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Použití měničů frekvence v souladu s určením 
Dodržení provozního návodu je předpokladem bezporuchového provozu a plnění 
eventuálních záručních nároků. Proto si předtím, než začnete se zařízením pracovat, nejprve 
přečtěte provozní návod! 
Provozní návod obsahuje důležitá upozornění k údržbě. Proto je nutno jej uložit v blízkosti 
zařízení. 
Obslužné a parametrizační boxy jsou určeny pouze pro provoz s měniči frekvence NORD, resp. 
odpovídajícím příslušenstvím (volitelnými moduly). 
Je bezpodmínečně nutno dodržet všechny zadané technické parametry a přípustné podmínky 
v místě nasazení. 
Uvedení do provozu (zahájení provozu v souladu s určením) je zapovězeno do té doby, až je 
zjištěno, že stroj splňuje směrnici o elektromagnetické kompatibilitě EMV 2004/108/ESa je 
zajištěna shoda konečného produktu např. se směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/ES (musí 
být respektována EN 60204). 

 Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 2013 
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Dokumentace 
Označení:  BU 0040 CZ 
Mat. čís.:  607 04 10 
Typy přístrojů:  SK PAR-2H, SK PAR-2E, 
 SK PAR-3H, SK PAR-3E 
 SK CSX-3H, SK CSX-3E 
 SK SSX-3A1 
 SK POT1-1 
 SK TU3-CTR, SK TU3-PAR 
 
Hodí se pro řady měničů frekvence: 
 SK 200E, SK 300E2, SK 500E, SK 700E, SK 750E2 
 vector mc2 
 

Seznam verzí 
Označení  
dosavadních vydání 

Verze 
softwaru 

Poznámka 

BU 0040 DE, srpen 2008 

Mat. čís. 607 0410 / 3208 

V 3.9 R0 Přepracovaná verze vydání 4907 (prosinec 2007) 

BU 0040 DE, březen 2009 

Mat. čís. 607 0410 / 1009 

V 4.0 R3 Doplnění produktů SK PAR-3H a SK CSX-3H 

BU 0040 DE, duben 2011 

Mat. čís. 607 0410 / 1611 

V 4.2 R1 Restrukturalizace příručky, doplnění produktů SK PAR-3E, 
SK CSX-3E, SK SSX-3A a SK POT1-1 

BU 0040 DE, leden 2013 

Mat. čís. 607 0410 / 0113 

V 4.4 R0 Doplnění SK TU3-CTR a SK TU3-PAR 

Doplnění adaptační soupravy pro montáž SK SSX-3A na 
měnič frekvence SK 2xxE 

Přepracování výstražných upozornění a upozornění na 
informace  

   

   

   
 

Vydavatel 
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
Rudolf-Diesel-Str. 1 • D-22941 Bargteheide • http://www.nord.com/ 
Telefon +49 (0) 45 32 / 289-0 • Fax +49 (0) 45 32 / 289-2555 
 
 
 
 

 
POZOR Doplňkový provozní návod 

Tento doplňkový provozní návod platí pouze ve spojení s provozním návodem příslušného měniče frekvence. 
Pouze za těchto podmínek jsou k dispozici všechny informace důležité pro bezpečné uvedení měniče frekvence 
do provozu. 

 
1 Ne pro „vector mc“ 
2 Pouze SK PAR-2H a SK PAR-2E 
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1    Všeobecné a bezpečnostní pokyny 

 

 

NEBEZPEČÍ Nebezpečí úderu elektrického proudu 
 

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný personál, přičemž je třeba dbát zejména bezpečnostních pokynů a 
výstražných upozornění (viz příručka k použité elektronice pohonu (např. měnič frekvence)). 

Vkládání nebo vyjímání modulů a elektrické připojení musí být prováděno bez napětí. Podrobné pokyny 
naleznete v příslušné příručce k použité elektronice pohonu. 

 
 
Obslužné a parametrizační boxy NORD umožňují parametrizaci, řízení a zobrazování provozních parametrů řad 
měničů NORD SK 200E, SK 300E, SK 500E, SK 700E, SK 750E a vector mc.  
 
Obslužné a parametrizační boxy jsou k dispozici v různých provedeních. Který box lze provozovat s jakou řadou 
měničů, najdete v přehledových tabulkách v kap. 2.4.2 , 3.1.2 a 3.2.1 . 
 

1. Pro servis a uvádění do provozu přímo na zařízení se doporučuje používat ruční varianty 
parametrizačních boxů (SK PAR-2H, SK PAR-3H a SK CSX-3H). Tato ruční zařízení lze použít k 
parametrizaci a zobrazení. 

2. Vestavné varianty parametrizačních boxů (SK PAR-2E, SK PAR-3E a SK CSX-3E) pro instalaci do 
rozvodné desky umožňují obsluhu a monitorování až 5 měničů frekvence (SK CSX-… 1) v rozvaděči. 

3. Simple Setpoint Box SK SSX-3A je primárně určený k ovládání měničů frekvence řady SK 200E a lze jej 
použít jako ruční ovládací jednotku, ale také jako nástěnnou jednotku. 

4. Obslužný box SK POT1-1 je jednoduchá ruční řídicí jednotka pro ovládání měničů frekvence NORD se 
signálem uvolnění a požadovanou hodnotou. Obslužný box lze použít také jako nástěnnou jednotku. 

5. ControlBox SK TU3-CTR a ParameterBox SK TU3-PAR jsou určené výhradně pro měniče frekvence 
řady SK 5xxE a zapojují se přímo do technologického slotu měniče. 
 

 
ParameterBox (SK PAR-xx, resp. SK TU3-PAR) má kapacitu paměti, která pojme 5 kompletních datových 
záznamů měniče. 
Pro archivaci dat lze ParameterBox SK PAR-2x připojit k PC prostřednictvím převodníku rozhraní 
(SK IC1-232/485). K připojení SK PAR-3H je zapotřebí pouze běžně dostupný propojovací kabel USB 
(propojovací kabel USB2.0 konektor řady A na konektor řady B). Software NORD CON, který je k tomu 
zapotřebí, lze zdarma stáhnout z webových stránek Getriebebau NORD http://www.nord.com. 
 
Naopak je možné přenášet data z počítače do ParameterBoxu. Předpokladem je dříve uložený nebo vytvořený 
(viz kapitola 2.2.2.4) datový záznam. Ten je pak rozpoznán softwarem NORD CON. 
 
 

http://www.nord.com/
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1.1   Charakteristické parametry 

1.1.1  ParameterBox (SK PAR-xx a SK TU3-PAR) 
• Podsvícený grafický displej LCD s vysokým rozlišením 
• Centrální jednotka až pro 5 měničů propojených přes RS 485 
• Do paměti lze uložit, načíst a upravit 5 kompletních datových záznamů měniče  
• Lze použít jako ukazatel pro různé provozní parametry 
• Automatické rozpoznání měniče 
• Velké zobrazení pro jednotlivé provozní parametry 
• Standardizace jednotlivých provozních parametrů pro zobrazení speciálních dat zařízení 
• Obsluha v různých jazycích (viz parametr (P1301)) 
• Zobrazení chybových hlášení v prostém textu 
• Možnost přímého řízení měniče 
• Možnost funkce ControlBox 

 
Pouze SK PAR-xx: 

• Komunikační rozhraní RS 485 (SK PAR-3H: RS 485 a RS 232) 
• Napájecí napětí 4,5 VDC až 30 VDC 
• Měnič frekvence může používat stejnosměrné napětí 5 V (nebo 24 V) 
• SK PAR-2x: s převodníkem rozhraní (SK IC1-232/485) je možné připojení ke standardnímu PC rozhraní 

RS 232; SK PAR-3H přes rozhraní USB, v tomto případě není převodník rozhraní nutný3 
• Krytí IP 54, dodržujte pokyny (viz Technické údaje, kap. 2.3  ). 

 

1.1.2  SimpleBox (SK CSX-3x a SK TU3-CTR) 
• 4místný sedmisegmentový displej 
• Lze použít jako ukazatel pro volitelný provozní parametr 
• Možnost přímého řízení měniče 
• LED diody pro zobrazení sad parametrů 
• Uložení kompletního datového záznamu měniče (pouze SK TU3-CTR) 

 
Pouze SK CSX-xx: 

• Měnič frekvence může přímo používat stejnosměrné napětí 5 V (nebo 24 V) 
• Krytí IP 54, dodržujte pokyn (viz Technické údaje, kap. 2.3  ). 

 
1.1.3  Box žádané hodnoty (SK SSX-3A) 

• 4místný sedmisegmentový displej 
• Měnič frekvence může přímo používat stejnosměrné napětí 24 V 
• 3 provozní režimy s automatickým rozpoznáváním (v závislosti na připojení) 

- RS485 v řídicím režimu (SK 2xxE, SK 300E, SK 5xxE, SK 700E*, SK 750E*) 
- Komunikace IO v řídicím režimu (pouze SK 2xxE) 
- Komunikace v režimu požadované hodnoty (pouze SK 2xxE) 

• Krytí IP 54 
• Montáž na stěnu možná 

 
* pouze s volitelným rozhraním RS485 

 

1.1.4  Obslužný box (SK POT1-1) 
• Směrový přepínač s polohou „0“ pro volbu směru otáčení pohonu 
• 10kohmový potenciometr pro plynulé nastavení požadované hodnoty v rozsahu 0 až 100 % 
• Připojovací kabel o délce cca 3 m s otevřenými konci pro trvalé připojení k příslušným digitálním a 

analogovým vstupním svorkám příslušného měniče frekvence 
• Možnost montáže boxu na stěnu 
• Krytí IP 66 

 

 
3 U SK PAR-3H přímo přes přípojku USB (USB2.0) 



Obslužné a parametrizační boxy NORD 

8  BU 0040 CZ-0113 

 

1.2   Dodávka 
 
Zkontrolujte přístroj ihned po dodání / vybalení z hlediska poškození během přepravy, jako např. deformace 
nebo uvolněné díly. 
Při poškození kontaktujte bez odkladu dopravce a zajistěte pečlivé prošetření stavu. 
 

Důležité! Toto platí také když je obal nepoškozený. 
 

1.3   Rozsah dodávky 
Standardní provedení:  
Dodávka obsahuje jeden z následujících přístrojů, 
 

Typ Varianta Krytí IP Číslo dílu Poznámky 
SK PAR-2E Vestavba IP 54 - přední strana 278910110  
SK PAR-2H Příruční IP 54 278910100 Včetně připojovacího kabelu: 

Konektor M12, délka cca 3 m 
SK PAR-3E Vestavba IP 54 - přední strana 275281414  
SK PAR-3H Příruční IP 54, 

na konektoru IP 20 
275281014 Včetně připojovacího kabelu: 

* RJ12-RJ12, délka cca 2m 
* USB, délka cca 1m 

SK CSX-3E Vestavba IP 54 - přední strana 275281413  
SK CSX-3H Příruční IP 54, 

na konektoru IP 20 
275281013 Včetně připojovacího kabelu: 

* RJ12-RJ12, délka cca 2m 
SK SSX-3A Příruční (lze připevnit 

na stěnu) 
IP 54 275281513 Včetně kabelové průchodky M12 

SK POT1-1 Příruční (lze připevnit 
na stěnu) 

IP 66 278910120 Včetně připojovacího kabelu: Délka 
cca 3 m 
Včetně kabelové průchodky M16 pro 
SK 2xxE, SK 300E, SK 750E  

SK TU3-CTR Přímá montáž na 
měnič frekvence 

IP 20 275900090 Pouze SK 5xxE 

SK TU3-PAR Přímá montáž na 
měnič frekvence 

IP 20 275900100 Pouze SK 5xxE 

 
Příslušenství k dodání: (Detaily viz kapitola 2.4  ) 
 

- Převodník rozhraní pro připojení SK PAR-2x k PC 
- Různé adaptéry pro připojení parametrizačních boxů k měničům frekvence NORD 
- Návod k obsluze jako PDF soubor CD-Romu, včetně NORD CON (PC parametrizační 

software). – k dispozici také zdarma na adrese www.nord.com 
 
 
1.4   Certifikace 

1.4.1  Evropská směrnice EMC 
Pokud jsou obslužné a parametrizační boxy instalovány a používány v souladu s 
doporučeními uvedenými v této příručce, splňují všechny požadavky směrnice o 
elektromagnetické kompatibilitě v souladu s normou EMC pro motorové systémy 
EN 61800-3. 
 

1.4.2  RoHS konformita 
Obslužné a parametrizační boxy NORD jsou navržené tak, aby splňovaly požadavky 
směrnice RoHS 2002/95/ES.  

 

 

http://www.nord.com/
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2    Parametrizační boxy 

Pomocí parametrizačních boxů je možné ovládat měnič frekvence nebo jeho inteligentní volitelné moduly (např. 
moduly sběrnice) nebo upravovat jeho parametrizaci. Pouze varianty SimpleBox umožňují výhradně přístup k 
měničům frekvence. 
 

2.1   Instalace 

2.1.1  SK PAR-2H – příruční varianta 
 
ParameterBox SK PAR-2H je kompaktní ovládací 
přístroj pro přímé připojení k měniči frekvence. Příslušný 
spojovací kabel s konektorem M12 je již součástí 
přístroje. ParameterBox lze připojit přímo k přístrojům 
NORD SK 300E a SK 750E bez dalších komponent. Pro 
připojení k jiným měničům frekvence NORD, resp. k 
PC/notebooku jsou nutné speciální spojovací kabely, 
které jsou podrobněji uvedeny v kapitole 2.1.1.2 
„Varianty připojení“. 
 
 
 
 
 

2.1.1.1 Připojení k trio SK 300E/750E 
 
 
Připojení k trio SK 300E/750E lze provést přímo pomocí 
dostupné zásuvky M12. Odpovídající komponenty 
zachovávají vysoké krytí IP54 pro celou jednotku. 
 
Po zapnutí síťového napětí se automaticky rozpozná 
příslušný typ přístroje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Konektor M12 Popis Kabel 

2 (ws) + 4,5V … 30V, cca 1,3 W 

Délka 3 m 

4 x 0,75mm2 

1 (br) GND 

4 (sw) P+ (A) (RS485 +) 

3 (bl) P- (B) (RS485 -) 

M12 - zásuvka 
měnič frekvence 

1 

4 

2 

3 
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2.1.1.2 Varianty připojení 
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2.1.2  SK PAR-2E - vestavná varianta  
ParameterBox SK PAR-2E je kompaktní ovládací přístroj pro montáž na rozvodnou desku. Prostřednictvím 
vnitřních svorek lze vytvořit spojení až s 5 měniči frekvence. Na přední straně je zachováno krytí IP54. 
 

2.1.2.1 Mechanická vestavba do rozvodné desky 
Pro vestavbu do dveří rozvaděče nebo rozvodné desky musí být vytvořen výřez o rozměrech 137 mm x 82 mm 
(tolerance +/- 1 mm). Pro montáž se uzavřená jednotka vloží do předem opracovaného panelu rozvaděče. K 
upevnění zevnitř rozvodné desky slouží 6 šroubů (M3 x 7 mm). ParametrBox je nyní pevně namontovaný na 
dveřích rozvaděče a při správné montáži má na přední straně krytí IP54. 
 
Elektrické připojení ParameterBoxu SK PAR-2E lze ve vestavné variantě provést pomocí vnitřních šroubových 
svorek 1 - 4. Přesné obsazení svorek naleznete v následující části.   
 
 
 
 
 

137 mm

82 mm

136 mm

162 mm

35 mm

80 mm
35 mm

100 mm

73 mm

146 mm

90 mm

+/-1mm

+/-1mm

 

Přední strana rozvaděče Vnitřní strana rozvaděče 

Těsnění 

Upevňovací šrouby 
6 ks M3 x 7 mm 

(přiložené matice + podložky) 

Těsnění 
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2.1.2.2 Elektrické připojení  
 
ParameterBox SK PAR-2E se připojuje pomocí 6pólové šroubové svorky nebo konektoru RJ12. Napájení může 
zajišťovat měnič nebo samostatný síťový zdroj. Přípustný rozsah napětí je +4,5V až +30V DC.  
 
 
 

Číslo Popis RJ 12 

42 + 4,5V… 30V / 1,3W 6 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

RS
48

5_
A

RS
48

5_
B

G
N

D
TX

D
RX

D

 

+
5V

 

   
+5

V 
- 3

0V
   

   
   

   
   

 
1 2 3 4 5 6 

40 GND 3 

73 P+ (A) (RS485 +) 1 

74 P - (B) (RS485 -) 2 

- - 4 

- - 5 

 
V konstrukční skupině je integrovaný zakončovací odpor (220Ω) pro sběrnicový systém RS485. ParametrBox by 
proto měl být začleněn pouze jako první nebo poslední účastník. 
 
Svorky jsou dimenzované pro 0,14 mm² - 1,5 mm2. Doporučuje se pružný kabel o průřezu 4 x 0,75mm2.  
 
Maximální možný průřez připojení je 1,5mm2. Při použití určitých dutinek se může možný průřez zmenšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozvaděčová skříň 

Převodový motor s měničem 
frekvence v poli 

SK PAR-2E 
Mat. čís. 278910110 

SK 5xxE SK 700E vector CT 

SK 2xxE 
SK 300E 
SK 750E 

vector mc 

Napájení 
Datové vedení 
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2.1.2.3 Připojení k měniči 
Pro datové vedení mezi ParameterBoxem a měničem by mělo být použito signální vedení se stíněním. Napájení na 
Parameterboxu musí být +4,5V až +30V.  
 
Pro připojení ParameterBoxu k příslušnému měniči použijte následující obsazení přípojek. Obsazení platí v 
každém případě pro pevné připojení přes svorkovnici na příslušném měniči frekvence. Vždy je však porovnejte s 
označením na ParameterBoxu. 
 

Popis 
vector mc 

RS485 
vector 

(CT / VT) 
SK 300E 

od SK 52xE 

X7: 

SK 700E / SK 750E 

(s opcí...) 

SK CU1-STD SK CU1-USS 
+5V / +15V 15 - 42 42 42 42 

GND 16 - 40 40 40 40 
P+ (A), RS485 + 17 21 73 73 73 73 
P- (B), RS485 - 18 22 74 74 74 74 

 
POZOR Poškození RS485 

Jakýkoli další měnič frekvence, který má být současně provozován na sběrnicovém vedení, se připojuje pouze 
paralelně k vedením RS485+ a RS485-. 

Napájecí zdroje měničů frekvence (5 V) nesmí být v žádném případě vzájemně propojené, protože jinak hrozí 
poškození prvků ovladače, resp. síťových zdrojů elektroniky pohonu. 

 
Datové připojení RS485 je možné také u následujících řad přístrojů prostřednictvím zásuvky RJ12 integrované v 
měniči. 
 

Popis 
SK 2xxE 

Integrovaná 
zásuvka RJ12 

6pólová 

SK 300E 
Integrovaný 

konektor M12 
4pólový 

SK 5xxE 
Integrovaná 

zásuvka RJ12 
6pólová 

SK 700E >22KW 
Integrovaná 

zásuvka RJ12 
6pólová 

SK 700E ≤22KW 

(s opcí: …-RS2) 

Integrovaná 
zásuvka RJ12 

6pólová 

SK 750E 
Integrovaný 

konektor M12 
4pólový 

+5 V 6 („24V“) 2 6 6 (6) * 2 
GND 

 3 1 3 3 (3) * 1 

P+ (A)  
(RS485 +) 1 4 1 1 1 4 

P- (B)  
(RS485 -) 2 3 2 2 2 3 

 

* U měničů SK700E do 22 kW s opcí ...-RS2 je nutné zajistit externí napájení (+4,5 V až + 30 V) pro ParameterBox. 
 
Pro připojení ParameterBoxu k zásuvce RJ12 měniče frekvence lze použít běžně dostupný propojovací kabel RJ12 
(6pólový) o délce až 3 m. Na trhu je k dispozici také 4pólový konektor M12 (zástrčka) pro připojení ParameterBoxu 
k měniči frekvence v decentralizovaném provedení (SK 300E / SK750E). 
Pokud je ParameterBox napájen z externího zdroje napětí (+4,5 až +30 V), mohou být datové kabely v závislosti na 
úrovni napětí také výrazně delší. 
 
 

POZOR Úroveň napětí při externím napájení 

Pokud je ParameterBox napájený externím napětím, je třeba zajistit, aby výstupní napětí tohoto externího zdroje 
bylo vyšší než napětí měniče (max. však 30 V DC), aby nedošlo k jeho poškození. 

(Např.: SK 520E: 5V interní napájení → externí napájení ParameterBoxu >5V!) 
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2.1.3  SK …-3H – příruční varianta  

2.1.3.1 SimpleBox SK CSX-3H – příruční varianta 
  
SimpleBox SK CSX-3H je kompaktní ovládací přístroj pro 
přímé připojení k měniči frekvence s diagnostickou 
zásuvkou RJ12. Jako spojovací kabel lze použít běžně 
dostupný propojovací kabel RJ12 („Modulární kabel RJ12 
(6/6) - RJ12 (6/6), obsazený 1:1“) o délce až 3 m. 
 
Pokud je SimpleBox napájený zdrojem napětí s vyšším 
napětím (např. 24VDC z SK 200E), může být kabel také 
výrazně delší. 
 
 

2.1.3.2 ParameterBox SK PAR-3H – příruční varianta  
 
ParameterBox SK PAR-3H je kompaktní ovládací přístroj 
pro přímé připojení k měniči frekvence s diagnostickou 
zásuvkou RJ12. Jako spojovací kabel lze použít běžně 
dostupný propojovací kabel RJ12 („Modulární kabel RJ12 
(6/6) - RJ12 (6/6), obsazený 1:1“) o délce až 3 m. 
Pokud je ParameterBox napájený zdrojem napětí s vyšším 
napětím (např. 24VDC z SK 200E), může být kabel také 
výrazně delší. 
 
Pro připojení k PC/notebooku je nutný běžně dostupný 
kabel pro připojení zařízení USB (propojovací kabel USB2.0 
konektor řady A na konektor řady B). 
 
 

POZOR Poškození PC 

ParameterBox SK PAR-3H nesmí být nikdy připojen k měniči frekvence a k PC současně, protože to může vést k 
poškození, zejména PC.  

 

2.1.3.3 Elektrické připojení 
 
Parametrizační boxy SK CSX-3H a SK PAR-3H se připojují 
k měniči frekvence výhradně prostřednictvím zásuvky RJ12. 
Box je rovněž napájený prostřednictvím tohoto připojení. 
 
V konstrukční skupině je integrovaný zakončovací odpor 
(220Ω) pro sběrnicový systém RS485. ParametrBox by 
proto měl být začleněn pouze jako první nebo poslední účastník. 
 
ParameterBox SK PAR-3H se připojuje k PC přes rozhraní 
USB integrované v boxu. Box je rovněž napájený 
prostřednictvím tohoto připojení. 
 
Potřebný software ovladače pro rozhraní USB v PC je 
dodáván s přiloženým CD „EPD“, ale je také zdarma k 
dispozici na našich webových stránkách (www.nord.com). 
 
 
Připojení k příslušnému měniči frekvence se provádí prostřednictvím příslušných připojovacích zásuvek RJ-12 na 
přístroji. SimpleBox SK CSX-3H komunikuje výhradně s měniči frekvence. 

RJ12 (RS485) 

Připojení USB 

http://www.nord.com/
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Obsazení kontaktů pro připojení RJ-12 je na parametrizačním boxu následující: 
 

Popis RJ 12 

P+ (A) RS 485 + 1 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

RS
48

5_
A

RS
48

5_
B

GN
D

TX
D

RX
D

 

+5
V

 +4
.5

V 
- 3

0V
   

   
   

   
   

 

 
1 2 3 4 5 6 

P- (B) RS 485 - 2 
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SK TI4-TU-BUS 

SK200E SK700E SK500E 
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2.1.4  SK …-3E – vestavná varianta  
Parametrizační boxy SK CSX-3E a SK PAR-3E jsou vestavné varianty parametrizačních boxů popsaných v 
kap. 2.1.3 . Při správné montáži do rozvodné desky splňují zepředu krytí IP54. 
 

2.1.4.1 SimpleBox SK CSX-3E – vestavná varianta 
SimpleBox SK CSX-3E je kompaktní ovládací přístroj pro 
vestavbu do rozvodné desky a přímé připojení k měniči 
frekvence s diagnostickou zásuvkou RJ12. Jako spojovací 
kabel lze použít běžně dostupný propojovací kabel RJ12 
(„Modulární kabel RJ12 (6/6) - RJ12 (6/6), obsazený 1:1“) o 
délce až 3 m. 
 
Pokud je SimpleBox napájený zdrojem napětí s vyšším 
napětím (např. 24VDC z SK 200E), může být kabel také 
výrazně delší. 
 
 

2.1.4.2 Varianta ParameterBox SK PAR-3E– vestavná varianta  
ParameterBox SK PAR-3H je kompaktní ovládací přístroj pro 
vestavbu do rozvodné desky a přímé připojení k měniči 
frekvence s diagnostickou zásuvkou RJ12. Jako spojovací 
kabel lze použít běžně dostupný propojovací kabel RJ12 
(„Modulární kabel RJ12 (6/6) - RJ12 (6/6), obsazený 1:1“) o 
délce až 3 m. 
Pokud je ParameterBox napájený zdrojem napětí s vyšším 
napětím (např. 24VDC z SK 200E), může být kabel také 
výrazně delší 
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2.1.4.3 Mechanická vestavba do rozvodné desky 
Pro vestavbu do dveří rozvaděče nebo rozvodné desky musí být vytvořen výřez o rozměrech 109 mm x 64 mm 
(tolerance +/- 1 mm). Pro montáž se uzavřená jednotka vloží do předem opracovaného panelu rozvaděče. Pro 
upevnění zevnitř rozvodné desky je k dispozici 6 závitových kolíků (M4 x 16 mm) (při montáži vyčnívají cca 7 mm) 
s odpovídajícími maticemi. ParametrBox je nyní pevně namontovaný na dveřích rozvaděče a při správné montáži 
má na přední straně krytí IP54. 
 
Elektrické připojení parametrizačních boxů SK CSX-3E, resp. SK PAR-3E se provádí prostřednictvím zásuvky 
RJ12 přístupné na zadní straně. Přesné obsazení svorek naleznete v následující části.   
 
 
 
 

 
 

Přední strana rozvaděče Vnitřní strana rozvaděče 

Těsnění 

Upevňovací čepy 
6 ks M4 x 16 mm 

(přiložené matice + podložky) 

Těsnění 
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2.1.4.4 Elektrické připojení SK ...-3E 
Parametrizační boxy SK CSX-3E a SK PAR-3E se připojují k 
měniči frekvence výhradně prostřednictvím zásuvky RJ12. Box je 
rovněž napájený prostřednictvím tohoto připojení. 
 
V konstrukční skupině je integrovaný zakončovací odpor (220Ω) 
pro sběrnicový systém RS485. ParametrBox by proto měl být 
začleněn pouze jako první nebo poslední účastník. 
 
Na rozdíl od příruční varianty SK PAR-3H není možné připojit 
ParameterBox SK PAR-3E k PC. 
 
Připojení k příslušnému měniči frekvence se provádí 
prostřednictvím příslušných připojovacích zásuvek RJ-12 na 
přístroji. SimpleBox SK CSX-3E komunikuje výhradně s měniči frekvence. 

 
 
 

 
 
Obsazení kontaktů pro připojení RJ-12 je na parametrizačním boxu následující: 
 

Popis RJ 12 
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SK TI4-TU-BUS 

SK500E 
SK200E 

RJ12 (RS485) 

Zadní strana parametrizačního boxu 
Obr. podobný 

SK700E 
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2.1.5  SK TU3-… – (pouze pro SK 5xxE) 

2.1.5.1 ControlBox SK TU3-CTR 
ControlBox SK TU3-CTR slouží k uvedení do provozu, 
konfiguraci a řízení měniče frekvence SK 5xxE. Umístí se 
přímo do slotu pro technologické boxy. Díky kontaktní liště je 
zajištěna komunikace s měničem frekvence a napájení 
konstrukční skupiny napětím. Konstrukční skupinu lze 
používat nezávisle na měniči. 
Zobrazení probíhá přes 4místný 7segmentový displej. Obsluha 
je možná pomocí 6 ovládacích knoflíků. 
Parametry měniče lze uložit. 

 
  
 

2.1.5.2 ParameterBox SK TU3-PAR 
ParameterBox SK TU3-PAR slouží k uvedení do provozu, 
konfiguraci a řízení měniče frekvence SK 5xxE. Umístí se 
přímo do slotu pro technologické boxy. Díky kontaktní liště je 
zajištěna komunikace s měničem frekvence a napájení 
konstrukční skupiny napětím. Konstrukční skupinu lze 
používat nezávisle na měniči. 
Zobrazení probíhá přes 4řádkový LED displej. Obsluha je 
možná pomocí 8 ovládacích knoflíků. 
Lze uložit parametry 5 měničů. 

 
 
 

2.1.5.3 Montáž technologického boxu 
Vsazení nebo odstranění modulů se musí provádět pouze ve stavu bez napětí. Zásuvná místa lze využít pouze pro 
příslušně určené moduly.  
Montáž technologického boxu mimo měnič frekvence není možná, box musí být zasunut bezprostředně v měniči. 
 
Montáž technologických boxů se provádí následovně: 
 

1. Vypněte síťové napájení, respektujte čekací 
dobu. 

2. Kryt svorek řízení trochu posuňte směrem 
dolů nebo odstraňte. 

3. Zaslepovací víko odstraňte povolením 
pojistky na spodním okraji a natočte směrem 
vzhůru. 

 

4. Technologický box zavěste za horní okraj a mírným zatlačením zaklapněte. Ujistěte se, že je 
konektorová lišta správně připojená, a v případě potřeby ji upevněte vhodným šroubem. 

5. Kryt svorek řízení opět zavřete. 
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P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

2.2   Funkce parametrizačních boxů 

2.2.1  SimpleBox / ControlBox 

2.2.1.1 Indikace 
 
Po připojení / montáži boxu a zapnutí síťového napětí (resp. řídicího napětí) měniče frekvence se automaticky 
naváže komunikace mezi měničem frekvence a boxem. Poté, co se krátce rozsvítí všechny segmenty displeje a 
diody boxu, provede se skenování sběrnice, během něhož mohou střední 
sloupce na displeji (4místný 7segmentový displej) blikat se zvýšenou 
frekvencí. 
 
Pokud bylo skenování sběrnice úspěšně dokončeno, na displeji se krátce 
zobrazí výkon měniče frekvence (např.: 0,37 = 0,37 KW). Pokud je box 
připojený k měniči frekvence nacházejícími se již v provozu, tento krok se 
přeskočí. 
 
Vodorovné čáry, které se poté objeví na displeji, signalizují, že je měnič 
frekvence připravený k provozu.  
Je-li v parametru P113 nastavena hodnota tipovací frekvence nebo v P104 
minimální frekvence, bliká displej s touto počáteční hodnotou. 
 
Je-li měniči frekvence vydán povel k běhu, přechází údaj automaticky na provozní hodnotu, zvolenou v parametru 
>Výběr indikované hodnoty< P001 (tovární nastavení = skutečná frekvence). 
Aktuálně použitá sada parametrů je zobrazena binárně kódovaná pomocí 2 LED vlevo vedle displeje. 
 
Po vypnutí měniče frekvence se na displeji krátce zobrazí nápis „OFF“ a 
poté displej zcela zhasne. 
„OFF“ se na displeji zobrazí také v případě, že je SimpleBox provozován na 
měniči frekvence s externím zdrojem řídicího napětí 24 V, ale napájecí zdroj 
(230 V nebo 400 V) je neaktivní. 
 
V tomto stavu lze provádět parametrizaci měniče prostřednictvím boxu, jak je popsáno v následující kapitole, téměř 
bez omezení (není možné měření odporu motoru ani identifikace parametrů (P208 / P220)). Ovládání (uvolnění) 
však není možné z důvodu chybějícího výkonového napájení. 
 
 

 

Informace Požadovaná hodnota 
Digitální požadovaná hodnota frekvence je z výroby přednastavená na 0 Hz. Aby bylo možné zkontrolovat, zda 
pohon pracuje, je třeba zadat požadovanou hodnotu frekvence pomocí tlačítka  nebo , resp. frekvenci jogu 
pomocí příslušného parametru >Tipovací frekvence< (P113). 

 
 

 

VÝSTRAHA Nebezpečí zranění při rozběhu motoru 

Po stisknutí tlačítka START  může pohon okamžitě začít pracovat! 
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2.2.1.2 Obsluha 
 

 

K zapnutí měniče frekvence. Ten je nyní uvolněný s příp. nastavenou tipovací frekvencí (P113). Je však 
vyráběna příp. alespoň přednastavená minimální frekvence (P104). Parametry >Rozhraní< P509 a 
P510 musí být = 0.  

 

K vypnutí měniče frekvence. Výstupní frekvence je po rampě snížena na absolutní minimální frekvenci 
(P505) a vypnuta.  

7-
segmentový 

LED-
indikátor 

4místný 

 

Provozní režim Indikace Poznámka 

Provozní připravenost 
bez nevyřízené 
požadované hodnoty 

 
Zobrazení 4 statických podtržítek. 
Když podtržítka pomalu blikají: 
Měnič frekvence není připravený k provozu (např.:) 

• Blokování zapnutí: 
Funkce „Bezpečné blokování pulzů“ nebo Rychlý Stop 
aktivní 

• Nevyřízený signál spuštění před dosažením provozní 
připravenosti měniče frekvence.  

Provozní připravenost 
s nevyřízenou 
požadovanou 
hodnotou 

 
 

Pomalé blikání číslic: 

Je signalizována nevyřízená počáteční požadovaná 
hodnota (P104 / P113 v režimu klávesnice) (např.: 5,3Hz). 
Tato frekvence je najeta okamžitě po uvolnění. 

V provozu 
 

Údaj aktuální frekvence. 

V případě poruchy 
 

Zobrazení aktuálního a aktivního chybového 
hlášení. 

Pomalé blikání indikátoru signalizuje, že porucha již není 
aktuální a hlášení poruchy lze potvrdit. 

Parametrizace 
 

 

 

Zobrazení čísla parametru nebo hodnoty parametru. 
1. Skupina parametrů 

(např.: Motorová data (P2 - -)) 
2. Číslo parametru 

(např.: Jmenovité otáčky (P202)) 
3. Hodnota parametru 

(např.: 1360min-1)) 
 

LED 
diody 

 P1 

P2  

LED diody signalizují při provozním displeji (P000) aktuální provozní sadu a při parametrování aktuálně 
parametrizovanou sadu parametrů. V tomto případě je zobrazení binárně kódované. 

1

2  

= P1 
2

1

 

= P2 
1

2 
= P3 

2

1

 
= P4 

 

Po stisknutí tohoto tlačítka se změní směr otáčení motoru. „Směr otáčení doleva“ je označený 
znaménkem minus. 

Pozor! Pozor na čerpadla, šnekové dopravníky, ventilátory atd. → Zablokování tlačítka je možné 
pomocí parametru P540.  

 

Stisknutím tlačítka zvýšíte frekvenci. Při parametrizaci se zvyšuje číslo parametru, resp. hodnota 
parametru.  

 

Stisknutím tlačítka snížíte frekvenci. Při parametrizaci se snižuje číslo parametru, resp. hodnota 
parametru.  

 

Stisknutím tlačítka „ENTER“  uložíte změněnou hodnotu parametru nebo přepnete mezi číslem 
parametru a hodnotou parametru.  

UPOZORNĚNÍ: Pokud se změněná hodnota nemá uložit, lze parametr opustit tlačítkem . OK 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 
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Řízení pomocí SimpleBoxu / ControlBoxu 
Měnič frekvence lze ovládat pomocí SimpleBoxu / ControlBoxu pouze tehdy, pokud předtím nebyl uvolněn pomocí 
řídicích svorek nebo pomocí sériového rozhraní (P509 = 0 a P510 = 0). 
Stisknutím tlačítka „START“ přechází měnič frekvence na provozní displej (výběr P001). Dodává 0 Hz nebo 
nastavenou minimální frekvenci (P104), resp. tipovací frekvenci (P113). 
Následující obrázek se použije pro SimpleBox a analogicky pro ControlBox.  

 
Zobrazení sady parametrů: 
LED diody signalizují při provozním displeji (P000) aktuální provozní sadu a při parametrování (≠ P000) aktuálně 
parametrizovanou sadu parametrů. V tomto případě je zobrazení binárně kódované. 
Nastavení parametrů lze přepínat i během provozu (s řízením přes SimpleBox) prostřednictvím parametru P100. 
 
Požadovaná hodnota frekvence:  
Aktuální požadovaná hodnota frekvence se řídí podle nastavení v parametru Tipovací frekvence (P113) a 
Minimální frekvence (P104). Tuto hodnotu lze během provozu s klávesnicí měnit pomocí tlačítek hodnoty  a  
a stisknutím tlačítka ENTER trvale uložit v P113 jako tipovací frekvenci. 
 
Přičtení frekvence (pouze SK 5xxE): 
Pokud byla v parametru „Funkce Potenciometrický box“ (P549) nastavena funkce {4} „Přičtení frekvence“ nebo 
funkce {5} „Odečítání frekvence“, lze od verze softwaru 1.7 měniče přidávat požadovanou hodnotu prostřednictvím 
boxu, i když je uvolnění a případné další zadání požadované hodnoty provedeno prostřednictvím jiného zdroje 
(řídicí svorky, sběrnice). 
Po zastavení pohonu se však tato aditivní požadovaná hodnota vynuluje.  
Stisknutím tlačítka ENTER se však nastavená hodnota trvale uloží do parametru P113 jako tipovací frekvence a je 
znovu k dispozici jako požadovaná hodnota, když je pohon po zastavení znovu aktivován. 
 
Rychlé zastavení (pouze SK TU3-CTR):  
Rychlé zastavení lze spustit současným stisknutím tlačítka STOP  a tlačítka pro změnu směru otáčení . 
 
 
Upozornění k SimpleBoxu (SK CSX-3x) 
Při použití s měniči konstrukčních řad SK 500E a SK 700E nesmí být zapojen technologický box (SK TUx-PAR). V 
opačném případě lze očekávat poruchy komunikace. 
 

P1 

P2 

NORD DRIVESYSTEMS 

OK 

SK CSX-3H 

STOP 
(bez uvolnění) 

START 
(uvolnění) 

Změna směru 
otáčení 

Uložení aktuální 
frekvence 

Zvýšení / snížení frekvence 
nebo nastavení na „0“ při 
současném stisknutí. 

Zobrazení sady parametrů 
 
Sada P č. P1 P2 
1 Vyp Vyp 
2 Zap Vyp 
3 Vyp Zap 
4 Zap Zap 
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Parametrizace pomocí SimpleBoxu / ControlBoxu 
Měnič frekvence lze parametrizovat v různých provozních stavech. Všechny parametry lze vždy změnit online. 
Přepnutí do režimu parametrů probíhá podle provozního stavu a zdroje uvolnění různými způsoby. 

1. Pokud není uvolnění (v případě potřeby stiskněte tlačítko STOP ) přes box, řídicí svorky nebo sériové 
rozhraní, je možné přepnout přímo ze zobrazení provozních hodnot pomocí tlačítek hodnot  nebo  do 
režimu parametrizace.   P 0 _ _  /   P 7 _ _ 

2. Je-li měnič spuštěn pomocí řídicích svorek nebo sériového rozhraní, měnič frekvence dodává výchozí 
frekvenci, takže lze rovněž přímo pomocí tlačítek hodnoty  nebo  přejít přímo ze zobrazení provozní 
hodnoty do parametrizačního režimu.   P 0 _ _  /   P 7 _ _ 

3. Pokud byl měnič frekvence aktivován prostřednictvím boxu (tlačítko START ), lze se do režimu 
parametrizace dostat současným stisknutím tlačítek START a ENTER (  + , resp. ). 

4. Přepnutí zpět do režimu řízení se provádí stisknutím tlačítka START . 
 
Následující obrázek se použije pro SimpleBox a analogicky pro ControlBox. 
 

 
 

 

Změna hodnot parametrů 

Chcete-li vstoupit do oblasti parametrů, stiskněte jedno z tlačítek hodnoty  nebo . Displej přejde do zobrazení 
skupiny menu P 0 _ _  ...   P 7 _ _ . Po stisknutí tlačítka ENTER , resp.  vstoupíte do skupiny menu a můžete 
vybrat požadovaný parametr pomocí hodnotových tlačítek. 
Všechny parametry jsou v jednotlivých skupinách menu po řadě uspořádány v kruhové struktuře. Proto lze v této 
oblasti listovat vpřed nebo vzad. 
Každý parametr je opatřen číslem parametru   P x x x. Význam a popis parametrů naleznete v kapitole 5 
„Parametrizace“. 

 

OK 

P1 

P2 

NORD DRIVESYSTEMS 

OK 

SK CSX-3H 

Výběr skupiny menu 
nebo 

Zobrazení hodnoty parametru  
nebo 

Přijmout hodnotu parametru 

Funkce výběru 

Další skupina menu, 
resp. číslo 
parametru 

Hodnota - 
+ 

Nahrání továrního 
nastavení 

Zobrazení sady parametrů 
 
Sada P č. P1 P2 
1 Vyp Vyp 
2 Zap Vyp 
3 Vyp Zap 
4 Zap Zap 
 

Přepnutí z parametrizace 
na řízení (s uvolněním 

(START)) 

Hodnota + 

Předchozí skupina 
menu, resp. číslo 
parametru 

Hodnotová funkce 

Vraťte se o jednu úroveň 
menu zpět nebo změněnou 

hodnotu nepřebírejte 

stisknuto současně: 
Přepnutí z řízení na 

parametrizaci za chodu 
pohonu 

Přepnutí z parametrizace 
na řízení (bez uvolnění 

(STOP)) 

OK 
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UPOZORNĚNÍ: Některé parametry, jako např: P465, P475, P480….P483, P502, P510, P515, P534, P552, 

P701…P706, P707, P718, P740/741 a P748 (v závislosti na konstrukční řadě měničů frekvence) 
mají další úrovně (pole), ve kterých lze provést další nastavení, např.: 

 
 

P_01 P502 

P_02 

VYP 

VYP 

Nastavení:  
Hodnota řídicí funkce 1 

Nastavení:  
Hodnota řídicí funkce 2 

ENTER ENTER 

ENTER 

HODNOTA 

 
 

Struktura menu 
 
  

P0 - -  

_ _ _ _ 
 

P1- -  P2- -  
P4- -  

P5- -  
P6- -  P7- -  

P001 

P002 

P100  

P101 

P114 

P200  

P201 

P220  

P400  

P401 

P483 

Zobrazení provozní 
hodnoty (popř. provozní 

připravenosti),  
po ZAPNUTÍ sítě 

P3- -  

P300  

P301 

P327 

P003 

 
 

Chcete-li změnit hodnotu parametru, musíte stisknout tlačítko „ENTER“ , resp.  při zobrazení příslušného č. 
parametru. 
Změny pak lze provádět pomocí tlačítek HODNOTA  nebo  a je třeba je potvrdit tlačítkem , aby se 
parametr uložil a opustil. 
Dokud není změněná hodnota potvrzena tlačítkem „ENTER“, zobrazení hodnoty bliká a hodnota ještě není uložená 
v měniči frekvence. 
Pokud změna nemá být převzata, lze parametr opustit stisknutím „SMĚROVÉHO“ tlačítka . 
 

OK 

OK 
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2.2.2  ParameterBox 

2.2.2.1 Indikace 
 
Po prvním spuštění ParameterBoxu je nejprve dotazován jazyk menu, němčina nebo angličtina. 
 
Poté nebo po každém novém uvedení boxu do provozu se provede automatické „skenování sběrnice“. 
ParameterBox identifikuje připojený frekvenční měnič. Následující zobrazení zobrazuje typ měniče a jeho aktuální 
provozní stav. 
 
 
 

300E   0,75kW/3   BSC   … 1 
> NORDAC < 

Měnič frekvence 
ONLINE U1 P1 PŘIPRAV 

 
 
 
Ve standardním režimu zobrazení lze současně zobrazit 3 provozní hodnoty a aktuální stav měniče. 
Zobrazené provozní hodnoty lze vybrat ze seznamu (v menu >Displej< / >Hodnoty pro displej< (P1004)). 
 
 
 
 
 
 
 

300E   0,75kW/3   BSC   … 1 
Fi/Hz U/V I/A 
45,0 190 1,4 
ONLINE U1 P1 R   RUN 

 
 
 
 
 

Aktuální skutečné 
hodnoty vybraných 
provozních hodnot 
s odpovídajícími 
jednotkami 

Mód provozu 
ParameterBoxu 

Vybraný měnič Aktivní sada 
parametrů v měniči 

Aktuální stav 
měniče 

Typ měniče 

Úroveň struktury 
menu 

Aktuální stav 
měniče 

Typ měniče 

Zákaznické rozhraní 
Speciální rozšíření 
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2.2.2.2 Režim ControlBox 
 
Od verze firmwaru 3.7 lze zvolit další režim zobrazení (ControlBox) . Pokud je tento režim nastaven uživatelem, 
zobrazí se na displeji zobrazení ControlBoxu („LED“ displej pro aktivní sadu parametrů a 4místný „7segmentový 
displej“). Tento režim také umožňuje přístup k novým parametrům měniče, i když tyto parametry ještě nejsou 
implementovány ve firmwaru Parameterboxu. (příklad: Měnič s aktuální verzí firmwaru se má parametrizovat 
pomocí Parameterboxu se starší verzí firmwaru) 
 
 
 

  1 
O _ _ _ _   
O 

ONLINE U1 P1 PŘIPRAV 

 
 
 
 

 

Informace Požadovaná hodnota 
Digitální požadovaná hodnota frekvence je z výroby přednastavená na 0 Hz. Aby bylo možné zkontrolovat, zda 
pohon pracuje, je třeba zadat požadovanou hodnotu frekvence pomocí tlačítka  nebo , resp. frekvenci jogu 
pomocí příslušného parametru >Tipovací frekvence< (P113). 

 
 

 

VÝSTRAHA Nebezpečí zranění při rozběhu motoru 

Po stisknutí tlačítka START  může pohon okamžitě začít pracovat! 
 
 

Zobrazení nastavených 
parametrů pomocí 
symbolů LED, které 
odpovídají SimpleBoxu 
(viz kap. 4.1.2) 

Provozní displej 
(4místný) 
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2.2.2.3 Obsluha 
 

LCD displej Grafický podsvícený LCD displej pro zobrazení provozních hodnot a parametrů připojených měničů a 
parametrů ParameterBoxu. 

 Pomocí tlačítek VÝBĚR lze procházet úrovněmi menu a jednotlivými položkami menu. 

Společným stisknutím tlačítek  a  se vrátíte o jednu úroveň zpět. 

 

 

Obsah jednotlivých parametrů lze měnit pomocí tlačítek HODNOTY.  

Při současném stisknutí tlačítek  A  se načte tovární hodnota vybraného parametru. 

Při řízení měniče pomocí klávesnice se k nastavení požadované hodnoty frekvence používají 
tlačítka HODNOTA.  

 

 
popř. 

 

Stisknutím tlačítka ENTER se přejde na vybranou skupinu menu nebo se přijmou změněné 
položky menu nebo hodnoty parametrů.  
 

Upozornění:  Pokud má být parametr opuštěn bez uložení změněné hodnoty, lze k tomuto 
účelu použít jedno z tlačítek VÝBĚR. 
 

Pokud je měnič aktuálně řízený pomocí klávesnice (nikoliv řídicích svorek), lze aktuální 
požadovanou frekvenci uložit do parametru Tipovací frekvence (P113). 

 
Tlačítko START pro zapnutí měniče.  

Upozornění: Lze použít pouze v 
případě, že tato funkce není zakázaná v 

parametru P509 nebo P540. 

 
Tlačítko STOP pro vypnutí měniče.  

 

Po stisknutí SMĚROVÉHO tlačítka se změní směr 
otáčení motoru. Směr otáčení doleva je zobrazený 
znaménkem minus.  

Pozor! Pozor na čerpadla, šnekové dopravníky, 
ventilátory atd. → Zablokování tlačítka je možné 
pomocí parametru P540. 

 

LED diody signalizují aktuální stav ParameterBoxu. 

DS (ON (zelená))  ParameterBox je připojen k napájení a připraven k provozu. 
Device State 
DE (ERROR (červená))  Při zpracování nebo komunikaci dat nebo v připojeném měniči došlo k 
Device Error  chybě. 

 

DS 

CZ 

OK 



Obslužné a parametrizační boxy NORD 

28  BU 0040 CZ-0113 

Řízení měniče 
 
Měnič lze kompletně řídit z hlediska otáček a směru otáčení prostřednictvím ParameterBoxu. V závislosti na 
konstrukční řadě měniče je nutné provést různá nastavení. 
 
Konstrukční 
řada 

Nastavení 
Parametr (P509) 

Poznámky 

SK 200E {0} „Řídicí sv. nebo tlač.“ Řízení prostřednictvím ParameterBoxu je možné pouze v případě, že nedojde k uvolnění 
prostřednictvím řídicích svorek. (Prioritu má rozhraní, které bylo použito jako první.) 

SK 300E {0} „Řídicí sv. nebo tlač.“ Řízení prostřednictvím ParameterBoxu je možné pouze v případě, že nedojde k uvolnění 
prostřednictvím řídicích svorek. (Prioritu má rozhraní, které bylo použito jako první.) 

SK 500E Při použití zařízení SK PAR-2x nebo SK PAR-3x: 
 {2} „USS“ Řízení prostřednictvím řídicích svorek nebo klávesnice zapojeného technologického boxu již 

není možné. 
 Při použití SK TU3-PAR: 
 {0} „Řídicí sv. nebo tlač.“ Řízení prostřednictvím ParameterBoxu je možné pouze v případě, že nedojde k uvolnění 

prostřednictvím řídicích svorek. (Prioritu má rozhraní, které bylo použito jako první.) 
SK 700E {4} „USS“ Řízení prostřednictvím řídicích svorek nebo klávesnice zapojeného technologického boxu již 

není možné. 
SK 750E {4} „USS“ Řízení prostřednictvím řídicích svorek nebo klávesnice zapojeného technologického boxu již 

není možné. 
Vector mc {0} „Řídicí sv. nebo tlač.“ Řízení prostřednictvím ParameterBoxu je možné pouze v případě, že nedojde k uvolnění 

prostřednictvím řídicích svorek. (Prioritu má rozhraní, které bylo použito jako první.) 
 

 
Pokud je měnič v tomto režimu povolen, použije se sada parametrů zvolená pro tento 
měnič v menu >Parametrizace< >Základní parametry< v parametru >Sada parametrů< (P100). Po změně sady 
parametrů během provozu je třeba ji aktivovat pomocí tlačítek  nebo . Bezpečnější je však přepínat v 
klidovém stavu. 
 
 

 

VÝSTRAHA Nebezpečí zranění při rozběhu motoru 

Po stisknutí tlačítka START  může pohon okamžitě začít pracovat! 
 

DS 

CZ 

NORD DRIVESYSTEMS 

OK 

SK PAR-3H 

STOP 
(bez uvolnění) 

START 
(uvolnění) 

Změna směru 
otáčení 

Uložení aktuální 
frekvence 

Zvýšení nebo 
snížení frekvence 

Žádná funkce 
SK TU3-PAR nebo SK PAR-2x  

Funkce klávesnice shodné s SK PAR-3x 
 

vector

R

 DS    DE 

SK PAR-3H/3E 
 

SK TU3-PAR nebo SK PAR-2H/2E 
 

OK 
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Struktura menu s ParameterBoxem 
 
Struktura menu se skládá z různých úrovní, které jsou uspořádány do kruhu. Stisknutím tlačítka ENTER přejdete 
do další úrovně. Vrátíte se společným stisknutím tlačítek VÝBĚR. 
 

 

 

 

Správa parametrů 1 

P1201 2 
Kopírování - Zdroj 

P1202  2 
Kopírování - Cíl 

P1204 2 
Nahrát tov.nastavení 

P1203 2 
Kopírování - Start 

P1205 2 
Smazat paměť 

P0 2 
zpět 

Parametrizace 1 

Indikace     1      

P1001 2 
Bus-Scan 

P1002  2 
Volba měniče 

P1004 2 
Hodnoty pro displej 

P1003 2 
Režim displeje 

P1005 2 
Přepočítávací faktor 

P0 2 
zpět 

Volitelné 
příslušenství 1 

P1301 2 
Jazyk 

P1302 2 
Provozní režim 

P1304 2 
Kontrast 

P1303 2 
Auto-Bus-Scan 

P1305 2 
Nastavit heslo 

P1306 2 
Heslo jednotky 

P0 
zurück 

700E   3,0kW/3   POS   STD 1 
Fi/Hz U/V I/A 
45.0 360 3.4 
ONLINE U1 P1 R   RUN 
 

v! U1 U2 U3 U4 U5 
1 - - - - 

OK - - - - 
100     

 

P1307 2 
Reset Boxparam. 

P0 2 
zpět 

P0 
zurück 
P1308 2 
NORDAC p-box 

Verze 4.0 R 3 

Základní parametry 2 
>ENTER<   (k 3. úrovni) 

P0 2 
zpět 

Struktura menu měniče v 
závislosti na vestavěných 

volbách 
 

 Příručka k měniči 

Motorová data 2 
>ENTER<  (k 3. úrovni) 

Provozní displeje 2 
>ENTER<  (k 3. úrovni) 

P1101 2 
Volba objektu 

Upozornění: 
Parametr P1101 se zobrazí pouze v případě, že je v boxu 
uložen 1 nebo více datových záznamů nebo je několik 
přístrojů propojeno přes RS485. 

Upozornění: 
Pokud se zobrazí „v!“, je třeba aktualizovat firmware ParameterBoxu. Jinak se 
jednotlivé parametry nemusí zobrazit. 

 
>Displeje< (P11xx), >Správa parametrů< (P12xx) a >Volby< (P13xx) jsou čistě parametry ParameterBoxu a 
nemají nic společného s parametry měniče. 
 
Menu >Parametrizace< slouží k přístupu do struktury menu měniče. Podrobnosti závisí na konfiguraci měniče se 
zákaznickými rozhraními (SK CU1-...) a/nebo speciálními rozšířeními (SK XU1-...). Popis parametrizace a 
parametrů naleznete v příslušné příručce k měniči. 
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Parametrizace pomocí ParameterBoxu 
 
Do režimu parametrizace se dostanete výběrem položky menu >Parametrizace< v úrovni 1 ParametrBoxu. 
Stisknutím tlačítka ENTER se dostanete na úroveň parametrů připojeného měniče. 
Následující výkres znázorňuje použití ovládacích prvků ParameterBoxu pro parametrizaci. 
 

 
Struktura obrazovky při parametrizaci 
Pokud se nastavení parametru změní, hodnota bliká, dokud ji nepotvrdíte tlačítkem ENTER. Chcete-li získat 
tovární nastavení upravovaného parametru, je třeba stisknout obě tlačítka HODNOTY současně. I v tomto případě 
je třeba nastavení potvrdit tlačítkem ENTER, aby se změna uložila. 
Pokud nemá být změna přijata, lze poslední uloženou hodnotu vyvolat stisknutím tlačítka VÝBĚR a parametr lze 
opustit opětovným stisknutím tlačítka VÝBĚR. 
 
 
 
 
 
 

P102 PS1 3 
Čas rozběhu 
 2,90 s 

ONLINE U1 P1 PŘIPRAV 

 
 
 
 
 
 
 
Upozornění:  Spodní řádek displeje slouží k zobrazení aktuálního stavu ParameterBoxu a řízeného měniče.  
 

DS 

CZ 

NORD DRIVESYSTEMS 

OK 

SK PAR-3H 

O úroveň menu vpřed 
nebo 

Přijmout hodnotu parametru 

Výběrová tlačítka 

Tlačítka hodnot 

zpět vpřed 

+ O úroveň 
menu zpět 

Hodnota + Hodnota - 

+ 
Nahrání 
továrního 
nastavení 

vector

R

 DS    DE 

SK TU3-PAR nebo SK PAR-2x  
Funkce klávesnice shodné s SK PAR-3x 

 

SK TU3-PAR nebo SK PAR-2H/2E 
 

SK PAR-3H/3E 
 

Upravovaná sada parametrů 
(pouze pro parametry závislé na sadě parametrů) 

Upravovaný parametr (č.) 

Označení parametrů 

Aktuální hodnota 
parametru 

Provozní režim 

Vybraný měnič Aktivní sada 
parametrů v měniči 

Aktuální stav 
měniče 

Úroveň struktury 
menu 

OK 
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UPOZORNĚNÍ: Některé parametry, jako např: P465, P475, P480….P483, P502, P510, P515, P534, P552, 
P701…P706, P707, P718, P740/741 a P748 (v závislosti na konstrukční řadě měničů frekvence) 
mají další úrovně (pole), ve kterých lze provést další nastavení. Po dosažení parametru vyberte 
požadovanou úroveň pole pomocí šipek  nebo  a potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

P502 PS1 [01] 3 

Hodn.funkce Master 

 Vyp 
ONLINE MF P1 PŘIPRAV 

 
 

 
 
 
 

Parametrizace v režimu ControlBoxu  
Parametrizace měniče frekvence v režimu ControlBoxu je shodná s parametrizací SimpleBoxu / ControlBoxu. 
Podrobný popis naleznete v kapitole 2.2.1  v části „Parametrizace pomocí SimpleBoxu / ControlBoxu“. 

 
 

Struktura menu v režimu ControlBoxu  
Struktura menu v režimu ControlBoxu odpovídá struktuře menu SimpleBoxu / ControlBoxu. Podrobný popis 
naleznete v kapitole 2.2.1  v části „Struktura menu v SimpleBoxu / ControlBoxu“. 
 
 

Režim vizualizace PLC 
Od verze firmwaru V4.3 (parametr (P1308)) má ParameterBox vizualizační režim „PLC displej“. Tento režim se 
aktivuje v parametru (P1003). 
V tomto režimu je možná komunikace ParameterBoxu s PLC (SPS) vhodně vybaveného měniče frekvence NORD 
(např: SK 540E / SK 545E) tak, aby celý displej mohl být použit PLC jako zobrazovací plocha. 
Další informace týkající se PLC jsou popsány v příslušné příručce BU0550. 
 
 

Úroveň pole vybraného 
parametru. 

Např. [01], [02], [03]... 
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2.2.2.4 Výměna dat s NORD CON (kromě SK TU3-PAR) 
  
Paměťové prvky S1 až S5 ParameterBoxu NORD lze spravovat prostřednictvím řídicího a parametrizačního 
softwaruNORD CON. 
Pro přenos dat mezi měničem a SK PAR-2x musí být sériové rozhraní PC (RS232) připojeno k ParameterBoxu 
přes převodník rozhraní (RS232/485) (viz také kap. 2.1.1.2). Doporučujeme převodník rozhraní SK IC1-232/485. 
Externí napájení (5 V/250 mA) napájí převodník a ParameterBox. Připojení se provádí pomocí adaptéru z portu 
USB do 3mm zásuvky na boku převodníku rozhraní.  
Upozorňujeme, že port USB je vhodný pro zařízení HighPower. 
 
K přenosu dat mezi měničem a SK PAR-3H je zapotřebí pouze běžně dostupný propojovací kabel USB 
(propojovací kabel USB2.0 konektor řady A na konektor řady B). Tímto připojením je současně zajištěno napájení 
boxu. 
Potřebný software ovladače pro rozhraní USB v PC je dodáván s přiloženým CD „EPD“ (ve složce Disk13 
instalačního souboru NORD CON), ale je také zdarma k dispozici na našich webových stránkách (www.nord.com). 
Upozorňujeme, že i zde je port USB vhodný pro zařízení HighPower. Na PC je vyžadováno rozhraní USB2.0. 
 

POZOR Poškození PC 

ParameterBox SK PAR-3H nesmí být nikdy připojen k měniči frekvence a k PC současně, protože to může vést k 
poškození, zejména PC.  

 
 
Pro spojení ParameterBox  PC / notebook jsou nutné následující komponenty: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ParameterBox 
SK PAR-2H 

Mat.čís. 278910100 

Adaptér M12 So/SUB-D  
pro SK PAR-2H  SK IC1 

Mat.čís. 278910210 

Převodník rozhraní 
SK IC1-232/485 

Mat.čís. 276970020 

Software 
NORD CON 

www.nord.com 

Adaptér USB/5V  
pro SK IC1-232/485 
Mat.čís. 278910220 

PC / notebook 

RS232 

Port USB 

ParameterBox 
SK PAR-2E 

Mat.čís. 278910110 

GND 
RS 485+ 
RS 485- 
+5/ +15V 

Adaptér SUB-D / volné žíly  
pro SK PAR-2E  SK IC1 

Mat.čís. 278910020 
Převodník rozhraní 

SK IC1-232/485 
Mat.čís. 276970020 

Adaptér USB/5V  
pro SK IC1-232/485 
Mat.čís. 278910220 

RS232 

Port USB 
PC / notebook 

Software 
NORD CON 

www.nord.com 

http://www.nord.com/
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V této konstelaci je komunikace řízena počítačem. Za tímto účelem musí být v položce menu >Volby<, Parametry 
>Provozní režim (P1302)< (SK PAR-3H: automatické přepínání) nastaven ParameterBox na hodnotu PC-Slave. Po 
skenování sběrnice nyní program NORD CON rozpozná uložené paměťové objekty S1 až S5 jako samostatné 
měniče s adresami sběrnice 1 až 5 a zobrazí je na obrazovce. 
 
 

 

Informace Předkonfigurace datového záznamu měniče 
V parametrizačním softwaru NORD CON lze rozpoznat a zpracovat pouze měniče (datové záznamy) dříve 
uložené v paměťových objektech. Má-li být datový záznam vypracován pro nový měnič (tj. má-li být datový 
záznam nově vytvořen), musí být předem nastaven typ měniče prostřednictvím parametru >Nahrát tov.nastavení 
(P1204)< v ParamerterBoxu. 

Provedením nového skenování sběrnice na úrovni NORD CON software rozpozná nový paměťový objekt, který 
lze poté upravovat pomocí známých nástrojů. 

 
 

 
 

Nyní jsou k dispozici všechny funkce parametrizace NORD CON. 

PC / notebook 

Software 
NORD CON 

www.nord.com 

ParameterBox 
SK PAR-3H 

Mat.čís. 275281014 

Propojovací kabel USB2.0 konektor 
řady A na konektor řady B 

pro SK PAR-3H  PC 
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2.2.2.5 Popis systémových parametrů  
 
Struktura menu ParameterBoxu je popsána v kapitole 2.2.2 „Obsluha“ v části „Struktura menu s 
ParameterBoxem“. 
Skupinám menu jsou přiřazeny následující hlavní funkce: 
 
Skupina menu  čís. Hlavní funkce 

Displej   (P10xx): Výběr provozních hodnot a struktury zobrazení 

Parametrizace  (P11xx): Programování všech připojených měničů a všech paměťových objektů 

Správa parametrů (P12xx): Kopírování a ukládání celých sad parametrů z paměťových objektů a měničů 

Volby   (P13xx): Nastavení funkcí ParameterBoxu a všech automatických procesů 
 

Zobrazení parametrů 
 

 Parametr Nastavená hodnota / Popis / Upozornění 

P1001 Bus-Scan 
VYP / Start 

[ VYP ] 

Tento parametr spustí skenování sběrnice. Během procesu se na displeji zobrazuje ukazatel 
průběhu. 

Po skenování sběrnice se displej změní na základní menu. Parametr P1001 se znovu vrátí na 
„VYP“. 

V závislosti na výsledku tohoto procesu se ParameterBox přepne do provozního režimu „ONLINE“ 
nebo „OFFLINE“. 

 

P1002 Volba měniče  
U1 ... U5 

[ U1 ] 

Výběr aktuálního objektu pro parametrizaci/řízení.  

Zobrazení a obslužné úkony v dalším sledu se vztahují k vybranému objektu. V seznamu pro 
výběr měniče jsou k dispozici pouze zařízení zjištěná během skenování sběrnice. Aktuální objekt 
se zobrazí ve stavovém řádku. 

Upozornění: Pokud se u připojeného měniče vyskytla chyba, lze ji potvrdit výběrem měniče. 

P1003 Režim displeje 
Rozsah hodnot: 
viz pravý sloupec 

[Standard] 

Výběr zobrazení provozních hodnot ParameterBoxu 

Standard  3 libovolné hodnoty vedle sebe 
Seznam  3 libovolné hodnoty s jednotkou pod sebou 
Velké zobrazení 1 libovolná hodnota s jednotkou 
ControlBox 1 libovolná hodnota bez jednotky 
PLC displej režim zobrazení pro funkce PLC ((od verze 4.3), k dispozici přibližně od 3. čtvrtletí 2011) 

P1004 Hodnoty pro displej  
Rozsah hodnot: 
viz pravý sloupec 

[Skutečná frekvence] 

Výběr hodnoty zobrazení pro zobrazení skutečné hodnoty ParameterBoxu.  
Vybraná hodnota se umístí na první pozici interního seznamu pro zobrazované hodnoty a použije 
se tak i v režimu zobrazení „Velké zobrazení“. 

V závislosti na nastavení v parametru (P1003) lze zvolit až 3 hodnoty provozního displeje. Výběr 
se provádí postupně, přičemž poslední vybraná hodnota se vloží na displej zleva, resp. shora. 
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 Parametr Nastavená hodnota / Popis / Upozornění 

 

P1005 Přepočítávací faktor 
-327,67 … +327,67 

[1.00] 

První hodnota v seznamu zobrazení je škálována pomocí přepočítávacího faktoru. Pokud se tento 
přepočítávací faktor liší od 1,00, jednotka škálované hodnoty se na displeji skryje. 

 

 
 

P1004 2 
Hodnoty pro displej 
Skutečná frekvence 
ONLINE U1 P1 PŘIPRAV 

 

P1004 2 
Hodnoty pro displej 
- Hodnota převzata -  

ONLINE U1 P1 PŘIPRAV 

 

 
 
 
 
 
Možné skutečné 
hodnoty pro 
zobrazení:  
ControlBox* 
Bus-skut.h. nenorm  
Napětí meziobvodu  
Žádaná frekvence 
Momentový proud 
Otáčky 
Proud 
Napětí 
Skutečná frekvence 
 
*odp. nastavení (P001) 

Tlačítka hodnot 

Hodnota + Hodnota - 

OK 

Výběrová tlačítka 
stiskněte současně 

+ 

 1 

Indikace 
>ENTER< / >OK< 

ONLINE U1 P1 PŘIPRAV 

 

530E   370W/230V      1 

Fi/Hz U/V I/A 
45,0 360 3,4 
ONLINE U1 P1 R   RUN 

 

P1001 
P1002 

P1003 
P1005 

P0 

Příklad: Následující pořadí zadání vede k níže 
uvedenému provoznímu displeji: 
Pořadí zadání: 

Proud 
 OK 

 Napětí 
 OK 

 Skutečná frekvence 
 OK 
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Parametrizace měniče 
 

Parametr Nastavená hodnota / Popis / Upozornění 

P1101 Volba objektu 
U1 ... U5 a rovněž 
S1 ... S5 

[ … ] 

Výběr parametrizovaného objektu. 

Parametrizace v dalším průběhu se vztahuje k vybranému objektu. V zobrazeném výběrovém 
seznamu jsou k dispozici pouze zařízení a paměťové objekty zjištěné během skenování sběrnice. 

Tento parametr je skrytý, pokud je rozpoznáno pouze jedno zařízení a není přítomen žádný 
paměťový objekt. 

 

 
 

Správa parametrů 
 
Parametr Nastavená hodnota / Popis / Upozornění 

P1201 Kopírování - ZDROJ 
U1 ... U5 a rovněž 
S1 ... S5 

[ … ] 

Výběr aktuálního zdrojového objektu pro kopírování.  
Ve výběrovém seznamu jsou k dispozici pouze měniče detekované během skenování sběrnice a 
paměťové objekty. 

P1202 Kopírování - CÍL  
U1 ... U5 a rovněž 
S1 ... S5 

[ … ] 

Výběr aktuálního cílového objektu pro kopírování. 
Ve výběrovém seznamu jsou k dispozici pouze měniče detekované během skenování sběrnice a 
paměťové objekty. 

P1203 Kopírování - Start 
Start, VYP 

[VYP] 

Tento parametr spouští proces, při kterém se všechny parametry objektu vybraného v parametru 
>Kopírování - ZDROJ< přenesou do objektu, který byl určen v parametru >Kopírování - CÍL<. 
Pokud je možné data přepsat (např. při přenosu dat z paměťového místa do připojeného měniče), 
zobrazí se okno s potvrzením. Po potvrzení se zahájí přenos. 

P1204 Nahrát tov.nastavení  
U1 ... U5 a rovněž 
S1 ... S5 

[ … ] 

Tento parametr popisuje parametry vybraného objektu s továrními hodnotami.  
Tato funkce je důležitá zejména při úpravách paměťových objektů. Pouze prostřednictvím tohoto 
parametru lze načíst a upravit fiktivní měnič pomocí ParameterBoxu (viz také kapitola 2.2.2.4 
Výměna dat s NORD CON). 

P1205 Smazat paměť 
S1 ... S5 

[ S1 ] 

Tento parametr slouží k odstranění dat vybraného paměťového objektu. 
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Volitelné příslušenství 
 
Parametr Nastavená hodnota / Popis / Upozornění 

P1301 Jazyk 
Rozsah hodnot: 
viz pravý sloupec 

 [ … ] 

Výběr jazyka pro obsluhu ParameterBoxu. 

Dostupné jazyky: Němčina Angličtina Polština Finština 
 Nizozemština Francouzština Italština Čeština 
 Španělština Švédština Dánština Ruština 

P1302 Provozní režim  
Rozsah hodnot: 
viz pravý sloupec 

 [Online] 

 

Volba provozního režimu ParameterBoxu NORD. 

• Offline: 
ParameterBox je provozován autonomně. Není připojen žádný počítač ani měnič. Paměťové 
objekty lze parametrizovat a spravovat. 

• Online: 
Na rozhraní ParameterBoxu je umístěn 1 nebo více měničů. Měniče lze parametrizovat a řídit. 
Při přepnutí do provozního režimu „ONLINE“ se automaticky spustí skenování sběrnice. 

• PC-Slave: 
Na rozhraní ParameterBoxu se nachází PC. ParameterBox může být adresován jako Slave 
programem 'NORD CON'. Paměťové objekty se hlásí jako samostatné měniče  
S1  USS adresa 1 
S2  USS adresa 2 
S3  USS adresa 3 
S4  USS adresa 4 
S5  USS adresa 5 
 
Upozornění: Pokud není uložen žádný paměťový objekt, nelze pomocí NORD CON žádný 
objekt najít. 

P1303 Auto - Bus - Scan 
ZAP, VYP 

[ZAP] 

Nastavení chování při zapnutí. 

• VYP  
Skenování sběrnice se neprovádí, měniče připojené před vypnutím se vyhledají až při 
opětovném zapnutí. 
Pokud byla změněna konfigurace připojení (např. připojen jiný měnič), je generována chyba 
223. 

• ZAP  
Při zapnutí ParameterBoxu se automaticky provede skenování sběrnice. 

P1304 Kontrast  
0 ... 100 %  
[ 50 ] 

Nastavení kontrastu displeje ParameterBoxu 

P1305 Nastavit heslo 
0 ... 9999 

[ 0 ] 

V tomto parametru může uživatel zadat heslo. 

Pokud je v tomto parametru zadána jiná hodnota než 0, nelze měnit nastavení ParameterBoxu ani 
parametry připojených měničů. 
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Parametr Nastavená hodnota / Popis / Upozornění 

P1306 Heslo jednotky 
0 ... 9999 

[ 0 ] 

Pokud má být funkce „Heslo“ resetována, je třeba zde nastavit heslo zvolené v parametru 
>Nastavit heslo<. Pokud je zvoleno správné heslo, lze opět používat všechny funkce 
ParameterBoxu. 

UPOZORNĚNÍ: V případě, že heslo není známo, ale je třeba přistupovat k parametrizaci měniče, 
kontaktujte naši technickou podporu. 

P1307 Reset parametrů jedn  
Start, VYP 

[VYP] 

Pomocí tohoto parametru lze ParameterBox resetovat na tovární nastavení. Všechna nastavení 
ParameterBoxu a data v paměťových objektech se vymažou. 

P1308 NORDAC p-box 
Verze ... R … 

[ … ] 

Zobrazuje verzi softwaru ParameterBoxu, v případě potřeby si ji připravte. 

 

 
 

2.2.2.6 Tabulka možných poruchových hlášení 
 
Všechna možná chybová hlášení ParameterBoxu jsou popsána níže. Chybová hlášení týkající se připojeného 
měniče frekvence (E xx.x) jsou popsána v příručce k měniči nebo v příslušném dodatečném návodu. 
 
Indikace 
Číslo poruchy 

Porucha 
Text v ParameterBoxu 

Příčina 
• Odstranění 

Chyba v komunikaci 
200 Číslo parametru nepřípustné 

Tato chybová hlášení jsou založena na rušení EMC nebo na různých 
verzích softwaru účastníků. 

• Zkontrolujte verzi softwaru modulu Parameter Boxu a 
připojeného měniče. 

• Zkontrolujte zapojení všech komponent z hlediska možných 
rušení EMC 

• Zásuvná EEPROM na měniči frekvence (paměťový modul) není 
rozpoznána (chyba: 201) zkontrolujte správné usazení 

201 Hodnotu parametru nelze měnit 

202 Parametr mimo limity 

203 Chyba v subindexu 

204 Není parametr typu pole (array) 

205 Špatný typ parametru 

206 Špatný kód odpovědí USS-rozhraní 

207 Chyba kontrolního součtu USS-
rozhraní 

Komunikace mezi měničem a Parameter Boxem je narušena (EMC) a 
nelze zaručit bezpečný provoz. 

• Zkontrolujte připojení k měniči. Mezi přístroji použijte stíněný 
kabel. Vedení sběrnice položte odděleně od kabelů motoru. 

208 Špatné rozpoznání USS-rozhraní Komunikace mezi měničem a Parameter Boxem je narušena (EMC) a 
nelze zaručit bezpečný provoz. 

• Zkontrolujte připojení k měniči.  
Mezi přístroji použijte stíněný kabel. Vedení sběrnice položte 
odděleně od kabelů motoru. 

209 Timeout-error Parameter Box čeká na odpověď od připojeného měniče. Čekací doba 
uplynula bez příchodu odpovědi. 

• Zkontrolujte připojení k měniči. 
Během provozu došlo ke změně nastavení parametrů USS 
měniče. 
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Indikace 
Číslo poruchy 

Porucha 
Text v ParameterBoxu 

Příčina 
• Odstranění 

Chyba identifikace 
220 Neznámý přístroj ID přístroje nebylo nalezeno.  

Připojený měnič není uveden v databázi Parameter Boxu, nelze navázat 
komunikaci. 

• Obraťte se na příslušné zastoupení společnosti Getriebebau 
Nord. 

221 Neznámá verze software Verze softwaru nebyla nalezena 
Software připojeného měniče není uveden v databázi Parameter Boxu, 
nelze navázat komunikaci. 

• Obraťte se na příslušné zastoupení společnosti Getriebebau 
Nord. 

222 Neznámá verze rozšíření V měniči je neznámá konstrukční skupina (zákaznické rozhraní / speciální 
rozšíření). 

• Zkontrolujte konstrukční skupiny nainstalované v měniči  

• V případě potřeby zkontrolujte verzi softwaru Parameter Boxu a 
měniče. 

223 Konfigurace sběrnice změněna Při obnovení poslední konfigurace sběrnice je hlášeno jiné zařízení než to, 
které bylo uloženo. 
Tato chyba se může vyskytnout pouze v případě, že je parametr >Auto - 
Bus - Scan< nastaven na VYP a k Parameter Boxu je připojeno jiné 
zařízení. 

• Aktivujte funkci Auto - Bus - Scan. 

224 Přístroj není podporován Typ měniče použitý na Parameter Boxu není podporován! 

S tímto měničem nelze použít Parameter Box. 

225 Spojení s měničem nemožné Přístup k zařízení, které není online (předchozí chyba Timeout). 

• Proveďte skenování sběrnice pomocí parametru >Bus-Scan< 
(P1001). 

Chyba v obsluze ParameterBoxu 
226 Zdroj a cíl jsou odlišné přístroje Kopírování objektů různých typů (z/do různých měničů) není možné. 

227 Zdroj neobsahuje data Kopírování dat ze smazaného (prázdného) paměťového objektu 

228 Tato kombinace není povolena Cíl a zdroj pro funkci kopírování jsou stejné. Příkaz nelze provést. 

229 Zvolený objekt je prázdný Pokus o parametrizaci smazaného paměťového objektu 

230 Různé verze SW Výstraha 
Při kopírování objektů s různými verzemi softwaru může dojít k problémům 
při přenosu parametrů. 

231 Neplatné heslo Pokus o změnu parametru bez zadání platného hesla pole v parametru 
>Heslo jednotky< P 1306. 

232 BUS-SCAN je možný jen v provozním 
režimu online 

Skenování sběrnice (vyhledání připojeného měniče) je možné pouze v 
režimu ONLINE. 
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Indikace 
Číslo poruchy 

Porucha 
Text v ParameterBoxu 

Příčina 
• Odstranění 

Výstrahy 
240 Přepsat existující data? 

→ Ano   Ne 

Tyto výstrahy naznačují možnou závažnou změnu, kterou je třeba rovněž 
potvrdit. 

Po výběru dalšího postupu potvrďte tlačítkem „ENTER“. 

241 Smazat existující data? 

→ Ano   Ne 

242 Různá verze SW? 

→ Pokračovat  Zrušit 

243 Mimo rozsah? 

→ Pokračovat  Zrušit 

244 Smazat existující data? 

→ Ano   Ne 

Chyba při řízení měniče 
250 Tato funkce není povolena Požadovaná funkce není povolena v parametru Rozhraní měniče. 

• Změňte hodnotu parametru >Rozhraní< připojeného měniče na 
požadovanou funkci.  
Další informace naleznete v provozním návodu měniče. 

251 Příkaz nebyl proveden úspěšně Řídicí příkaz nemohl být měničem realizován, protože na řídicích svorkách 
měniče je přítomna funkce vyšší úrovně, jako je rychlé zastavení nebo 
signál VYP. 

252 V offline režimu nelze provádět řízení Vyvolání řídicí funkce v režimu Offline. 

• Změňte provozní režim p-boxu v parametru >Provozní režim< 
P1302 na Online a akci opakujte. 

253 Potvrzení poruchy nebylo úspěšné Potvrzení poruchy na měniči nebylo úspěšné, chybové hlášení je stále 
přítomno. 

Chybové hlášení měniče 
Číslo chyby 
měniče 

Text chyby měniče Na měniči se vyskytla chyba s uvedeným číslem. Zobrazí se číslo a text 
chyby měniče. 

 
 

2.3   Technické údaje 
Označení SK TU3-PAR SK PAR-2H SK PAR-2E SK PAR-3H SK PAR-3E SK CSX-3H SK CSX-3E SK TU3-CTR 
Řídicí napětí 4,5VDC … 30VDC 
Příkon cca 1,3 W cca 1,3 W cca 1,3 W cca 1,3 W cca 1,3 W cca 1,0 W cca 1,0 W cca 1,0 W 
Indikace Zobrazení prostého textu 4místný 7segmentový displej 
Rozhraní SPI-Bus RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 SPI-Bus 
Okolní teplota 0°C … 40°C 
Krytí IP20 IP541) IP542) IP543) IP542) IP543) IP542) IP20 
Rozměry 
(D x Š x H) 

(73 x 100 x 
20) mm 

(90 x 145 x 
27) mm 

(100 x 162 x 
38) mm 

(117 x 73 x 
24) mm 

(128 x 83 x 
32) mm 

(117 x 73 x 
24) mm 

(128 x 83 x 
32) mm 

(73 x 100 x 
20) mm 

Hmotnost cca 0,2 kg 0,7 kg 0,5 kg 0,2 kg 0,6 kg 0,2 kg 0,6 kg 0,2 kg 
Délka 
připojovacího 
kabelu 

Není možné cca 3 m  cca 2 m  cca 2 m  Není možné 

1) při zasunutém konektoru 
2) na přední straně 
3) na zásuvce IP20 
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2.4   Příslušenství pro parametrizační boxy NORD (kromě SK TU3-xxx) 

2.4.1  Převodník rozhraní SK IC1-232/485 
 
Převodník rozhraní SK IC1-232/485 je převodník signálů z RS485 na RS232. 
Tento převodník slouží k připojení PC nebo notebooku k měniči frekvence 
NORD (RS485) nebo k ParameterBoxu konstrukční řady PAR-2x.  
K obsluze a parametrizaci měniče frekvence nebo ParameterBoxu lze použít 
software NORD CON. Software navíc nabízí praktický diagnostický nástroj s 
funkcí osciloskopu, který zajišťuje optimalizaci řešení pohonů. (SK IC1-232/485, 
mat. čís. 276970020) 
 
Upozornění: Pro napájení (5 V/250 mA) se používá dostupný adaptér z portu USB PC do převodníku. 
Upozorňujeme, že port USB je vhodný pro zařízení HighPower. Připojený ParameterBox je napájen jeho 
prostřednictvím 5 V. 
 

2.4.2  Přiřazení kabelů a adaptérů 
 
V následující tabulce jsou uvedeny adaptéry potřebné pro použití různých ParameterBoxů. Přiřazení adaptérů k 
jednotlivým konstrukčním řadám měničů a použitým parametrizačním boxům naleznete v další tabulce v této 
kapitole. 
 

2.4.2.1 Seznam adaptérů 
 

Poř. č. Obrázek Označení Číslo výrobku 

 
1 

 
 
 
 

 
„Modulární kabel 

RJ12 (6/6) - RJ12 (6/6), obsazený 1:1“ 
 

 
Není výrobek NORD 

 
k dostání na volném trhu 

 
2 

 
 
 

 
„Spojovací kabel 

zásuvka M12  RJ12“ 
 

 
Mat. čís.: 278910230 

 
3 

 
 
 

 
„Spojovací kabel 

zástrčka M12  RJ12“ 
SK TIE4-M12-RJ12 

 

 
Mat. čís.: 275274600 

 
4 

 
 
 

 
„Spojovací kabel 

zásuvka M12  volné žíly“ 
 

 
Mat. čís.: 278910200 

 
5 

 
 
 

 
„Spojovací kabel 

SUB-D 9  volné žíly“ 
 

 
Mat. čís.: 278910020 

 

 
6 

  
„Spojovací kabel 

zásuvka M12  SUB-D 9“ 
 

 
Mat. čís.: 278910210 

 

 
7 

 
 
 
 

 
„Spojovací kabel 

Připojovací kabel USB2.0 zástrčka řady 
A na zástrčku řady B“ 

 
Není výrobek NORD 

 
k dostání na volném trhu 

 
8 

 
 
 

 
Převodník rozhraní  

„SK IC1-232/485“ 
 

 
Mat. čís.: 276970020 

 
9 

 
 
 

 
„Spojovací kabel 

USB/5V  SK IC1-232/485“ 
 

 
Mat. čís.: 278910220 

RS 485 +
RS 485 -
GND

+ 5V

n.c.
n.c.

RS 485 +
RS 485 -
GND

+ 5V

n.c.
n.c.

RS 485 +
RS 485 -

GND
+ 5V

RS 485 +
RS 485 -

GND

+ 5V/+15V
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2.4.2.2 Přiřazení parametrizačního pole k měniči frekvence 
 
Parametrizační box  ParameterBox    SimpleBox 

  
SK PAR-2E 

 

 
SK PAR-2H 

 
SK PAR-3H 

 
SK PAR-3E SK CSX-3H 

SK CSX-3E 

Měnič frekvence Rozhraní RS485 RS485 RS485 / USB RS485 RS485 
 
SK 200E 
 
 

1* 2* 1 1 1 

 
SK TI4-TU-BUS 
(připojovací jednotka 
BUS) 
 
 

1 2 1 1 Není možné 

 
SK 300E 
 
 

Zapojení na 
připojovacích 

svorkách, 
4žilové 

Přímé připojení 
systémovým 
konektorem 

3 3 Není možné 

 
SK 500E 
 
 

1 2 1 1 1 

 
SK 700E 
>22KW  
nebo s volbou -RS2 
 

1** 2** 1** 1** 1** 

 
SK 700E 
se zákaznickým rozhraním 
SK CU1-STD 
 
       + 
 
 

Zapojení na 
připojovacích 

svorkách, 
4žilové 

4 3 + 4 3 + 4 3 + 4 

 
SK 750E 
 
 
 

Není možné 
Přímé připojení 

systémovým 
konektorem 

3 3 3 

 
SK 750E 
se zákaznickým rozhraním 
SK CU1-STD 
 
       + 
 
 

Zapojení na 
připojovacích 

svorkách, 
4žilové 

Přímé připojení 
systémovým 
konektorem 

3 3 3 

 
Vector mc 
 
 

Zapojení na 
připojovacích 

svorkách, 
4žilové 

4 Není možné Není možné Není možné 

 
Nord Con 
 
 
 

5 + 8 + 9 6 + 8 + 9 7 Není možné Není možné 

 
 
 
 
 

     

 * Konstrukční řada ParameterBox SK PAR-2x může adresovat SK 200E až po revizi hardwaru. 
  Přepracovaná konstrukční řada ParameterBoxů byla uvedena na trh ve 4. čtvrtletí roku 2009. 
 ** SK 700E < 30KW: bezpečný provoz je zaručen pouze s externím napájením parametrizačních boxů. 
 
Další podrobnosti o SK PAR 2H najdete v kapitole 2.1.1.2 Varianty připojení.
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3    Obslužné boxy 

Pomocí obslužných boxů lze měnič frekvence ovládat s ohledem na otáčky a směr otáčení. 
 

3.1   SK SSX-3A – Simple Setpoint Box  
„Simple Set Point Box“ SK SSX-3A je kompaktní 
ovládací přístroj se 4místným 7segmentovým displejem 
a je určený především k trvalému připojení na 
svorkovnici měniče frekvence. 
Ovládací přístroj lze použít jako příruční nebo 
nástavbovou variantu (montáž na stěnu). Je třeba 
dodržet délku kabelu max. 20 m. 
K dispozici jsou 3 provozní režimy, které se 
automaticky aktivují v závislosti na variantě připojení a 
konstrukční řadě měniče. 
Ve spojení s konstrukční řadou SK 2xxE lze použít 
kompletní rozsah funkcí. 
Pokud je k dispozici rozhraní RS 485, lze box použít 
také s měniči SK 300E, SK 5xxE, SK 700E a SK 750E. 
Zde je však k dispozici pouze režim 485C (řídicí režim 
přes RS 485). 
 
 

3.1.1  Instalace 
Box lze otevřít uvolněním šroubení na přední straně. 
Uvnitř boxu, na zadní straně krytu, jsou připojovací 
svorky pro elektrická připojení a 2dílný přepínací prvek 
DIP.  
Kromě kabelové průchodky M12 obsahuje druhá část 
krytu 2 průchozí otvory pro volitelnou montáž na stěnu. 
 
 
Montáž na měnič frekvence SK 2xxE 
Pro přímou montáž SK SSX-3A na měnič frekvence 
konstrukční řady SK 2xxE je k dispozici adaptační 
souprava. 
 
Označení: Adaptační souprava SK TIE4-SSX-3A 
Mat. čís.: 275274910 
 
Rozsah 
dodávky: 

 
1x Přídržná deska 
1x Kabelová průchodka M16 x1,5 
4x Distanční čep SW7-M4 
4x Šroub se zápustnou hlavou M4 x 8 
2x Šroub s válcovou hlavou M4 x 8 
1x Připojovací kabel SK 200E SSX_3A 

  

 
 
Obrazové znázornění: Montážní materiál bez 
připojovacího kabelu a šroubení. 

 

Otvory pro 
montáž na stěnu 
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Montáž na SK 2xxE se provádí v následujících krocích: 
 
Krok Popis Zobrazení 

1 • Do čtyř závitů připojovací jednotky měniče frekvence 
zašroubujte čtyři šestihranné distanční čepy, které slouží k 
upevnění SK TU4-xxx 

 
2 • Pomocí šroubů se zápustnou hlavou namontujte přídržnou 

desku na distanční čepy. 

 

• Upozornění: Zapuštění musí být na horní straně, aby byly 
šrouby se zápustnou hlavou po montáži v jedné rovině. 

 
3 • Připevněte základní kryt SK SSX-3A k přídržné desce 

pomocí dvou šroubů s válcovou hlavou a veďte spojovací 
kabel z SK SSX-3A do připojovací jednotky měniče 

 

• Doporučení: Pomocí dodané kabelové průchodky 
protáhněte kabel spodním otvorem M16  

 
4 • Vytvořte připojení (viz kapitola 3.1.2  a 3.1.3 ) 

• Nasaďte SK SSX-3A na základní kryt a opět jej uzavřete 
čtyřmi šrouby. 

 
 
 

3.1.2  Připojení 
 
Simple Setpoint Box nabízí různé provozní režimy. V závislosti na požadovaném provozním režimu musí být 
datová nebo napájecí vedení připojena různými způsoby. Připojení se provádí pomocí 3vodičového nebo 
4vodičového kabelu na svorkovnici. Popis připojovacích svorek naleznete v kapitole 3.1.3 . 
 
Připojovací data: 

Označení Hodnota 
Průřez tuhého kabelu 0,14 … 2,5mm² 
Průřez pružného kabelu 0,14 … 1,5mm² 
AWG standardizace AWG 26-14 
Utahovací moment šroubových svorek 0,5 … 0,6 Nm 

 
Připojovací kabel musí být vyveden z přístroje přes kabelovou průchodku (přiložena). Kabelová průchodka musí 
být zašroubovaná do zadní části krytu. 
Doporučuje se omezit délku připojovacího kabelu na 20 m. Aby se zabránilo rušení, musí být kabel položený 
odděleně od ostatních kabelů.  
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Pro připojení k měniči frekvence může být kabel vybaven otevřenými konci, šroubovými nebo zásuvnými 
konektory. 
 

Typ připojení Určení Měnič frekvence 
Otevřený konec Pevné zapojení na svorkovnici  SK 2xxE, SK 300E, SK 5xxE*, SK 7x0E* 
Zásuvný konektor M12 Trvalé, rozebíratelné připojení na SK 2xxE na 

přírubové spojce SK TIE-M12-INI 
SK 2xxE 

Zásuvné připojení RJ12 Dočasné zásuvné připojení SK 2xxE, SK 5xxE, SK 700E se zásuvkou 
RJ12 

* pouze pro typy s rozhraním RS485 na svorkovnici 
 
 

3.1.3  Provozní režimy 
Simple Setpoint Box nabízí 3 provozní režimy: 
 

• 485C (řídicí režim přes RS485) 
• IO-C (řídicí režim přes komunikaci IO) 
• IO-S (režim požadované hodnoty přes komunikaci IO) 

 
 
Provozní režim je volen samostatně boxem, ale u zařízení s firmwarem verze V 1.2 nebo vyšší a s výrobním 
týdnem 20L nebo vyšším (20. týden roku 2011) jej lze přednastavit pomocí 2 přepínačů DIP. 
 

Provozní režim DIP1 DIP2 
Auto – scan OFF OFF 
485C ON OFF 
IO-C OFF ON 
IO-S ON ON 

 
Pokud jsou přepínače DIP nastaveny na Auto - scan a během procesu skenování není detekován žádný účastník, 
box se automaticky přepne do provozního režimu IO-S. 
Pokud byl provozní režim pomocí přepínačů DIP přednastaven na 485C nebo IO-C a není možné navázat 
odpovídající spojení s měničem frekvence, přejde Simple Setpoint Box po krátké době do poruchy (chyba E009). 
 

 

Informace Číslo verze firmwaru 
Číslo verze firmwaru SK SSX 3A se zobrazí po stisknutí a podržení tlačítka OK v okamžiku zapnutí boxu (Power 
UP). 

 
 
 

3.1.3.1 Provozní režim 485C (řídicí režim přes RS485) 
V provozním režimu 485C probíhá komunikace přes rozhraní RS485 Simple Setpoint Boxu a připojeného měniče 
frekvence. K dispozici jsou všechny funkce, které poskytuje také SimpleBox SK CSX-3H/ -3E (kapitola 2.2.1 ). 
 

Oblast použití 
V tomto provozním režimu může box komunikovat s měniči frekvence řad SK 2xxE, SK 300E, SK 5xxE, SK 700E a 
SK 750E. Předpokladem je, že příslušné měniče frekvence mají odpovídající rozhraní (RS485) (na svorkovnici 
nebo zásuvka RJ 12). 
 

DIP Switch 
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P1 

P2 

Funkce 
V tomto provozním režimu jsou funkce 
 

• Parametrizace 
• Řízení 
• Zobrazení provozních hodnot 

 
k dispozici bez omezení a odpovídají funkcím SimpleBox SK CSX-3H/ -3E. 
 

Obsazení přípojek 
Připojení se provádí pomocí 4pólového kabelu ke svisle 
zarovnané svorkovnici. 
Integrovaný je zakončovací odpor 270 Ω potřebný pro 
komunikaci RS485. 
 
 

 
 
 

Nastavení na měniči frekvence 

Označení Číslo parametru Hodnota Upozornění 
Zdroj řídicího slova P509 0 Odpovídá továrnímu nastavení 
Zdroj žádané hodnoty/hodnot P510 0 Odpovídá továrnímu nastavení 
USS přenosová rychlost P511 3 (38400 Baud)* Odpovídá továrnímu nastavení 
USS adresa P512 0 Odpovídá továrnímu nastavení 
* Lze nastavit i nižší přenosové rychlosti, ale SK SSX-3A nakonfiguruje měnič frekvence (dočasně) na nastavení {3} = 38400Baud, pokud byl parametrizován na hodnoty <19200Baud. Po 
„Síť Vyp“ na měniči frekvence je opět aktivní původní nastavení. 

 
 

Zobrazení Boot UP 
Po zapnutí se na displeji krátce zobrazí následující nápis 
 
 

Obsluha 
Obsluha Simple Setpoint Boxu SK SSX-3A v tomto režimu je shodná s provozem SimpleBoxu SK CSX-3H/ -3E (viz 
kapitola 2.2.1 ). 
 
Řídicí příkazy (uvolnění / Stop / směr otáčení) a požadovaná hodnota z boxu jsou měničem frekvence rozpoznány 
pouze tehdy, pokud to nebylo uvolněno z jiných zdrojů (např. digitální vstup MF). (Prioritní obvod). To také 
znamená, že pohon musí být znovu nastaven na zastavení zdrojem, který jej spustil. 

Svorkovnicea) c) 

 24 V 

 GND/0V 

44
 

40
 

73
 

74
 

Napájení 24 V z MFb) 

Datové vedení RS485  
k měniči frekvence  

 RS485 B (-) 

 RS485 A (+) 

SK SSX-3A Měnič frekvence SK xxxE 

43
/4

4 
40

 
73

 
74

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

RS
48

5_
A

RS
48

5_
B

G
N

D
TX

D
RX

D

 

+
5V

 + 
24

V 

Zásuvka RJ12a), c) 

Připojení režim 485-C 

a) Pokud je na měniči frekvence k dispozici 
b) Napájení přes svorku 43 nebo 44, v závislosti na přístroji, 24VDC napájení je možné také přes samostatný síťový zdroj 
c) Zajistěte správnou úroveň napětí (24VDC), v případě potřeby napájejte SK SSX-3A samostatně. 

44 24VDC  
40 GND 
73 RS485 A(+) 
74 RS485 B(-) 
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Požadovaná hodnota z Simple Setpoint Boxu se zpracovává výhradně jako hlavní požadovaná hodnota. 
Požadované hodnoty z jiných zdrojů však lze zohlednit i ve formě vedlejších požadovaných hodnot (např. přičtení 
frekvence), jak je obvyklé. 
 

POZOR Pohon se automaticky nezastaví 

Pokud je SK SSX 3A uvolněn z uvolněného měniče frekvence, pohon pokračuje v provozu beze změny. Chcete-li 
pohon zastavit, je třeba SK SSX 3A znovu připojit k měniči frekvence. 

Pro sledování komunikace lze nastavit parametr (P513) „Telegram time-out“. 
 

Zrušení komunikačního spojení 
Zrušení komunikace (odpojení konektoru, jednotlivých vedení) má různé účinky na měnič frekvence a Simple 
Setpoint Box. 
 

Odpojení jednoho nebo obou datových vedení (RS485) 

Na displeji boxu se zobrazí chyba E009. Měnič frekvence nereaguje a zachovává svůj provozní stav. Pokud byl 
měnič frekvence spuštěn prostřednictvím SK SSX-3A, musí být také prostřednictvím SK SSX-3A znovu zastaven. 
Zastavení je možné také pomocí SimpleBoxu (SK CSX-3x), NORD CONu nebo ParameterBoxu v režimu 
ControlBoxu. 
 
Parametr (P513) „Telegram time-out“ nabízí volitelné sledování komunikace na straně měniče. Pokud se po 
zrušení komunikace nepodaří obnovit komunikaci během zde nastavené doby, pohon se vypne bez chybového 
hlášení. 
 
Pokud bylo datové spojení obnoveno, spustí SK SSX-3A proces skenování a ihned po jeho dokončení se přepne 
zpět do režimu online. Chybové hlášení zmizí. 
 

Ztráta napájecího napětí 

S výjimkou toho, že se Simple Setpoint Box vypne bez chybového hlášení, se box a měnič frekvence chovají stejně 
jako výše popsané chování při „uvolnění datových vedení“. 
 
 

3.1.3.2 Provozní režim IO-C (řídicí režim přes DI1/DO1 SK 2xxE) 
V provozním režimu IO-C probíhá komunikace prostřednictvím digitálního vstupu „1“ a digitálního výstupu 
„1“měniče frekvence. K dispozici jsou všechny funkce, které poskytuje také SimpleBox SK CSX-3H/ -3E (kapitola 
2.2.1 ). 
 

Oblast použití 
V tomto provozním režimu může box komunikovat s měniči frekvence řady SK 2xxE od verze firmwaru V 1.3 
(srovnej parametr (P707 [-01])). 
 

Funkce 
V tomto provozním režimu jsou funkce 
 

• Parametrizace 
• Řízení 
• Zobrazení provozních hodnot 

 
K dispozici a odpovídají funkcím SimpleBoxu SK CSX-3H/ -3E. Reakční doba pro zobrazení a přijetí stisknutí je z 
technických důvodů poněkud delší. 
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P1 

P2 

 
 
 

Obsazení přípojek 
Připojení se provádí pomocí 4pólového kabelu k 
vodorovně zarovnané svorkovnici. 
 
 
 
 

 
 

Nastavení na měniči frekvence 

Označení Číslo parametru Hodnota Upozornění 
Funkce Digitální výstup 1 P434 [-01] {00} nebo {07}* Nastavení {07} odpovídá továrnímu nastavení 
* Jiná nastavení nejsou povolena a vedou ke ztrátě komunikace mezi Simple Setpoint Boxem a měničem frekvence v režimu IO-C.  

 
 

 

Informace Deaktivace funkcí IO 
V režimu „IO-C“ jsou parametrizované funkce IO „Digitální vstup 1“ (parametr (P420[-01])) a „Digitální výstup 1“ 
(parametr (P434[-01])) deaktivovány. Podmínkou je, že digitální výstup 1 je buď parametrizován na „Žádná 
funkce“ {00}, nebo na výchozí nastavení „Porucha“ {07}. 

Přepínače DIP S1: 3 ... 5 měniče frekvence („BUS“ / „IO“) musí zůstat v továrním nastavení („OFF“, resp. „0“), 
aby se předešlo poruchám komunikace na měniči frekvence. 

 

 

Informace Parametr P434[-01] – Zablokování režimu IO-C 
Pokud je parametr (P434[-01]) nastaven na hodnoty ≠ {00} nebo ≠ {07}, je režim IO-C SK SSX-3A po restartu 
měniče frekvence zablokovaný. 

 

Zobrazení Boot UP 
Po zapnutí se na displeji krátce zobrazí následující nápis 
 
 

Obsluha 
Obsluha Simple Setpoint Boxu SK SSX-3A v tomto režimu je shodná s provozem SimpleBoxu SK CSX-3H/ -3E (viz 
kapitola 2.2.1 ). 
 
Řídicí příkazy (uvolnění / Stop / směr otáčení) a požadovaná hodnota z boxu jsou měničem frekvence rozpoznány 
pouze tehdy, pokud to nebylo uvolněno z jiných zdrojů (např. digitální vstup M) (prioritní obvod). To také znamená, 
že pohon musí být znovu nastaven na zastavení zdrojem, který jej spustil. 

 24 V 

 GND/0V 

44
 

40
 

B
1 

C
1 

Napájení 24 V z SK 2xxE b) 

Připojení I/O pro požadované hodnoty MF  

 IN 

 OUT 

Připojení režim IO-C 

SK SSX-3A SK 2xxE- 

43
/4

4 
40

 
21

 
1 I/O připojení pro skutečné hodnoty MF  

a) Pokud je na měniči frekvence k dispozici 
b) Napájení přes svorku 43 nebo 44, v závislosti na přístroji, 24VDC napájení je možné také přes samostatný síťový zdroj 
c) Zajistěte správnou úroveň napětí (24VDC), v případě potřeby napájejte SK SSX-3A samostatně. 

Svorkovnicea) c) 

44 24VDC  
40 GND 
B1 Signál OUT 
C1 Signál IN 
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Požadovaná hodnota z Simple Setpoint Boxu se zpracovává výhradně jako hlavní požadovaná hodnota. 
Požadované hodnoty z jiných zdrojů však lze zohlednit i ve formě vedlejších požadovaných hodnot (např. přičtení 
frekvence), jak je obvyklé. 
 

POZOR Pohon se automaticky nezastaví 

Pokud je SK SSX 3A uvolněn z uvolněného měniče frekvence, pohon pokračuje v provozu beze změny. Chcete-li 
pohon zastavit, je třeba SK SSX 3A znovu připojit k měniči frekvence. 

Pro sledování komunikace lze nastavit parametr (P513) „Telegram time-out“. 
 
 

 

Informace Time Out - hlídání (P513)  
Při použití funkce Time Out (P513) je třeba se vyvarovat nastavení >{6s}. V opačném případě, pokud je přerušen 
pouze kanál skutečné hodnoty (svorka C1 až svorka 1), nebude hlídání fungovat. 

 

Zrušení komunikačního spojení 
Zrušení komunikace (odpojení konektoru, jednotlivých vedení) má různé účinky na měnič frekvence a Simple 
Setpoint Box. 
 

Přerušení kanálu skutečné hodnoty (připojení svorky C1 (SK SSX-3A) ke svorce 1 (SK 2xxE)) 

Na displeji boxu se s časovým zpožděním zobrazí chyba E009. Měnič frekvence nereaguje a zachovává svůj 
provozní stav. Pokud byl měnič frekvence spuštěn prostřednictvím SK SSX-3A, musí být také prostřednictvím 
SK SSX-3A znovu zastaven. Zastavení je možné také pomocí SimpleBoxu (SK CSX-3x), NORD CONu nebo 
ParameterBoxu v režimu ControlBoxu. 
 
Parametr (P513) „Telegram time-out“ nabízí volitelné sledování komunikace na straně měniče. Pokud se po 
přerušení komunikace nepodaří obnovit komunikaci během zde nastavené doby (max. 6 s), pohon se zastaví s 
chybovým hlášením E010 (10.0). 
 
Pokud se datové spojení obnoví, spustí SK SSX-3A proces skenování a ihned po jeho dokončení se přepne zpět 
do režimu online. Chybová hlášení zmizí. 
 
 

Přerušení kanálu požadované hodnoty (připojení svorky B1 (SK SSX-3A) ke svorce 21 (SK 2xxE)) 

Na displeji boxu se s časovým zpožděním zobrazí chyba E009. Měnič frekvence nereaguje a zachovává svůj 
provozní stav. Pokud byl měnič frekvence spuštěn prostřednictvím SK SSX-3A, musí být také prostřednictvím 
SK SSX-3A znovu zastaven. Zastavení je možné také pomocí SimpleBoxu (SK CSX-3x), NORD CONu nebo 
ParameterBoxu v režimu ControlBoxu. 
 
Parametr (P513) „Telegram time-out“ nabízí volitelné sledování komunikace na straně měniče. Pokud se po 
přerušení komunikace nepodaří obnovit komunikaci během zde nastavené doby, pohon se zastaví s chybovým 
hlášením E010 (10.0). 
 
Pokud bylo datové spojení obnoveno, spustí SK SSX-3A proces skenování a ihned po jeho dokončení se přepne 
zpět do režimu online. Chybová hlášení zmizí. 
 

Ztráta napájecího napětí 

S výjimkou toho, že se Simple Setpoint Box vypne bez chybového hlášení, se box a měnič frekvence chovají stejně 
jako výše popsané chování při „přerušení kanálu požadované hodnoty“. 
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3.1.3.3 Provozní režim IO-S (režim požadované hodnoty přes DI1 měniče frekvence) 
V provozním režimu IO-S probíhá komunikace přes digitální vstup „1“ měniče frekvence. Měnič frekvence nehlásí 
zpět do boxu žádné provozní hodnoty ani hodnoty parametrů. 
 

Oblast použití 
V tomto provozním režimu může box komunikovat s měniči frekvence řady SK 2xxE. 
 

Funkce 
V tomto provozním režimu jsou funkce 
 

• Řízení 
• Zobrazení požadované hodnoty 

 
k dispozici. Zobrazení požadované hodnoty je škálovatelné, požadovaná hodnota je průběžně přenášena do 
měniče frekvence. 
 
 

Obsazení přípojek 
Připojení se provádí pomocí 3pólového kabelu k 
vodorovně zarovnané svorkovnici. 
 
 
 
 

 
 

Nastavení na měniči frekvence 
 

Označení Číslo parametru Hodnota Upozornění 
Funkce Vstup požadované hodnoty P400 [-05] {01}* Odpovídá továrnímu nastavení 
Funkce Digitální vstup 1 P420 [-01] {29}** Funkci {29} „Start přes SSX-box“ je třeba 

předem nastavit pomocí parametrizačního 
nástroje nebo v režimu IO-C. 

*  Funkci lze podle potřeby přeparametrizovat (např. jako vedlejší žádanou hodnotu („Přičtení frekvence“)). Za tímto účelem musí být SK SSX-3A dočasně nastavený do režimu IO-C nebo 
musí být použit jiný parametrizační nástroj (např. NORD CON, ParameterBox atd.). 
**Řídicí příkazy ze Simple Setpoint Boxu (uvolnění/stop) jsou měničem frekvence zpracovávány pouze při tomto nastavení. 

 

 

Informace Deaktivace funkcí IO 
V režimu „IO-S“ jsou parametrizované funkce „Digitálního vstupu 1“ (parametr (P420[-01])) deaktivovány.  

Přepínače DIP S1: 3 ... 5 měniče frekvence („BUS“ / „IO“) musí zůstat v továrním nastavení („OFF“, resp. „0“), 
aby se předešlo poruchám komunikace na měniči frekvence. 

 24 V 

 GND/0V 

44
 

40
 

B1
 

C1
 

Napájení 24 V z SK 2xxE b) 

Připojení IO pro požadované hodnoty MF  
 OUT 

Připojení režim IO-S 

SK SSX-3A SK 2xxE- 

43
/4

4 
40

 
21

 
1 

Svorkovnicea) c) 

a) Pokud je na měniči frekvence k dispozici 
b) Napájení přes svorku 43 nebo 44, v závislosti na přístroji, 24VDC napájení je možné také přes samostatný síťový zdroj 
c) Zajistěte správnou úroveň napětí (24VDC), v případě potřeby napájejte SK SSX-3A samostatně. 

44 24VDC  
40 GND 
B1 Signál OUT 
C1 Signál IN 
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P1 

P2 

 

Zobrazení Boot UP 
Po zapnutí se na displeji krátce zobrazí následující nápis 
 
 

Obsluha 
Obsluha SimpleBoxu SK SSX-3A v tomto režimu je podobná jako u SimpleBoxu SK CSX-3H/ -3E (viz kapitola 
2.2.1 ), ale s následujícími rozdíly: 
 

• Přístup k parametrům měniče frekvence není možný. 
• Na displeji se nezobrazuje skutečná provozní hodnota měniče frekvence, ale požadovaná hodnota 

aktuálně vysílaná měničem SK SSX-3A. 
• Požadovaná hodnota se zobrazuje v procentech (-100,0% … 0,0 … 100,0%) a je škálovatelná (P050). 
• Stisknutím tlačítka „OK“ během provozu se zobrazená hodnota neuloží jako „Tipovací frekvence“ měniče 

frekvence (P113), ale jako „počáteční hodnota“ v boxu (P051). 
 
Řídicí příkazy (uvolnění / Stop / směr otáčení) z boxu jsou zpracovávány měničem frekvence aditivně. Příkaz 
uvolnění boxem odpovídá „Běh vpravo“. 
Pokud je například měnič frekvence uvolněn pomocí boxu a paralelně obdrží další příkaz uvolnění („Běh vlevo“) 
prostřednictvím digitálního vstupu, obě uvolnění se vzájemně vyruší. Pohon běží na své brzdné rampě na otáčky 
„0“ a přechází do stavu „připraven k zapnutí“. 
 
Zpracování požadované hodnoty probíhá podle nastavení v parametru (P400[-05]). Při továrním nastavení 
parametru přebírá požadovaná hodnota SK SSX-3A vlastnosti hlavní žádané hodnoty. Mají-li být zohledněny i 
požadované hodnoty z jiných zdrojů, musí být definovány jako vedlejší žádané hodnoty. 
 
Příklad 

 
 
  

 
 
 
 

 
SK SSX-3A 
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K měniči frekvence typu SK 2x5E je kromě Simple Setpoint Boxu připojen potenciometr. Jeho analogový signál je v 
síťovém zdroji SK CU4-24V… převeden na impulsy a veden na digitální vstup 3 měniče frekvence. Po změně 
funkce digitálního vstupu 3 (P420 [-03]) na funkci {26} „Analogová funkce“ musí být parametr (P400 [-07] nastaven 
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na {02} „Přičtení frekvence“. V této konfiguraci se analogový signál z potenciometru zpracovává aditivně k 
požadované hodnotě SK SSX-3A. 
 

 

Informace Indikace 
Zobrazení na displeji na SK SSX 3A neposkytuje žádné informace o skutečných otáčkách pohonu. Zobrazí se 
pouze aktuálně nastavená požadovaná hodnota Simple Setpoint Boxu. 

 

Parametrizace 
Simple Setpoint Box má své vlastní parametry. 
 
K parametrům lze přistupovat pouze tehdy, pokud je SSK SSX-3A v režimu IO-S a právě nevysílá uvolňovací 
signál. 
Parametry se vybírají stejně jako u SimpleBoxu (viz kapitola 2.2.1 ) stisknutím tlačítek HODNOTA  nebo . 
Stisknutím tlačítka „OK“ se zobrazí aktuální nastavení, které lze upravit pomocí tlačítek HODNOTA. Nové hodnoty 
se přijmou opětovným stisknutím tlačítka „OK“ a trvale se uloží do SK SSX-3A. Displej skočí zpět na původní 
zobrazení nebo o jednu úroveň zpět pomocí tlačítek  nebo . Provedené změny, které nebyly předtím 
potvrzeny stisknutím tlačítka „OK“, pak nejsou převzaty. 
Během parametrizace svítí obě LED diody SK SSX-3A (P1 a P2) trvale. 
 

Parametr Nastavená hodnota / Popis / Upozornění 

P050 Faktor měřítka 
0,01 … 99,99 

[ 1.00 ] 

Tento parametr slouží k nastavení měřítka displeje SK SSX-3A v režimu IO-S. Takto je možné 
zobrazit provozní hodnoty, specifické pro zařízení jako např. průtočné množství. 

Nastavení 1,00 odpovídá zobrazení -100% … 100%. 

Upozornění: V zobrazení jsou zohledněny pouze hodnoty odeslané zařízením SK SSX-3A. 

P051 Počáteční hodnota 
(-100 ... 100)x(P050) 

[ 0,0 ] 

Místo uložení počáteční hodnoty. 

Zde nastavená hodnota se vyhodnotí jako počáteční hodnota pro měnič frekvence při uvolnění. 

Počáteční hodnota se v měniči frekvence neuloží. 

Počáteční hodnotu lze do parametru zapsat také z aktuálně nastavené požadované hodnoty boxu 
stisknutím tlačítka „OK“. 

Rozsah počáteční hodnoty závisí na škálování (P050). 

Od počáteční hodnoty < -999 (možné při faktorech měřítka ≥ 10,00) se znaménko již nezobrazuje. 

 

Zrušení komunikačního spojení 
Zrušení komunikace (odpojení konektoru, jednotlivých vedení) má různé účinky na měnič frekvence a Simple 
Setpoint Box. 
 

Přerušení kanálu požadované hodnoty (připojení svorky B1 (SK SSX-3A) ke svorce 21 (SK 2xxE)) 

Simple Setpoint Box nehlásí chybu a zůstává v provozu. Lze na něm měnit nastavené hodnoty a uvolnění. Pohon 
je naopak zastaven, pokud není řízen jiným zdrojem s uvolňovacím signálem a požadovanou hodnotou. 
 
Parametr (P513) „Telegram time-out“ nabízí volitelné sledování komunikace na straně měniče. Pokud se po 
přerušení komunikace nepodaří obnovit komunikaci během zde nastavené doby, pohon se zastaví s chybovým 
hlášením E010 (10.0). 
Pokud bylo datové spojení obnoveno, musí být chyba nejprve potvrzena (postupným stisknutím tlačítek  a ), 
aby bylo možné pohon znovu spustit. 

Ztráta napájecího napětí 

S výjimkou toho, že se Simple Setpoint Box vypne, se box a měnič frekvence chovají stejně jako výše popsané 
chování při „kanálu požadované hodnoty“. 
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3.1.4  Technické údaje 
Označení Hodnota 
Řídicí napětí 24VDC ± 20% 
Příkon proudu cca 35 mA 
Indikace 4místný 7segmentový displej 
Rozhraní RS232 nebo RS485 
Provozní režimy 485C / IO-C / IO-S 
Okolní teplota 0°C … 40°C 
Krytí IP54 
Rozměry (D x Š x H) (98 x 64 x 37)mm 
Hmotnost 0,3 kg 
Montáž na stěnu možné přes 2 zadní otvory 
Délka připojovacího kabelu max. 20 m (není součástí dodávky) 

 
 
 

3.2   SK POT1-1 – obslužný box  
Obslužný box SK POT1-1 je jednoduchá ruční řídicí jednotka pro 
ovládání měničů frekvence NORD se signálem uvolnění a 
požadovanou hodnotou. 
Obslužný box je určený k pevnému připojení k měniči frekvence. V 
závislosti na modelu jsou na měniči frekvence k dispozici odpovídající 
rozhraní nebo jsou volitelně k dispozici. Další informace o rozhraních 
naleznete v příslušné příručce k měniči frekvence. 
 
Ovládací jednotku lze použít jako příruční nebo nástavbovou variantu 
(montáž na stěnu). K dispozici je přibližně 3 m dlouhý připojovací 
kabel. 
 
 

3.2.1  Instalace 
Obslužný box SK POT1-1 je příruční konstrukční skupina s integrovaným připojovacím kabelem. Připojovací kabel 
je provedený s otevřenými konci a je určený k pevnému připojení k měniči frekvence NORD. 
 
Obslužný box lze v zásadě také přišroubovat ke stěně pomocí čtyř otvorů vyvrtaných v zadní části (vzdálenost cca: 
Směr X: 106,5 mm, směr Y: 66,5 mm). Upevňovací materiál není obsažený v rozsahu dodávky.  
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3.2.1.1 Přehled 
Obslužný box SK POT1-1 lze použít s následujícími přístroji. 
 

Konstrukční řada 
Měnič frekvence 

Potřebná volba Poznámka* 

SK 2x0E 
 
 
 
 

Žádné DIP přepínač (2pólový) pod středním průhledítkem 
(přední strana měniče) pro analogový vstup 1 / 2 do 
polohy {OFF} 

SK 2x5E 
 
 

SK CU4-IOE 
 
 

DIP přepínač (8pólový) na technologickém boxu 
č.: 1, 2, 3 pro analogový vstup 1 
do polohy {OFF} 

SK TU4-IOE 
s 
SK TIE4-TU-BUS 
 
(volitelně se soupravou pro nástěnnou 
montáž) 

DIP přepínač (8pólový) na technologickém boxu 
č.: 1, 2, 3 pro analogový vstup 1 
do polohy {OFF} 

SK CU4-24V-… 
 
 

 
Viz následující kapitola (řídicí přípojky) nebo příručka 
BU0200 

SK TU4-24V 
s 
SK TIE4-TU-NET 
 
(volitelně se 
soupravou pro nástěnnou montáž) 

SK 300E SK CU2-BSC 
 
 

DIP přepínač S1-1 (zatěžovací odpor) 
do polohy {OFF} a 
DIP přepínač S1-2 („0-10V - zpracování signálu“) 
do polohy {ON} 

SK CU2-STD 
 
 

DIP přepínač S1-1 (zatěžovací odpor  
pro analogový vstup 1) 
do polohy {OFF} 

SK 5xxE Žádné Do konstrukční velikosti 4 
DIP přepínač AIN1 (zatěžovací odpor  
pro analogový vstup 1) 
do polohy {OFF} 
Od konstrukční velikosti 5 
DIP přepínač S1 a S3 (zatěžovací odpor pro  
analogový vstup 1 a „0-10V - zpracování signálu“) 
do polohy {OFF} 

SK 700E SK CU1-BSC 
 
(Obr. podobný) 

Dosaďte můstek mezi X3.2-12 a X3.2-13 

SK CU1-STD 
 
 

DIP přepínač (zatěžovací odpor analogový vstup)  
do polohy {OFF} a 
dosaďte můstek mezi X1.2-12 a X1.2-13 

SK CU1-MLT 
 
(Obr. podobný) 

DIP přepínač (zatěžovací odpor analogový vstup 1) 
do polohy {OFF} 

SK 750E 
 
 
 
 
 

jako SK 700E jako SK 700E 

* Předpokládá se připojení k analogovému vstupu 1. 
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3.2.1.2 Řídicí přípojky 
Funkční schéma obslužného boxu SK POT1-1 

 
 
 

Konstrukční řada 
frekvenčních 

měničů 

SK 2x0E2) SK 2x5E3) SK 300E SK 5xxE SK 700E, resp. 
SK 750E 

Volba rozhraní 
 
 
SK POT1-1 
Svorka - barva 

žádná 
 
 
 
svorka (funkce) 

SK CU4-IOE /  
SK TU4-IOE 
 
 
svorka (funkce) 

SK CU2-BSC /  
SK CU2-STD 
 
 
svorka (funkce) 

žádná 
 
 
 
svorka (funkce) 

SK CU1 BSC /  
SK CU1-STD /  
SK CU1-MLT 
 
svorka (funkce) 

1 - ws / bílá 44 (+24V) SK CU4-IOE 
44 (+24V) 
resp. 
SK TU4-IOE 
11 (+24V) 

J2:42 (+15V) X5:42 (+15V / 
+24V) 

Xx.3:42 (+15V) 

2 - bn / hnědá 21 (DIN1) SK CU4-IOE 
C1 (DIN5 (podle  
        DIN1 boxu)) 
resp. 
SK TU4-IOE 
19 (DIN5 (podle  
        DIN1 boxu)) 

J2:22 (DIN2) X5:21 (DIN1) Xx.3:21 (DIN1) 

3 - gn / zelená 22 (DIN2) SK CU4-IOE 
C2 (DIN6 (podle  
        DIN2 boxu)) 
resp. 
SK TU4-IOE 
25 (DIN6 (podle  
        DIN2 boxu)) 

J2:23 (DIN3) X5:22 (DIN2) Xx.3:22 (DIN2) 

4 - gb / žlutá 12 (AGND) SK CU4-IOE1) 
13 (AIN1-)+12 (0V)) 
resp. 
SK TU4-IOE1) 
5  (AIN1-)+7 (0V))  

SK CU2-STD 
J2.2:12 (AGND) 
resp. 
SK CU2-BSC1) 

J2.13 (AIN-)+ 
J2.12 (AGND)) 

X4:12 (AGND) SK CU1-MLT 
X2.2:12 (AGND) 
resp. 
SK CU1-BSC / -SDT)1) 

Xx.13 (AIN1-)+ 
Xx.12 (AGND)) 

5 - gr / šedá 14 (AIN1+) SK CU4-IOE 
14 (AIN1+) 
resp. 
SK TU4-IOE 
3  (AIN1+) 

J2:14 (AIN1) X4:14 (AIN1) Xx.2:14 (AIN1) 

6 - rs / růžová 11 (+ 10V) SK CU4-IOE 
11 (+10V) 
resp. 
SK TU4-IOE 
1  (+10V) 

J2:11 (+10V) X4:11 (+10V) Xx.2:11 (+10V) 

1) U technologických boxů SK 2xxE a u Basic I/O SK 300E a Basic I/O a Standart I/O SK 700 / SK 750E jsou analogové vstupy konstruovány jako diferenciální 
vstupy. Pro správnou funkci potenciometru musí být analogový vstup „AIN-“ připojený k analogové zemi. 

2) U přístrojů s rozhraním AS (SK 220E a SK 230E) je nutné použít analogový vstup 2 (svorka 16) a svorku 14 (GND) místo AGND (svorka 12). Kromě toho musí 
být funkce analogového vstupu 2 (P400[-02]) parametrizovaná na nastavení {01} = „Žádaná frekvence“. 

3) SK POT1-1 lze také připojit k SK 2x5E prostřednictvím vhodného síťového zdroje (SK xU4-24V-…) jako alternativu k rozšiřujícímu modulu IO (SK xU4-IOE). 
Připojení se pak provede podle následujícího schématu. 
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V kombinaci s moduly SK CU4-24V-… nebo SK TU4-24V-… namísto technologických konstrukčních skupin 
SK CU4-IOE nebo SK TU4-IOE se připojení k měniči frekvence typu SK 2x5E provádí například podle 
následujícího schématu. 
(Upozornění: Svorka 43 SK TU4-24V-… odpovídá svorce 44SK CU4-24V-…) 
 
Schéma připojení SK xU4-24V-... a parametrizace, příklad 

 
 
 

 
 
 

Měnič frekvence 
SK 205E-.../SK 215E-... 

Ř
íd

ic
í s

vo
rk

y 

44 
40 

. 

. 
21 
22 
23 
24 

. 

. 

. 

L1 - L2/N - L3 
115/230/400V 

 
 
 
24V síťový zdroj 
SK TU4-24V-... (+ SK TI4-TU-NET)* 
resp. 
SK CU4-24V-... 

L1 - L2/N 
115/230/400V 

24V= 

GND 

10V= 

AGND 

0-10V 
R 

L 

0-100% 

1/3~ 115/230/400V + PE 

Řídicí svorky 
44* 40  44*  ...     11  14  12      B1 

 
 
 

Spínač 

 
 
 

Potenciometr 10kOhm 

SK POT1-1 

gn 

bn 

bílá rs gr gb 

 
 
Nastavení DIP přepínače:  DIP3 = off, DIP4 = on, DIP5 = off 
 (Není tedy nutné nastavovat žádné další parametry!)  
nebo 
doporučené nastavení parametrů, DIP1-8 = off: P400 [07] = 1 P420 [02] = 2 
  P420 [01] = 1 P420 [03] = 26 
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3.2.2  Parametrizace 
V závislosti na měniči frekvence a volitelném příslušenství je třeba nastavit různé parametry pro funkci obslužného 
boxu SK POT1-1. 
Nejdůležitější z nich jsou uvedené níže. Další informace lze zjistit z příručky k příslušnému měniči frekvence. 
 
Měnič frekvence SK 2x0E1) SK 2x5E SK 300E SK 5xxE 

SK 700E 
SK 750E 

  + SK xU4-IOE + SK xU4-24V-   
Funkce Vstup  (Parametr) 

  {Funkce} 
Běh vpravo DIN1 (P420[-01]) 

 {01} 
DIN5 (P480[-05]) 
 {01} 

DIN1 (P420[-01]) 
 {01} 

DIN2 (P421) 
 {01} 

DIN1 (P420) 
 {01} 

Běh vlevo DIN2 (P420[-02]) 
 {02} 

DIN6 (P480[-06]) 
 {02} 

DIN2 (P420[-02]) 
 {02} 

DIN3 (P422) 
 {02} 

DIN2 (P421) 
 {02} 

Analogový vstup AIN1 (P400[-01]) 
 {01} 

AIN1 (P400[-03]) 
 {01} 

AIN1 (P400[-07]) 
 {01} 
a 
DIN3 (P420[-03]) 
 {26} 

AIN1 (P400) 
 {01} 

AIN1 (P400) 
 {01} 

Automatický rozběh 
(je-li požadován) 

Žádný vstup
 (P428) 
 {1} 

Žádný vstup
 (P428) 
 {1} 

Žádný vstup
 (P428) 
 {1} 

Žádný vstup
 (P428) 
 {1} nebo {2} 

Žádný vstup
 (P428) 
 {1} 

1) U přístrojů s rozhraním AS (SK 220E a SK 230E) není k dispozici analogový vstup 1, a proto se použije analogový vstup 2. Proto musí být 
parametr P400[-02] nastavený na funkci {01}. 
 
 

3.2.3  Technické údaje 
 

Označení Hodnota 
Přepínač směru Vlevo - VYP - Vpravo 
Potenciometr 0 … 100% (0 – 10V) 
Okolní teplota 0°C … 40°C 
Krytí IP66 
Rozměry (D x Š x H) (120 x 80 x 80)mm 
Hmotnost cca 1,0 kg 
Montáž na stěnu možné přes 4 zadní otvory 
Délka připojovacího kabelu cca 3 m 
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4    Pokyny pro údržbu a servis 

 
 
Obslužné a parametrizační boxy jsou při správné obsluze bezúdržbové. 
 
V případě opravy se musí přístroj zaslat na následující adresu: 

 
NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH 

Tjüchkampstrasse 37 
26605 Aurich 

 
Při eventuálních dotazech k opravě se obraťte prosím na: 
 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG  
Telefon: 04532 / 289 -2515 
Telefax: 04532 / 289 -2555 

 
 
Pokud je obslužný nebo parametrizační box zaslán k opravě, nelze poskytnout žádnou záruku na případné 
nástavbové díly! 
 

 

Informace Důvod pro vrácení / odeslání 
Podle možnosti by měl být uveden důvod odeslání konstrukčního dílu/přístroje. Eventuálně je nutno udat 
minimálně jednoho kontaktního partnera pro zpětné dotazy. 

To je důležité, aby bylo možno dodržet dobu opravy tak krátkou a efektivní, jak je jen možné. 

Na požádaní dostanete od Getriebebau NORD i příslušné potvrzení vráceného zboží. 

Pokud není dohodnuto nic jiného, je přístroj po provedené kontrole / opravě nastaven zpět do továrního 
nastavení. 
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