbits posicon) in binaire code worden verzonden.  
 
 
Instelling 16 bit regelpositie: 
Als 16 bit waarde is een waardebereik mogelijk van +32767 (= 32,767 omwentelingen) tot -32768 (= -32,768 
omwentelingen). De 16 bit regelpositie wordt in het gedeelte van de procesgegevens als tweede woord verzonden 
(zoals de regelfrequentie, zie boven). 
 
 
Instelling 32 bit regelpositie: 
Als 32 bit waarde staat het volledige positiebereik van +/- 50000,000 omwentelingen ter beschikking. De 32 bit 
regelpositie wordt in het gedeelte van de procesgegevens als tweede en derde woord verzonden: 
 

PCG1 PCG2 PCG3 PCG4 
STW SW1 SW2 

 
 
Instelling stuurbits posicon: 
Er wordt een 16 bit waarde verzonden, waarin de de stuurklemmen van de posicon extra-unit zijn afgebeeld. De 
regelpositie komt voor uit de positie-array respectievelijk positie-incrementen-array overeenkomstig de P610 
regelwaarde-modus. De verzonden bits hebben de volgende betekenis (zie ingebruikstellingsvoorschriften BU 
0710): 
 

Bit 0-5 Bit 0-bit 5 positie-array / positie-
incrementen-array 

Bit 6 Referentiepuntloop 
Bit 7 Referentiepunt 
Bit 8 Teach-In 
Bit 9 Set Teach-In 
Bit 10 Reset positie 
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6.3.4  Tweede en derde regelwaarde (SW2/3) 
 
Wanneer het PPO-type 2 of 4 wordt gebruikt, kan behalve de regelwaarde 1 een 2e regelwaarde in het woord 
PCG4 en een 3e regelwaarde in de PCG3 worden verzonden.  
 

PCG1 PCG2 PCG3 PCG4 
STW SW1 SW3 SW2 

 
De verzending van een derde regelwaarde is uitsluitend mogelijk, wanneer in de eerste regelwaarde geen 32 bit 
regelwaarde wordt verzonden. 

PCG1 PCG2 PCG3 PCG4 
STW SW1 SW2 

 
De tweede en derde regelwaarde is altijd 16 bit breed. De functie van de tweede en derde regelwaarde kan in de 
omvormer onder de parameter P547 'Functie regelwaarde 2' respectievelijk P548 'Functie regelwaarde 3' worden 
ingesteld. 
De beide regelwaarden worden als heel getal in het bereik (-32768 tot 32767) verzonden. De waarde 16384 (4000 
HEX) komt overeen met 100%. De waarde C000 HEX komt overeen met –100%, zodoende kunnen regelwaarden 
in het bereik –200% tot +200% worden verzonden. Een regelwaarde van 100% komt daarbij overeen met de 
desbetreffende nominale grootte: 
 

Instelling 100% komt overeen met 
Uit  
Regelfrequentie, meetfrequentie PID, 
meetfrequentie PID begrensd, meetfrequentie PID 
bewaakt, frequentie optellen, frequentie aftrekken, 
maximumfrequentie 

Maximumfrequentie 

Koppelstroomgrens Koppelstroomgrens (P112) 
Stroomgrens Nominale stroom omvormer 
Koppel servomodus Nominaal koppel 
Offsetkoppel Offsetkoppel (P214) 

 
Bovendien kunnen hier ook de stuurbits posicon worden verzonden (zie regelwaarde 1) 
 
 
 
6.3.5  De meetwaarde 1 (IW1) 
 
In de meetwaarde 1 wordt standaard de meetfrequentie – dit is dus de werkelijke uitgangsfrequentie van de 
omvormer - als 16 bit waarde verzonden. In het omvormer-antwoordtelegram wordt in het gedeelte van de 
procesgegevens de meetwaarde 1 als tweede woord naar de master verzonden.  
 

 PCG1 PCG2 PCG3 PCG4  
 ZSW IW1 IW3 IW2  

   
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
De meetwaarde 1 wordt als heel getal in het bereik (-32768 tot 32767) verzonden. Behalve de meetfrequentie 
kunnen er nog andere actuele omvormerwaarden worden verzonden. De instelling volgt in P543 'Functie 
meetwaarde 1'.    
 
De instellingen 'Meetfrequentie', 'Meettoerental', 'Stroom' en 'Koppelstroom' worden als percentagewaarde van de 
desbetreffende nominale grootte verzonden. De waarde 16384 (4000 HEX) komt overeen met 100%. De waarde 
C000 HEX komt overeen met -100%. Er kunnen meetwaarden in het bereik –200% tot +200% worden verzonden.  
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Met de instelling 'Status digitaal I/O' kunnen de toestanden van de stuurklemmen en de relais (MFR) worden 
verzonden: 
 

Bit Status 
Bit 0-5 Digitale ingang 1-6 
Bit 6-11 bij Posicon extra-unit Digitale ingang 7-12 
Bit 6 bij encoder extra-unit Digitale ingang 13 
Bit 12-15 Multifunctioneel relais 1-4 

 
Met de instellingen 'Meetpositie' en 'Regelpositie' wordt de actuele absolute positie verzonden. De resolutie 
bedraagt 1=0,001 omwentelingen. Wanneer in parameter P546 'Functie regelwaarde 1' de waarde 'Regelpositie 32 
bit' is ingesteld, wordt de meetwaarde regel- respectievelijk meetpositie eveneens als 32 bit waarde naar PCG2 en 
PCG3 verzonden: 
 

PCG1 PCG2 PCG3 PCG4 
ZSW IW1 IW2 

 
 
 
6.3.6  Meetwaarde 2  en meetwaarde 3 (IW2/3) 
 
Wanneer bij de verzending het PPO type 2 of 4 wordt gebruikt, is het mogelijk om nog twee andere meetwaarden 
naar de aansturing te verzenden.  
De meetwaarde 2 (IW2) wordt naar de PCG4 verzonden. De te verzenden waarde kan in de P544 (bus-
meetwaarde 2) worden geselecteerd. De meetwaarde 3 (IW3) kan naar de PCG3 worden verzonden, wanneer 
meetwaarde 1 geen 32 bit waarde is. De te verzenden waarde kan in de P545 (bus-meetwaarde 3) worden 
geselecteerd. De normeringen komen overeen met die van de meetwaarde 1 (zie boven). 
 
 
 
6.4   De toestandsmachine 
 
De frequentieomvormer doorloopt een toestandsmachine. De overgangen tussen verschillende toestanden worden 
door middel van desbetreffende stuurcommando’s in het stuurwoord van de procesgegevens geactiveerd. De 
actuele toestand wordt in het statuswoord van de procesgegevens teruggemeld. 
Na het inschakelen bevindt de omvormer zich in de status Inschakelblokkering. Deze status kan uitsluitend 
worden verlaten door het commando „Stilzetten (Uit 1)“ te verzenden.  
Het antwoord op een mastertelegram bevat normaal gesproken nog niet de reactie op het gegeven 
stuurcommando. De aansturing moet aan de hand van de antwoorden van de slave vervolgens controleren of het 
stuurcommando ook is uitgevoerd. 
 
De volgende bits geven de status van de omvormer aan: 
 

Status Bit6 
Inschakel-
blokkering 

Bit5 
Snelstop 

Bit4 
Spanning 
blokkeren 

Bit3 
Storing 

Bit2 
Gebruik 

vrijgegeven 

Bit1 
Bedrijfs-
gereed 

Bit0 
Gereed om 

in te 
schakelen 

Niet gereed om in te 
schakelen 

0 X X 0 0 0 0 

Inschakelblokkering 1 X X 0 0 0 0 
Gereed om in te 

schakelen 
0 1 1 0 0 0 1 

Ingeschakeld 0 1 1 0 0 1 1 
Gebruik vrijgegeven 0 1 1 0 1 1 1 

Storing 0 X X 1 0 0 0 
Storing actief 0 X X 1 1 1 1 

Snelstop actief 0 0 1 0 1 1 1 
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Einschaltsperre

Einschaltbereit

Eingeschaltet

Betrieb
freigegeben

Schnellhalt aktiv

Störungsreaktion
aktiv

Störung

Aus jedem Gerätezustand

3 4 5 6 8

4 5

5

Nicht
Einschaltbereit

Einschalten des Umrichters

Laderelais angezogen

Störung

Störungsreaktion
beendet

Bit0 = 0:
& Bit1 = 1: S
& Bit2 = 1: I
(xxxx x1xx xxxx x110)

Bit 3 = 0: Bit0 = 1:

Bit3 = 1:

Bit2 = 0:

Bit1 = 0:
v Bit2 = 0:

Stillsetzen
pannung freigeben

Impulse freigeben

Betrieb sperren Einschalten

Betrieb freigeben

Schnellhalt

Spannung sperren
Schnellhalt

Priorität der Steuerbefehle:
1. Spannung sperren
2. Schnellhalt
3. Stillsetzen
4. Betrieb freigeben
5. Einschalten
6. Betrieb sperren
7. Reset Störung

Kennzeichnung der Zustände:
1: Bit 0 = 0
2: Bit 6 = 1
3: Bit 0 = 1
4: Bit 1 = 1
5: Bit 2 = 1
6: Bit 5 = 0
7: Bit 2 & Bit 3 = 1
8: Bit 3 = 1

3

5

2 3

3 64

2

2

1

2

3 7

8

f  = 0 erreicht
(Schnellhalt beendet)

Bit7 0 1

Bit4 = 0:

Bit5 = 0:

Bit6 = 0:

Störungsquittierung

Steuerbits
0. Betriebsbereit / Stillsetzen
1. Spannung freigeben / sperren
2. Impulde freigeben / Schnellhalt
3. Betrieb freigeben / sperren
4. Betriebsbedingung / HLG sperren
5. HLG freigeben / stoppen
6. Sollw ert freigeben / sperren
7. Störungsquittierung (0 1)
10. Steuerdaten gültig / ungültig
11. Drehrichtung rechts
12. Drehrichtung links
14. Parametersatz Bit 0
15. Parametersatz Bit 1

4

5

6

Schnellhaltrampe runterfahren und in
     'Betrieb freigegeben' bleiben

Frequenz halten

Sollw ert = 0%

Bit0 = 0: Stillsetzen

5

2

Interne Zustandsmaschine

Bit3 = 1:
& Bit0 = 1:

Betrieb freigeben
Einschalten

2
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6.5   Parameterbereik (PKW) 
 
Met het PKW mechanisme kan een parameterbewerking in het cyclische dataverkeer worden uitgevoerd. Hiertoe 
formuleert de master een commando en de omvormer formuleert het antwoord daarop. Het parameterbereik wordt 
alleen bij het verzenden met het PPO-type 1 en het PPO-type 2 gebruikt. 
Het parameterbereik bestaat in principe uit een parameter-ID, waarin de vorm van het commando (schrijven, 
lezen, enz.) en de desbetreffende parameter wordt vastgelegd. Met behulp van de index kunnen afzonderlijke 
parametersets respectievelijk arrayelementen worden geadresseerd. De parameterwaarde bevat de te schrijven 
waarde respectievelijk de gelezen waarde.  
 

Aanwijzing: een parametercommando moet zo lang worden herhaald, tot de frequentieomvormer    
                     met het desbetreffende antwoordtelegram antwoordt. 

 
6.5.1  Parameter-ID (PKE) 
 
In de parameter-ID (PKE) zijn commando respectievelijk antwoord en de bijbehorende parameter gecodeerd. 
 

 1 2 3 4  
 PKE IND PWE1 PWE2  

   
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
               

AK PNU 
    S

P
M

 

           

 
De parameter-ID (PKE) is altijd een 16 bit waarde. 

PNU: de bits 0 tot 10 bevatten het nummer van de gewenste parameter (PNU), respectievelijk het nummer van 
de actuele parameter in het antwoordtelegram van de frequentieomvormer. 

Aanwijzing: de parameternummers (PNU) voor de desbetreffende typeserie frequentieomvormer kunt u          
vinden in de desbetreffende ingebruikstellingsvoorschriften.  

Bij het Profibus-protocol worden de parameters van de frequentieomvormer in het bereik van 1000 
tot 1999 gemappt, d.w.z. bij de parameterinstelling via de bus moeten de parameternummers met de 
waarde 1000 worden opgeteld (bijv. P508 → PNU=1508). 

SPM: Bit 11 is de toggle-bit voor spontane meldingen. Deze functie wordt niet ondersteund! 

AK: de bits 12 tot 15 bevatten de commando- respectievelijk de antwoord-ID. 
 
In de volgende tabel staan alle commando’s vermeld, die door de master naar de frequentieomvormer kunnen 
worden verzonden. De rechterkolom bevat het antwoord dat normaliter (antwoord-ID positief) wordt verzonden. 
Afhankelijk van de commando-ID zijn er slechts bepaalde antwoord-ID’s mogelijk. Wanneer er sprake is van een 
fout (A-ID negatief) wordt van de omvormer naar de master in de commando-ID (AK) altijd de waarde 7 geleverd. 
 

AK Functie Antwoord-ID positief 

0 Geen commando 0 
1 Parameterwaarde opvragen 1 / 2 
2 Parameterwaarde wijzigen (woord) 1 
3 Parameterwaarde wijzigen (dubbelwoord) 2 
4 Gereserveerd   - 
5 Gereserveerd - 
6 Parameterwaarde opvragen (array) 4 / 5 
7 Parameterwaarde wijzigen (array woord) 4 
8 Parameterwaarde wijzigen (array dubbelwoord) 5 
9 Aantal arrayelementen opvragen 6 
10 Gereserveerd - 
11 Parameterwaarde wijzigen (array dubbelwoord) 

Zonder in EEPROM te schrijven 
5 

12 Parameterwaarde wijzigen (array woord) 
Zonder in EEPROM te schrijven 

4  

13 Parameterwaarde wijzigen (dubbelwoord) 
Zonder in EEPROM te schrijven 

2  

14 Parameterwaarde wijzigen (woord) 
Zonder in EEPROM te schrijven 

1  
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Betekenis van de in de antwoord-ID verzonden waarden: 
 

A-ID Functie 

0 Geen antwoord 
1 Parameterwaarde verzonden (woord) 
2 Parameterwaarde verzonden (dubbelwoord)* 
4 Parameterwaarde verzonden (array woord) 
5 Parameterwaarde verzonden (array dubbelwoord)* 
7 Opdracht niet uitvoerbaar (met foutnummer in PWE2) 

   
* Alleen  bij PPO-type 2 en PPO-type 4 
 

Zolang een commando nog niet is uitgevoerd levert de omvormer het antwoord van de laatste opdracht. In de 
master moet derhalve altijd worden gecontroleerd of het ontvangen antwoord bij het verzonden commando past.  
Voor de geldigheidscontrole kan de waarde in de antwoord-ID (A-ID), het ontvangen parameternummer 
(PNU) met de desbetreffende index (IND), alsmede de actuele parameterwaarde (PWE) bij het registreren 
van parameters, worden gebruikt. 
 
Foutmeldingen, wanneer het commando niet kan worden uitgevoerd 

Wanneer de antwoord-ID „Commando kan niet worden uitgevoerd“ (A-ID = 7) luidt, dan wordt er een extra 
foutmelding aan de parameterwaarde (PWE2) van het omvormer-antwoord toegevoegd. De betekenis van de 
verzonden waarden kunt u aflezen in de volgende tabel. 
 

Nr. Verklaring 

0 Ongeldig parameternummer 
1 Parameterwaarde kan niet worden gewijzigd 
2 Onderste of bovenste waardegrens overschreden 
3 Foutieve subindex 
4 Geen array 
5 Ongeldig datatype (momenteel alleen bij SK 700E) 
6 Alleen terug te zetten (er mag alleen 0 worden geschreven)  
7 Beschrijvingselement kan niet worden gewijzigd 
9 Beschrijvingsdata niet aanwezig 
201 Ongeldig commando-element in de laatstontvangen opdracht 
202 Interne antwoord-ID kan niet worden afgebeeld 
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6.5.2  Subindex (IND) 
 
 

 1 2 3 4  
 PKE IND PWE1 PWE2  

   
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 P1-P4 Geen informatie / alles 0 
Array 1-64 P1-P4  

Subindex  
 
 
De opbouw en de functie van de parameterindex (IND) hangt af van het type van de te verzenden parameter. 
Bij parametersetafhankelijke waarden kan de parameterset via de bits 8 en 9 van de index (IND) worden 
geselecteerd (0 = parameterset 1, 1 = parameterset 2, ...). 
Wanneer het bij de te bewerken parameter bovendien gaat om een arrayparameter (bijv. positie-array bij de optie 
posicon), dan kan bovendien de subindex van de gewenste parameter via bit 10 tot bit 15 worden aangesproken (0 
= arrayelement 1, 1 = arrayelement 2, ...): 

 

Arrayelement Parameterset Index 
5 (000101 BIN) 2 (01BIN) 15HEX =  0001  0101 BIN

21 (010101 BIN) 4 (11 BIN) 57 HEX =  0101 0111 BIN
 
 
Wanneer een parameter niet van de parameterset afhankelijk is, wordt bit 8 – 15 voor de subindex gebruikt.  
 
Welke opbouw de afzonderlijke parameters hebben en welke waarden via de subindexen kunnen worden 
afgeroepen, kan in de ingebruikstellingsvoorschriften worden nagelezen. 
  
Bij gebruik van de subindex moet als opdracht-ID nr. 6, 7, 8 respectievelijk 11, 12 worden gebruikt (zie 
hoofdstuk 6.5.1), zodat de subindex werkt! 
 
 
 
6.5.3  Parameterwaarde (PWE) 
 
Het verzenden van de parameterwaarde (PWE) geschiedt al naargelang PPO-type respectievelijk parameter altijd 
als woord (16 bit) of dubbelwoord (32 bit). In een telegram kan altijd slechts één parameterwaarde worden 
verzonden. 
Een 32 bit parameterwaarde bestaat uit PWE1 (significanter woord) en PWE2 (minder significant woord, 4e 
woord). 
Een 16 bit parameterwaarde bij PPO 1 en PPO2 wordt naar de PWE2 verzonden. Bij negatieve waarden moet het 
High-Word op FFFF hex worden ingesteld. 
 
Aanwijzing: 32 bit parameterwaarden worden alleen bij de optie posicon gebruikt. Alle desbetreffende parameters 

staan in de aanvullende handleiding posicon beschreven. 
 
De parameterwaarde wordt als integrale waarde verzonden. Bij parameters met de resoluties 0,1 respectievelijk 
0,01 moet de parameterwaarde met de reciproque waarde van de resolutie worden vermenigvuldigd. 
 
Voorbeeld: er moet een acceleratietijd van 99,99 seconden worden ingesteld: 
 
99,99s  → 99,99 * 1/0,01 = 99,99 * 100 = 9999. De waarde 9999 dec = 270F hex moet dus worden verzonden 
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7    Voorbeeldtelegrammen 
 
Hierna worden enkele voorbeeldtelegrammen gegeven die de aansturing en parameterinstelling van de 
frequentieomvormers met de Profibus moeten verduidelijken. 
 
7.1   Inschakelblokkering → gereed om in te schakelen 
 
Een frequentieomvormer moet vanuit de status „Inschakelblokkering“ (STW bit 0 = 0), die na het inschakelen van 
de omvormer actief is, in de status „Gereed om in te schakelen“ (STW bit 0 = 1), worden gezet. Parameterset 1 is 
geldig. Alleen het PCG-kanaal wordt bekeken. 
 
Handelwijze: 
 

• Laatste statuswoord controleren (ZSW 0A 70) 
• Stuurwoord genereren (STW 04 7E) 
• Antwoordtelegram controleren (ZSW 0A 31) 

 
Details: 
 
Statuswoord van de frequentieomvormer → frequentieomvormer is in de Status Inschakelblokkering 
 

9 10 11 12 
ZSW ZSW IW1 IW1 
0B 70 00 00 

 
Bit Waar-

de 
Waarde 

HEX

Betekenis 

15 0 0 Parameterset bit 1 uit 
14 0 Parameterset bit 0 uit 
13 0 Gereserveerd 
12 0 

 

Draairichting linksom uit 
11 1 Draairichting rechtsom aan 
10 0 Vergelijkingswaarde 

onderschreden 
9 1 Busaansturing 
8 1 

B 

Regelwaarde = meetwaarde 
7 0 Geen waarschuwing 
6 1 Inschakelblokkering 
5 1 Geen snelstop 
4 1 

7 

Spanning geblokkeerd 
3 0 Storingsvrij 
2 0 Gebruik geblokkeerd 
1 0 Niet bedrijfsgereed 
0 0 

0 

Niet gereed om in te schakelen 
 
 
 
Om de omvormer in de status ‘Gereed om in te schakelen’ te zetten moet het volgende telegram worden 
verzonden: 
 

Gebruikte afkortingen: 
 
PKW Parameter-ID waarde 
PCG Procesgegevens 
PKE Parameter-ID 
IND Index 
PWE Parameterwaarde 
STW Stuurwoord 1 
ZSW Statuswoord 1 
SW1..3 Regelwaarde  
IW1..3 Meetwaarde 

9 10 11 12 
STW STW SW1 SW1 

04 7E 00 00 
 
 
Wanneer de omvormer naar de status ‘Gereed om in te schakelen’ is gewisseld, levert deze het volgende 
antwoordtelegram: 
 

9 10 11 12 
ZSW ZSW IW1 IW1 
0B 31 00 00 

 
Aanwijzing: het stuurtelegram moet cyclisch worden verzonden, omdat de omvormer in sommige gevallen de 

gewenste status niet binnen de antwoordtijd van een telegram accepteert. 
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7.2   Vrijgave met regelwaarde 50%  
 
Een frequentieomvormer die zich in de status „Gereed om in te schakelen“ bevindt, moet met 50% regelwaarde in 
de draairichting rechtsom worden vrijgegeven. Het laatste antwoordtelegram werd als volgt in de besturing 
ontvangen. 
 
Handelwijze: 

• Laatste statuswoord controleren (ZSW 0A 31) 
• Stuurwoord genereren (STW 04 7F) 
• Antwoordtelegram controleren (ZSW 0F 37) 
 

Details: 
 
Uitgangsvoorwaarde (statuswoord van de omvormer) 
 

9 10 11 12 
ZSW ZSW IW1 IW1 
0B 31 00 00 

 
Het volgende telegram moet naar de omvormer worden gestuurd 
 

9 10 11 12 
STW STW SW1 SW1 

04 7F 20 00 
 
De omvormer accelereert de motor met de ingestele acceleratietijd. Wanneer de omvormer 50% regelwaarde heeft 
bereikt, antwoordt deze met het volgende telegram 
 

9 10 11 12 
ZSW ZSW IW1 IW1 
0F 37 20 00 

 
Aanwijzing: In bit 10 van het antwoordtelegram wordt de status van de MFR 1 gemeld. Al naargelang de 

geprogrammeerde functie en status kan er in het statuswoord een wijziging optreden. 
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7.3   Een parameter schrijven 
 
Bij het verzenden van parameteropdrachten dient men er rekening mee te houden, dat de slave de opdracht in het  
parameterkanaal van het mastertelegram niet direct beantwoordt, maar dat een positieve beantwoording een 
vertraging kan ondervinden van één of meerdere communicatiecycli. Daarom moet de master de gewenste 
opdracht net zolang herhalen, totdat het desbetreffende slave-antwoord is ontvangen. 
 
De parameter acceleratietijd (PNU = 102dec / 66hex) van een frequentieomvormer moet op de waarde 10 sec. in 
parameterset 3 worden ingesteld. Alleen het PKW-kanaal wordt bekeken. 
Omdat de acceleratietijd een omvormerinterne resolutie van 0,01 sec. heeft, moet gedurende 2 sec. een 
parameterwaarde van 10 / 0,01 = 1000 (3E8hex) worden verzonden. 
 
Handelwijze: 

• parameter selecteren (P 102dec + 1000  = P 1102 = P 44Ehex) 
• parameterset 3 kiezen (IND = 02) 
• parameterwaarde instellen (1000dec / 3E8hex) 
• antwoordtelegram controleren 

 
Het telegram ziet er in hexadecimale schrijfwijze als volgt uit: 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 
PKE PKE IND IND PWE PWE PWE PWE 
24 4E 02 00 00 00 03 E8 

 
Wanneer de opdracht door de omvormer volledig werd bewerkt, antwoordt deze met  
  

3 4 5 6 7 8 9 10 
PKE PKE IND IND PWE PWE PWE PWE 
14 4E 02 00 00 00 03 E8 
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8    Extra informatie 
 
8.1   Stamgegevens van het apparaat – GSD-bestand 
 
Alle vermogenskenmerken van de NORDAC PROFIBUS-modules worden samengevat in een 
apparaatstambestand. Opbouw, inhoud en codering van deze apparaatstamgegevens (GSD) zijn 
gestandaardiseerd. Hiermee kunnen de NORDAC-omvormers gemakkelijk met besturingen (bijv. PLC’s) van 
verschillende fabrikanten worden geprojecteerd. Het GSD-bestand is verkrijgbaar bij NORD-aandrijvingen 
(www.nord.com). 
Er staat er één ter beschikking voor zowel de standaardcomponenten tot 1,5Mbaud als voor de speciale uitvoering 
tot 12Mbaud. 

tot 1,5 Mbaud: NORD7531.GSD
tot 12 Mbaud: NORD12M.GSD

  
De PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (= Profibus gebruikersorganisatie) archiveert deze informatie voor alle 
fabrikanten en stelt deze informatie via internet ter beschikking; download via ( http:// www.profibus.com ). 
 
 
 
8.2   PROFIDRIVE-standaardparameters 
 
De volgende door het PROFIDRIVE-profiel gedefinieerde parameters zijn in de PROFIBUS-module gerealiseerd: 
 

PNU Verklaring 

918 Deelnemeradres 
927 Bedieningsniveau PKW (altijd 1 d.w.z. PROFIBUS-interface) 
947 Storingsnummer: 

het actuele storingsnummer wordt in deze parameter opgeslagen. 
965 Profielnummer (3.0) 
967 Stuurwoord 
968  Statuswoord 
970 Parameterpakket laden 

Wanneer de parameter op de waarde 1 wordt gezet, wordt er een 
fabrieksinstelling uitgevoerd en alle wijzigingsbits worden op 0 gezet. 

971 Overname in het niet-vluchtige geheugen 
(vindt altijd automatisch plaats) 

 
Deze parameternummers worden niet gemappt. 
 
 
 
8.3   Consistente gegevensoverdracht 
 
Een PLC kan normaal gesproken uitsluitend dubbelwoorden door I/O-geheugentoegangen consistent verzenden. 
Bij langere gegevensvormen (PKW-kanaal altijd/PCG-gegevens bij PPO2 of PPO4) moeten systeemfuncties (bijv. 
SFC14/15) worden gebruikt. 
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8.4   Reparatie 
 
Is reparatie nodig, dan dient het apparaat naar het volgende adres te worden gezonden: 

 
Voor Nederland:     Voor België: 

 
 NORD Aandrijvingen Nederland B.V.   NORD Aandrijvingen N.V./Transmission S.A. 
 Voltstraat 12      Boutersemsedreef 24 
 2181 AK Hillegom     2240 Zandhoven 

 
 

Bij eventuele vragen betreffende reparaties kunt u zich eveneens richten tot bovenstaande NORD-vestigingen: 
 
Voor losse onderdelen die met de te repareren frequentieomvormer worden meegezonden, zoals bijvoobeeld 
netkabels, potentiometers, externe displays enz. wordt door NORD Aandrijvingen geen aansprakelijkheid 
aanvaard! 
 
Verwijder vóór verzending alle niet-originele NORDAC-onderdelen van de frequentieomvormer.  
 
 

40 Technische wijzigingen voorbehouden. BU 0020 DENL 



9   Index 

 
9    Index 
 

2 
24V Aansluiting............................................... 6, 11 
Afscherming ....................................................... 18 

A 
Afkortingen ........................................................ 24 
Apparaatstamgegevens ....................................... 38 

B 
Busopbouw ........................................................ 17 
Buskabel ............................................................ 18 
Busparameter..................................................... 19 

C 
Connector-componenten ..................................... 13 

D 
Draaicodeschakelaar ....................................... 6, 12 

E 
E017.................................................................. 10 

F 
Foutbewaking..................................................... 22 
Functionele aarde .................................................8 

G 
GSD-bestand ...................................................... 38 

I 
Informatieparameters ......................................... 21 

M 
Meetwaarde ....................................................... 29 

P 
Parameterbereik ................................................. 32 
PCG................................................................... 23 
PKW.................................................................. 23 
PPO-type .............................................................6 
PPO-typen ......................................................... 24 
Procesgegevens.................................................. 25 
PROFIBUS master............................................... 17 
Profibus mc........................................................ 16 
Profibus-protocol ................................................ 17 
Profibus-module ............................................11, 15 

R 
Regelwaarde ...................................................... 28 
Reparatie ........................................................... 39 

S 
SK 700E...............................................................5 
SK CU1-PBR .........................................................8 
SK TU1-PBR .........................................................6 
SK TU1-PBR-24V ..................................................6 
SK TU2-PBR ....................................................... 11 
SK TU2-PBR-24V ................................................ 11 
Statusmeldingen................................................. 12 
Statuswoord....................................................... 27 
Stuurwoord ........................................................ 26 
Structuur van de gebruiksgegevens...................... 23 
Subindex............................................................ 34 

T 
Technologieboxen............................................... 11 
Trio SK 300E ...................................................... 11 

V 
Vector mc .......................................................... 15 
Voorbeeldtelegrammen ....................................... 35 

 
 
 

 

BU 0020 DE  41 



NORDAC  Profibus DP ingebruikstellingsvoorschriften 

42 Technische wijzigingen voorbehouden. BU 0020 DENL 

10    Vertegenwoordigingen en vestigingen 
 
 

N O R D - vestigingen wereldwijd: 

Brazilië 
NORD Motoredutores do Brasil Ltda. 
Rua Epicuro, 128 
CEP: 02552 - 030 São Paulo SP 
Tel.: +55-11-3951 5855 
Fax: +55-11-3856 0822 
info@nord-br.com

Canada 
NORD Gear Limited 
41, West Drive 
CDN - Brampton, Ontario, L6T 4A1 
Tel.: +1-905-796-3606 
Fax: +1-905-796-8130 
info@nord-ca.com

Mexico 
NORD GEAR CORPORATION 
Mexico Regional Office 
Av. Lázaro Cárdenas 1007 Pte. 
San Pedro Garza Garcia, N.L. 
México, C.P. 66266 
Tel.: +52-81-8220-9165 
Fax: +52-81-8220-9044 
HGonzalez@nord-mx.com

   

India 
NORD Gear Drive Systems (India) Pvt. Ltd. 
Pune 

info@nord-in.com
 

Indonesië 
PT NORD Indonesia 
Jln. Raya Serpong KM. 7 
Kompleks Rumah Multi Guna Blok D No. 1 
Pakulonan (Serpong) - Tangerang 
West Java - Indonesia 
Tel.: +62-21-5312 2222 
Fax: +62-21-5312 2288 
info@nord-ri.com

China 
NORD (Beijing) Power Transmission Co.Ltd. 
No. 5 Tangjiacun, 
Guangqudonglu, Chaoyangqu 
Beijing 100022 
Tel.: +86-10-67704 -069 (-787) 
Fax: +86-10-67704 -330 
Fpan@nord-cn.com

   

 

Singapore 
NORD Gear Pte. Ltd. 
33 Kian Teck Drive, Jurong 
Singapore 628850 
Tel.: +65-6265 9118 
Fax: +65-6265 6841 
info@nord-sg.com

Verenigde Staten 
NORD Gear Corporation 
800 Nord Drive / P.O. Box 367 
USA - Waunakee, WI 53597-0367 
Tel.: +1-608-849 7300 
Fax: +1-608-849 7367 
info@nord-us.com
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10   Vertegenwoordigingen en vestigingen 

 

N O R D - vestigingen in Europa: 

Oostenrijk 
Getriebebau NORD GmbH 
Deggendorfstr. 8 
A - 4030 Linz 
Tel.: +43-732-318 920 
Fax: +43-732-318 920 85 
info@nord-at.com

België 
NORD Aandrijvingen Belgie N.V. 
Boutersem Dreef 24 
B - 2240 Zandhoven 
Tel.: +32-3-4845 921 
Fax: +32-3-4845 924 
info@nord-be.com

Kroatië 
NORD Pogoni d.o.o. 
Obrtnicka 9 
HR - 48260 Krizevci 
Tel.: +385-48 711 900 
Fax: +385-48 270 494 
nord-pogoni@kc.htnet.hr

Tsjechië 
NORD Pohánèci Technika s.r.o 
Palackého 359 
CZ - 50003 Hradec Králové 
Tel.: +420-495 5803 -10 (-11) 
Fax: +420-495 5803 -12 
hzubr@nord-cz.com

Denemarken 
NORD Gear Danmark A/S 
Kliplev Erhvervspark 28 – Kliplev 
DK - 6200 Aabenraa 
Tel.: +45 73 68 78 00 
Fax: +45 73 68 78 10 
info@nord-dk.com

Finland 
NORD Gear Oy 
Aunankorvenkatu 7 
FIN - 33840 Tampere 
Tel.: +358-3-254 1800 
Fax: +358-3-254 1820 
info@nord-fi.com

Frankrijk 
NORD Réducteurs sarl. 
17 Avenue Georges Clémenceau 
F - 93421 Villepinte Cedex 
Tel.: +33-1-49 63 01 89 
Fax: +33-1-49 63 08 11 

info@nord-fr.com

Groot-Brittannië 
NORD Gear Limited 
11, Barton Lane 
Abingdon Science Park 
GB - Abingdon, Oxfordshire OX 14 3NB 
Tel.: +44-1235-5344 04 
Fax: +44-1235-5344 14 

info@nord-uk.com

Hongarije 
NORD Hajtastechnika Kft. 
Törökkö u. 5-7 
H - 1037 Budapest 
Tel.: +36-1-437-0127 
Fax: +36-1-250-5549 
info@nord-hg.com

Italië 
NORD Motoriduttori s.r.l. 
Via Newton 22 
IT-40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
Tel.: +39-051-6870 711 
Fax: +39-051-6870 793 

info@nord-it.com

Nederland 
NORD Aandrijvingen Nederland B.V. 
Voltstraat 12 
NL - 2181 HA Hillegom 
Tel.: +31-2525-29544 
Fax: +31-2525-22222 
info@nord-nl.com

Noorwegen 
Olaf Helsetsvei 6, 
PB150 Oppsal 
N-0619 Oslo 
Tel.: +47-23-383 805 
Fax: +47-23-383 806 
info@nord-no.com

Polen 
NORD Napedy Sp. z.o.o. 
Ul. Grottgera 30 
PL – 32-020 Wieliczka 
Tel.: +48-12-288 22 55 
Fax: +48-12-288 22 56 
biuro@nord-pl.com

Rusland 

OOO NORD PRIVODY 
Ul. A. Nevsky 9  
RU-191167 St.Petersburg  
Tel.: +7-812-327 0192 
Fax: +7-812-327 0192 
info@nord-ru.com

Slowakije 
NORD Pohony, s.r.o 
Stromová 13 
SK - 83101 Bratislava 
Tel.: +421-2-54791317 
Fax: +421-2-54791402 
info@nord-sk.com

Spanje 
NORD Motorreductores 
Ctra. de Sabadell a Prats de Llucanès 
Aptdo. de Correos 166 
E - 08200 Sabadell 
Tel.: +34-93-7235322 
Fax: +34-93-7233147 
info@nord-es.com

Zweden 
NORD Drivsystem AB 
Ryttargatan 277 / Box 2097 
S - 19402 Upplands Väsby 
Tel.: +46-8-594 114 00 
Fax: +46-8-594 114 14 
info@nord-se.com

Zwitserland 
Getriebebau NORD AG 
Bächigenstr. 18 
CH - 9212 Arnegg 
Tel.: +41-71-388 99 11 
Fax: +41-71-388 99 15 
info@nord-ch.com

Turkije 
NORD-Remas Redüktör San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Tepeören Köyü 
TR - 34959 Tuzla – Istandbul 
Tel.: +90-216-304 13 60 
Fax: +90-216-304 13 69 
info@nord-tr.com

 

Oekraïne 
GETRIEBEBAU NORD GmbH 
Repräsentanz 
Vasilkovskaja, 1      office 306 
03040 KIEW  
Tel.: + 380-44-537 0615 
Fax: + 380-44-537 0615 
vtsoka@nord-ukr.com
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NORD-kantoren in Duitsland 

 

 

 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
Rudolf- Diesel- Str. 1 ⋅ 22941 Bargteheide 

Telefoon 04532 / 401 - 0 
Telefax 04532 / 401 - 253 

info@nord-de.com

www.nord.com

Vestiging Noord  Vestiging Zuid 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
Rudolf- Diesel- Str. 1 ⋅ 22941 Bargteheide 

Telefoon 04532 / 401 - 0 
Telefax 04532 / 401 - 253 

NL-Bargteheide@nord-de.com

 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
Katharinenstr. 2-6 ⋅ 70794 Filderstadt- Sielmingen 

Telefoon 07158 / 95608 - 0 
Telefax 07158 / 95608 - 20 

NL-Stuttgart@nord-de.com

Verkoopkantoor Bremen 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 

Stührener Weg 27 ⋅ 27211 Bassum 

Telefoon 04249 / 9616 - 75 
Telefax 04249 / 9616 - 76 

NL-Bremen@nord-de.com

 

Verkoopkantoor Neurenberg 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 

Schillerstr. 3 ⋅ 90547 Stein 

Telefoon 0911 / 67 23 11 
Telefax 0911 / 67 24 71 

NL-Nuernberg@nord-de.com

Vertegenwoordiging: 

Hans-Hermann Wohlers 
Handelsgesellschaft mbH 

Ellerbuscher Str. 179 ⋅ 32584 Löhne 

Telefoon 05732 / 40 72 
Telefax 05732 / 123 18 

NL-Bielefeld@nord-de.com

 

Verkoopkantoor München 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 

Untere Bahnhofstr. 29a ⋅ 82110 Germering 

Telefoon 089 / 840 794 - 0 
Telefax 089 / 840 794 - 20 

NL-Muenchen@nord-de.com

   

Vestiging West  Vestiging Oost 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 

Großenbaumer Weg 10 ⋅ 40472 Düsseldorf  

Telefoon 0211 / 99 555 - 0 
Telefax 0211 / 99 555 - 45 

NL-Duesseldorf@nord-de.com

 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 

Leipzigerstr. 58 ⋅ 09113 Chemnitz 

Telefoon 0371 / 33 407 - 0 
Telefax 0371 / 33 407 - 20 

NL-Chemnitz@nord-de.com

Verkoopkantoor Butzbach 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 

Marie- Curie- Str. 2 ⋅ 35510 Butzbach 

Telefoon 06033 / 9623 - 0 
Telefax 06033 / 9623 - 30 

NL-Frankfurt@nord-de.com

 

Verkoopkantoor Berlijn

M
at

. N
r. 

60
7 

02
01

 / 
37

04
 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 

Heinrich- Mann- Str. 8 ⋅ 15566 Schöneiche 

Telefoon 030 / 639 79 413 
Telefax 030 / 639 79 414 

NL-Berlin@nord-de.com
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