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A frekvenciaváltók rendeltetésszerű használata 
Az üzemeltetési utasítás betartása a zavarmentes működés és az esetleges szavatossági 
igények érvényesítésének előfeltétele. A készülékkel való munkavégzés előtt ezért először el 
kell olvasni az üzemeltetési utasítást! 
Az üzemeltetési utasítás fontos tudnivalókat tartalmaz a szervizeléssel kapcsolatban, Az 
utasítást ezért a készülék közelében kell tartani. 
A kezelő- és paraméterező egységek rendeltetésszerűen kizárólag a NORD-
frekvenciaváltókkal, ill. a megfelelő tartozékokkal (opcionális részegységek) való üzemeltetésre 
szolgálnak. 
Feltétlenül be kell tartani a műszaki adatokra és az alkalmazás helyén engedélyezett 
körülményekre/feltételekre vonatkozó tudnivalókat. 
Az üzembe helyezés (rendeltetésszerű használatba vétel) mindaddig tilos, amíg meg nem 
állapítják, hogy a gép megfelel a 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőségi irányelvnek, 
a végtermék pedig megfelel például a 2006/42/EK Gépek irányelvben foglaltaknak (az EN 
60204 szabványt figyelembe kell venni). 

 Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 2013 
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FIGYELEM Kiegészítő üzemeltetési utasítás 

Jelen kiegészítő üzemeltetési utasítás csak az adott frekvenciaváltó üzemeltetési utasításával együtt érvényes. 
Csak ennek a feltételnek a fennállása esetén állnak rendelkezésre mindazok a fontos információk, amelyek a 
frekvenciaváltó biztonságos üzembe vételéhez szükségesek. 

 
1 Nem alkalmas a következőhöz: „vector mc“ 
2 Csak az SK PAR-2H és SK PAR-2E típusokhoz 
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1    Általános információk és biztonságra vonatkozó utasítások 

 

 

VESZÉLY! Elektromosság okozta veszély 
 

A szerelési munkákat kizárólag szakképzett munkatársak végezhetik a figyelmeztetések és a biztonságra 
vonatkozó információk kiemelt betartása mellett (lásd az alkalmazott hajtástechnika (pl. frekvenciaváltó) 
kézikönyvét). 

A modulok beszerelését és eltávolítását, valamint az elektromos csatlakoztatást kizárólag feszültségmentes 
állapotban szabad elvégezni. Részletes információkat ezzel kapcsolatban az alkalmazott hajtástechnika 
vonatkozó kézikönyve tartalmaz. 

 
 
A NORD kezelő- és paraméterező egységek a NORD SK 200E, SK 300E, SK 500E, SK 700E, SK 750E és 
vector mc frekvenciaváltó-szériák paraméterezésére, vezérlésére és az üzemi értékek kijelzésére szolgálnak.  
 
A kezelő- és paraméterező egységek több különböző kivitelben elérhetők. Azt, hogy melyik egység mely 
frekvenciaváltó-szériával működtethető, a 2.4.2 ., 3.1.2 . és 3.2.1 . fejezetben található áttekintő táblázatok 
tartalmazzák. 
 

1. A közvetlenül a berendezésen történő szervizeléshez és üzembe vételhez a paraméterező egységek 
kézi változatainak (SK PAR-2H, SK PAR-3H és SK CSX-3H) használata ajánlott. Az említett kézi 
készülékek paraméterezésre és kijelzésre szolgálnak. 

2. A paraméterező egységek kapcsolótáblába épített változatai (SK PAR-2E, SK PAR-3E és 
SK CSX-3E) segítségével akár 5 frekvenciaváltó (SK CSX-… 1 frekvenciaváltó) kapcsolószekrényben 
való kezelése és felügyelete is megvalósítható. 

3. Az SK SSX-3A Simple Setpoint Box elsősorban az SK 200E sorozatú frekvenciaváltók vezérlésére 
szolgál, de kézi kezelőkészülékként falra szerelt egységként is használható. 

4. Az SK POT1-1 kezelőegység egy, a NORD-frekvenciaváltók vezérlésére szolgáló egyszerű kézi 
kezelőegység, amely engedélyező jellel és alapjellel rendelkezik. A kezelőkészülék falra szerelt 
egységként is használható. 

5. Az SK TU3-CTR ControlBox és az SK TU3-PAR ParameterBox kizárólag az SK 5xxE sorozatú 
frekvenciaváltókhoz készülnek közvetlenül a frekvenciaváltó technológiai aljzatára való illesztéshez. 
 

 
A ParameterBox (SK PAR-xx ill. SK TU3-PAR) tárolókapacitással rendelkezik 5 komplett frekvenciaváltó-
adatállomány tárolásához. 
Adatok archiválásához az SK PAR-2x ParameterBox egy interfészátalakító (SK IC1-232/485) segítségével 
számítógéphez is csatlakoztatható. Az SK PAR-3H csatlakoztatásához mindössze egy kereskedelemben 
kapható készülékcsatlakozó USB-kábel (USB 2.0 csatlakozókábel, A - B dugó) szükséges. Az ehhez szükséges 
NORD CON szoftver a Getriebebau NORD internetes oldaláról http://www.nord.com ingyenesen letölthető. 
 
Megfordítva, a számítógépről is átvihetők adatok a ParameterBoxra. Ennek feltétele egy korábban tárolt vagy 
létrehozott adatállomány (lásd: 2.2.2.4. fejezet) megléte. A NORD CON szoftver azt követően képes felismerni 
azt. 
 
 

http://www.nord.com/
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1.1   Jellemzők 

1.1.1  ParameterBox (SK PAR-xx és SK TU3-PAR) 
• háttérvilágítással ellátott, nagy felbontású LCD grafikus képernyő 
• központi egység 5, RS 485 interfészen keresztül hálózatba kötött frekvenciaváltóhoz 
• 5 komplett frekvenciaváltó-adatállomány tárolható, tölthető be és szerkeszthető  
• kijelzőként különböző üzemi paraméterekhez alkalmazható 
• automatikus frekvenciaváltó-azonosítás 
• egyes üzemi paraméterekhez nagyméretű kijelzés 
• egyes üzemi paraméterek normalizálása speciális készülékadatok kijelzéséhez 
• különböző nyelven történő kezelés (lásd: (P1301) paraméter) 
• hibaüzenetek kijelzése szöveges formátumban 
• Frekvenciaváltó közvetlen vezérlésének lehetősége 
• ControlBox funkció lehetősége 

 
csak az SK PAR-xx esetében: 

• RS 485 kommunikációs interfész (SK PAR-3H: RS 485 és RS 232) 
• tápfeszültség: 4,5 V DC–30 V DC 
• a frekvenciaváltó 5 V (ill. 24 V) egyenfeszültség-ellátása használható 
• SK PAR-2x: interfészátalakítóval (SK IC1-232/485) egy standard RS 232 számítógépes interfészhez 

való csatlakoztatás lehetősége; SK PAR-3H USB-interfésszel, ehhez nincs szükség interfészátalakítóra3 
• IP 54 védettség, az utasításokat (lásd: Műszaki adatok, 2.3  . fejezet) be kell tartani. 

 

1.1.2  SimpleBox (SK CSX-3x és SK TU3-CTR) 
• 4 számjegyű, hét szegmensből álló kijelző 
• egy választható üzemi paraméterhez kijelzőként alkalmazható 
• frekvenciaváltó közvetlen vezérlésének lehetősége 
• paraméterkészlet-kijelző LED-k 
• egy komplett frekvencia-adatállomány tárolható (csak az SK TU3-CTR esetében) 

 
csak az SK CSX-xx esetében: 

• 5 V (ill. 24 V) egyenfeszültség-ellátás közvetlenül a frekvenciaváltóról használható 
• IP 54 védettség, az utasításokat (lásd: Műszaki adatok, 2.3  . fejezet) be kell tartani. 

 
1.1.3  Alapjel egység (SK SSX-3A) 

• 4 számjegyű, hét szegmensből álló kijelző 
• 24 V egyenfeszültség-ellátás közvetlenül a frekvenciaváltóról használható 
• 3 üzemmód automatikus azonosítással (csatlakozástól függően) 

- RS485 vezérlés módban  (SK 2xxE, SK 300E, SK 5xxE, SK 700E*, SK 750E*) 
- IO-kommunikáció vezérlés módban (csak az SK 2xxE esetében) 
- IO-kommunikáció alapjel módban (csak az SK 2xxE esetében) 

• IP 54 védettség 
• falra szerelhető 

 
* csak opcionális RS485-interfésszel 

 

1.1.4  Kezelőegység (SK POT1-1) 
• iránykapcsoló „0“ állással a hajtómű forgásirányának kiválasztásához 
• 10 kOhm potenciométer a 0–100% közötti fokozatmentes alapjel-beállításhoz 
• nyitott végű, kb. 3 m hosszú csatlakozókábel az adott frekvenciaváltó megfelelő digitális és analóg 

bemeneti kapcsaira való fix csatlakoztatáshoz 
• az egység falra szerelhető 
• IP 66 védettség 

 

 
3 SK PAR-3H esetében közvetlenül USB-csatlakozón (USB2.0) keresztül 
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1.2   Szállítás 
 
A beérkezés/kicsomagolás után azonnal ellenőrizni kell a készülék esetleges szállítási sérüléseit, így pl. a 
deformálódásokat vagy meglazult alkatrészeket. 
Sérülés esetén haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a szállítóvállalattal, és alapos állapotfelmérést 
végeztetni. 
 

Fontos! A fentiek akkor is érvényesek, ha a csomagolás sértetlen. 
 

1.3   A csomag tartalma 
Standard kivitel:  
A szállítási terjedelem a következő készülékek egyikét foglalja magába, 
 

Típus Változat IP-védettség Cikkszám Megjegyzések 
SK PAR-2E Beépítés IP 54 - előoldal 278910110  
SK PAR-2H Kézi IP 54 278910100 Csatlakozókábellel: 

M12 dugaszoló csatlakozó, kb. 3 m hosszú 
SK PAR-3E Beszerelés IP 54 - előoldal 275281414  
SK PAR-3H Kézi IP 54, 

a dugón IP 20 
275281014 Csatlakozókábellel: 

* RJ12-RJ12, kb. 2 m hosszú 
* USB, kb. 1 m hosszú 

SK CSX-3E Beszerelés IP 54 - előoldal 275281413  
SK CSX-3H Kézi IP 54, 

a dugón IP 20 
275281013 Csatlakozókábellel: 

* RJ12-RJ12, kb. 2 m hosszú 
SK SSX-3A Kézi (falra szerelhető) IP 54 275281513 M12 kábelcsavarral 
SK POT1-1 Kézi (falra szerelhető) IP 66 278910120 Csatlakozókábellel: Kb. 3 m hosszú 

M16 kábelcsavarral az SK 2xxE,SK 300E, 
SK 750E típushoz  

SK TU3-CTR Közvetlenül a 
frekvenciaváltóra 
szerelhető 

IP 20 275900090 Csak az SK 5xxE esetében 

SK TU3-PAR Közvetlenül a 
frekvenciaváltóra 
szerelhető 

IP 20 275900100 Csak az SK 5xxE esetében 

 
Szállítható tartozékok: (A további részletekről lásd a következő fejezetet: 2.4  ) 
 

- Interfészátalakító az SK PAR-2x számítógépes csatlakoztatásához 
- Különböző adapterdugók a paraméterező egységek NORD-frekvenciaváltókra való 

csatlakoztatásához 
- Üzemeltetési utasítás PDF-formátumban CD-ROM-on és NORD CON (számítógépes 

paraméterező szoftver). – ingyenesen letölthető a www.nord.com weboldalról 
 
 
1.4   Engedélyek 

1.4.1  Európai elektromágneses összeférhetőségi irányelv 
Amennyiben a kezelő- és paraméterező egységeket a jelen kézikönyv 
ajánlásainak megfelelően szerelik fel és alkalmazzák, úgy azok megfelelnek az 
elektromágneses összeférhetőségi irányelv valamennyi követelményének a 
motoros meghajtású rendszerekre vonatkozó EN 61800-3 szabvány 
elektromágneses összeférhetőségi előírásainak megfelelően. 
 
1.4.2  RoHS-megfelelőség 
A NORD kezelő- és paraméterező egységek a 2002/95/EK irányelv szerint készülnek és 
RoHS-megfelelőséggel rendelkeznek. 

 

http://www.nord.com/
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2    Paraméterező egységek 

A paraméterező egységek lehetővé teszik a frekvenciaváltók és azok opcionális részegységeinek (pl. terepi busz 
részegységek) kezelését és a paraméterbeállításaik módosítását. Egyedül a SimpleBox változatok azok, amelyek 
kizárólag a frekvenciaváltókhoz való hozzáférésre alkalmasak. 
 

2.1   Telepítés 

2.1.1  SK PAR-2H – kézi készülék változat 
 
Az SK PAR-2H ParameterBox egy közvetlenül a 
frekvenciaváltóra csatlakoztatható kezelőegység. Ehhez 
egy M12 dugóval ellátott csatlakozókábel áll 
rendelkezésre a készüléken. A NORD SK 300E és SK 
750E esetében a ParameterBox további kiegészítő 
komponensek nélkül közvetlenül csatlakoztatható. Más 
NORD-frekvenciaváltókhoz, ill. 
számítógéphez/laptophoz való csatlakoztatáshoz 
speciális összekötőkábel szükséges, amelynek további 
részleteit a következő fejezet tartalmazza: 2.1.1.2 
„Csatlakoztatási változatok“. 
 
 
 
 

2.1.1.1 Csatlakoztatás a trio SK 300E/750E 
típushoz 

 
 
A trio SK 300E/750E frekvenciaváltóra való 
csatlakoztatás közvetlenül a rendelkezésre álló M12 
aljzattal történhet. A megfelelő komponensek révén a 
magas IP 54 védettség a teljes készülékre vonatkozóan 
megtartott. 
 
A hálózati feszültség bekapcsolását követően az egység 
automatikusan felismeri a megfelelő készüléktípust. 
 

 
 
 
 
 
 
 

M12 dugó Leírás Kábel 

2 (fehér) + 4,5 V … 30 V, kb.1,3 W 

Hossz: 3 m 

4 x 0,75 mm2 

1 (barna) GND 

4 (fekete) P+ (A) (RS485 +) 

3 (kék) P- (B) (RS485 -) 

M12-aljzat 
frekvenciaváltó 

1 

4 

2 

3 
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2.1.1.2 Csatlakoztatási változatok 
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2.1.2  SK PAR-2E - beszerelhető változat  
Az SK PAR-2E ParameterBox egy, a kapcsolótáblára szerelhető kezelőegység. A belső kapcsok segítségével akár 
5 frekvenciaváltóhoz is csatlakoztatható. Az előoldalon megtartott az IP 54 védettség. 
 

2.1.2.1 Kapcsolótáblára történő mechanikus beszerelés 
A kapcsolószekrény ajtajába vagy a kapcsolótáblába való beszereléshez egy 137 mm x 82 mm (+/- 1 mm-es 
ráhagyás) méretű kitörést kell elhelyezni. A szereléskor a zárt egységet be kell illeszteni a kapcsolóberendezés 
előkészített táblájába. A kapcsolótábla belseje felőli rögzítéshez 6 csavar (M3 x 7 mm) áll rendelkezésre. 
A ParameterBox ezen a módon szilárdan felszerelhető, és a továbbiakban az előoldalon IP 54 védettséggel 
rendelkezik. 
 
Ennél a szerelési változatnál az SK PAR-2E ParameterBox elektromos csatlakoztatása a belső 1–4. csavaros 
kapcsokkal történhet. A kapcsok pontos kiosztását a következő rész tartalmazza.   
 
 
 
 
 

137 mm

82 mm

136 mm

162 mm

35 mm

80 mm
35 mm

100 mm

73 mm

146 mm

90 mm

+/-1mm

+/-1mm

 

A kapcsolószekrény  
előoldala 

A kapcsolószekrény  
belseje 

Tömítés 

Rögzítőcsavarok 
6 darab M3 x 7 mm 

(anyák + alátétek mellékelve) 

Tömítés 
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2.1.2.2 Villamos bekötés  
 
Az SK PAR-2E ParameterBox csatlakoztatása a 6-pólusú csavaros kapoccsal vagy az RJ12 dugóval történik. 
A feszültségellátást a frekvenciaváltó vagy egy külön tápegység biztosítja. Az engedélyezett feszültségtartomány 
+4,5 V–+30 V DC.  
 
 
 

Szám Leírás RJ 12 

42 + 4,5 V… 30 V / 1,3 W 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 

 
Az RS485 buszrendszerhez szükséges lezáró ellenállást (220Ω) a részegység integráltan tartalmazza. 
A ParameterBoxot ezért csak első vagy utolsó részvevőként szabad csatlakoztatni. 
 
A kapcsok 0,14 mm²–1,5 mm2 keresztmetszethez készülnek. 4 x 0,75 mm2 keresztmetszetű flexibilis kábel 
alkalmazása ajánlott.  
 
A maximálisan lehetséges csatlakoztatási keresztmetszet 1,5 mm2. Meghatározott érvéghüvelyek használatakor a 
lehetséges keresztmetszet csökkenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kapcsolószekrény 

Hajtóműves motor terepi frekvenciaváltóval 

SK PAR-2E 
Cikkszám 

278910110 
SK 5xxE SK 700E vector CT 

SK 2xxE 
SK 300E 
SK 750E 

vector mc 

Feszültségellátás 
Adatvezeték 
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2.1.2.3 Csatlakoztatás a frekvenciaváltóra 
A ParameterBox és a frekvenciaváltó közötti adatvezetékhez árnyékolt jelvezeték használata ajánlott. 
A paraméterező egységnél levő feszültségellátásnak +4,5 V és +30 V között kell lennie.  
 
A ParameterBox és a megfelelő frekvenciaváltó csatlakoztatáshoz a következő csatlakozókiosztást kell használni. 
A kiosztás a kapocslécen keresztüli, frekvenciaváltóra történő fix csatlakoztatásra vonatkozik. Minden esetben 
össze kell vetni a kiosztást a ParameterBoxon levő feliraton találhatóval. 
 

Leírás 
vector mc 

RS485 
vector 

(CT / VT) 
SK 300E 

az SK 52xE 
típustól 

kezdődően 

X7: 

SK 700E / SK 750E 

(a köv. opcióval...) 

SK CU1-STD SK CU1-USS 

+5 V / +15 V 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 

 
FIGYELEM Az RS485 károsodása 

A buszvezetéken egyidejűleg üzemeltetni kívánt minden további frekvenciaváltót kizárólag párhuzamosan 
szabad csatlakoztatni az RS485+ és RS485- vezetékekhez. 

Semmilyen körülmények között sem szabad egymással összekötni a frekvenciaváltók (5 V) tápellátásait, mert 
egyébként a hajtóelemek, ill. a hajtáselektronikai tápegységek károsodhatnak. 

 
A következő készüléksorozatok esetében az RS485 adatcsatlakoztatás egy, a frekvenciaváltóba épített RJ12 
dugaszolóhüvelyen keresztül is lehetséges. 
 

Leírás 
SK 2xxE 

Beépített RJ12 
aljzat 

6-pólusú 

SK 300E 
Beépített M12 

dugó 
4-pólusú 

SK 5xxE 
Beépített RJ12 

aljzat 
6-pólusú 

SK 700E >22 kW 
Beépített RJ12 

aljzat 
6-pólusú 

SK 700E ≤22 kW 

(a köv. opcióval:  
…-RS2) 

Beépített RJ12 
aljzat 

6-pólusú 

SK 750E 
Beépített M12 

dugó 
4-pólusú 

+5 V 6 („24 V“) 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 

 

* A max. 22 kW teljesítményű, ...-RS2 opcióval ellátott SK700E frekvenciaváltóknál külső feszültségellátást (+4,5 V és + 30 V között) kell létrehozni a 
ParameterBoxhoz. 
 
A ParameterBox frekvenciaváltó RJ12 aljzatához való csatlakoztatáshoz egy, a kereskedelemben kapható max. 
3 m hosszúságú RJ12 Patch-kábel (6-pólusú) használható. Szintén a kereskedelemben kapható az a 4-póusú M12 
dugaszolócsatlakozó (dugó), amely a ParameterBox decentralizált kivitelű frekvenciaváltóhoz (SK 300E / SK750E) 
való csatlakoztatására alkalmas. 
A ParameterBox külső feszültségforrással (+4,5 és +30 V között) való ellátása esetén a feszültség nagyságától 
függően lényegesen hosszabb adatvezetékek is alkalmazhatók. 
 
 

FIGYELEM A feszültség nagysága külső tápellátás esetén 

A károsodás megelőzése érdekében, a ParameterBox külső tápellátásánál ügyelni kell arra, hogy az adott külső 
feszültségellátás kimeneti feszültsége nagyobb legyen a frekvenciaváltóénál (azonban ne haladja meg a 30 V 
DC értéket). 

(Példa: SK 520E: 5 V belső tápellátás → A ParameterBox külső tápellátása >5 V!) 
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2.1.3  SK …-3H – kézi készülék változat  

2.1.3.1 SimpleBox SK CSX-3H – kézi készülék változat 
  
Az SK CSX-3H ParameterBox egy, az RJ12 diagnosztikai 
aljzattal rendelkező frekvenciaváltóra közvetlenül 
csatlakoztatható kompakt kezelőegység. 
Csatlakozókábelként egy, a kereskedelemben kapható 
RJ12 Patch-kábel („RJ12 (6/6) - RJ12 (6/6) moduláris kábel, 
1:1 kiosztással“) használható legfeljebb 3 m hosszúságban. 
 
A SimpleBox nagyobb feszültségértékű forrásról (pl. 24 VDC 
(SK 200E) való ellátásakor a kábel hossza lényegesen 
hosszabb is lehet. 
 
 

2.1.3.2 ParameterBox SK PAR-3H – kézi készülék változat  
 
Az SK PAR-3H ParameterBox egy, az RJ12 diagnosztikai 
aljzattal rendelkező frekvenciaváltóra közvetlenül 
csatlakoztatható kompakt kezelőegység. 
Csatlakozókábelként egy, a kereskedelemben kapható 
RJ12 Patch-kábel („RJ12 (6/6) - RJ12 (6/6) moduláris kábel, 
1:1 kiosztással“) használható legfeljebb 3 m hosszúságban. 
A ParameterBox nagyobb feszültségértékű forrásról (pl. 
24 VDC (SK 200E) való ellátásakor a kábel hossza 
lényegesen hosszabb is lehet. 
 
A számítógéphez/laptophoz való csatlakoztatáshoz egy 
kereskedelemben kapható készülékcsatlakozó USB-kábel 
(USB 2.0 csatlakozókábel, A - B dugó) szükséges. 
 

FIGYELEM A számítógép károsodása 

Az SK PAR-3H ParameterBoxot tilos egyidejűleg egy frekvenciaváltóhoz és egy számítógéphez csatlakoztatni, 
mert egyébként károsodások léphetnek fel, kiváltképpen a számítógépen.  

 

2.1.3.3 Elektromos csatlakoztatás 
 
Az SK CSX-3H és SK PAR-3H paraméterező egységeket 
kizárólag az RJ12 aljzaton keresztül szabad a 
frekvenciaváltóra csatlakoztatni. A csatlakozás biztosítja 
egyben az egység feszültségellátását is. 
 
Az RS485 buszrendszerhez szükséges lezáró ellenállást 
(220Ω) a részegység integráltan tartalmazza. A ParameterBoxot ezért csak első vagy utolsó részvevőként szabad 
csatlakoztatni. 
 
Az SK PAR-3H ParameterBox számítógéphez való 
csatlakoztatása az egységbe épített USB-interfészen 
keresztül történik. A csatlakozás biztosítja egyben az 
egység feszültségellátását is. 
 
Az USB-interfészhez szükséges meghajtószoftvert a 
mellékelt „EPD“ CD tartalmazza, de az ingyenesen letölthető a NORD weboldaláról (www.nord.com) is. 
 
 
Az adott frekvenciaváltókhoz való csatlakoztatás a készülékeken rendelkezésre álló RJ12 csatlakozóaljzatokon 
keresztül történik. Az SK CSX-3H SimpleBox kizárólag frekvenciaváltókkal kommunikál. 

RJ12 (RS485) 

USB-csatlakozó 

http://www.nord.com/


  2   Paraméterező egységek - Szerelés 
 

BU 0040 DE-0113  15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Az RJ12 csatlakozó érintkezőkiosztása a paraméterező egységen a következő: 
 

Leírás RJ 12 

P+ (A) RS 485 + 1 
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1 2 3 4 5 6 

P- (B) RS 485 - 2 

GND 3 

- 4 

- 5 

+ 4,5 V … 30 V, kb.1,3 W 6 

 

SK TI4-TU-BUS 

SK200E SK700E SK500E 
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2.1.4  SK …-3e – beszerelhető változat  
Az SK CSX-3E és SK PAR-3E paraméterező egységek a 2.1.3 . fejezetben bemutatott paraméterező egységek 
beszerelhető változatai. A kapcsolótáblába való szakszerű beszerelésnél szavatolt az IP 54 védettség. 
 

2.1.4.1 SimpleBox SK CSX-3E – beszerelhető változat 
Az SK CSX 3E SimpleBox egy, a kapcsolótáblába szerelhető 
és egy RJ12 diagnosztikai aljzattal rendelkező 
frekvenciaváltóra közvetlenül csatlakoztatható kompakt 
kezelőegység. Csatlakozókábelként egy, a kereskedelemben 
kapható RJ12 Patch-kábel („RJ12 (6/6) - RJ12 (6/6) moduláris 
kábel, 1:1 kiosztással“) használható legfeljebb 3 m 
hosszúságban. 
 
A SimpleBox nagyobb feszültségértékű forrásról (pl. 24 VDC 
(SK 200E) való ellátásakor a kábel hossza lényegesen 
hosszabb is lehet. 
 
 

2.1.4.2 SK PAR-3E ParameterBox – beszerelhető változat  
Az SK PAR 3H ParameterBox egy, a kapcsolótáblába 
szerelhető és az RJ12 diagnosztikai aljzattal rendelkező 
frekvenciaváltóra közvetlenül csatlakoztatható kompakt 
kezelőegység. Csatlakozókábelként egy, a kereskedelemben 
kapható RJ12 Patch-kábel („RJ12 (6/6) - RJ12 (6/6) 
moduláris kábel, 1:1 kiosztással“) használható legfeljebb 3 m 
hosszúságban. 
A ParameterBox nagyobb feszültségértékű forrásról (pl. 
24 VDC (SK 200E) való ellátásakor a kábel hossza 
lényegesen hosszabb is lehet. 
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2.1.4.3 Kapcsolótáblába történő mechanikus beszerelés 
A kapcsolószekrény ajtajába vagy a kapcsolótáblába való beszereléshez egy 109 mm x 64 mm (+/- 1 mm-es 
ráhagyás) méretű kitörést kell elhelyezni. A szereléskor a zárt egységet be kell illeszteni a kapcsolóberendezés 
előkészített táblájába. A kapcsolótábla belseje felőli rögzítéshez 6 menetes csap (M4 x 16 mm) (beszerelt 
állapotban kb. 7 mm-t kiáll) áll rendelkezésre a megfelelő anyákkal együtt. A ParameterBox ezen a módon 
szilárdan felszerelhető, és a továbbiakban az előoldalon IP 54 védettséggel rendelkezik. 
 
Az SK CSX-3E ill. SK PAR-3E paraméterező egységek elektromos csatlakoztatása a hátulról hozzáférhető RJ12 
aljzaton keresztül történik. A kapcsok pontos kiosztását a következő rész tartalmazza.   
 
 
 
 

 
 

A kapcsolószekrény  
előoldala 

A kapcsolószekrény  
belseje 

Tömítés 

Rögzítőcsap 
6 darab M4 x 16 mm 

(anyák + alátétek mellékelve) 

Tömítés 
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2.1.4.4 Elektromos csatlakoztatás - SK …-3E 
Az SK CSX-3E és SK PAR-3H paraméterező egységeket 
kizárólag az RJ12 aljzaton keresztül szabad a frekvenciaváltóra 
csatlakoztatni. A csatlakozás biztosítja egyben az egység 
feszültségellátását is. 
 
Az RS485 buszrendszerhez szükséges lezáró ellenállást (220Ω) 
a részegység integráltan tartalmazza. A ParameterBoxot ezért 
csak első vagy utolsó részvevőként szabad csatlakoztatni. 
 
Az SK PAR-3H kézi készülék változattal ellentétben, az  
SK PAR-3E ParameterBox számítógéphez nem csatlakoztatható. 
 
Az adott frekvenciaváltókhoz való csatlakoztatás a készülékeken 
rendelkezésre álló RJ12 csatlakozóaljzatokon keresztül történik. Az SK CSX-3E SimpleBox kizárólag 
frekvenciaváltókkal kommunikál. 

 
 
 

 
 
Az RJ12 csatlakozó érintkezőkiosztása a paraméterező egységen a következő: 
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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 

GND 3 

- 4 

- 5 

+ 4,5 V … 30 V, kb.1,3 W 6 

 
 

SK TI4-TU-BUS 

SK500E 
SK200E 

RJ12 (RS485) 

A paraméterező egység hátoldala 
Ábra, hasonló 

SK700E 
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2.1.5  SK TU3-… – (csak az SK 5xxE esetében) 

2.1.5.1 ControlBox SK TU3-CTR 
Az SK TU3-CTR ControlBox az SK 5xxE frekvenciaváltó 
üzembe helyezésére, konfigurálására és vezérlésére szolgál. 
Az egység közvetlenül a technológiai egységeken levő aljzatra 
illeszthető. A frekvenciaváltóval való kommunikációt és a 
részegység tápellátását egy kapocsléc biztosítja. A 
részegység a frekvenciaváltótól függetlenül nem használható. 
A kijelző 4 számjegyből és 7 szegmensből áll. A kezelés 
6 kezelőgombbal történik. 
Egy frekvenciaváltó paramétereinek tárolása lehetséges. 

 
  
 

2.1.5.2 SK TU3-PAR ParameterBox 
Az SK TU3-PAR ParameterBox az SK 5xxE frekvenciaváltó 
üzembe helyezésére, konfigurálására és vezérlésére szolgál. 
Az egység közvetlenül a technológiai egységeken levő aljzatra 
illeszthető. A frekvenciaváltóval való kommunikációt és a 
részegység tápellátását egy kapocsléc biztosítja. A 
részegység a frekvenciaváltótól függetlenül nem használható. 
A kijelzést 4 sor LED biztosítja. A kezelés 8 kezelőgombbal 
történik. 
5 frekvenciaváltó paramétereinek tárolása lehetséges. 

 
 
 

2.1.5.3 A technológiai egység szerelése 
A modulokat csak feszültségmentes állapotban szabad behelyezni vagy eltávolítani. A dugaszhelyek csak az 
azokhoz tervezett egységekhez alkalmazhatók.  
A technológiai egységnek a frekvenciaváltótól elkülönített felszerelése nem lehetséges, közvetlenül a 
frekvenciaváltóra kell feldugaszolni. 
 
A technológiai egységek szerelése a következőképpen történik: 
 

1. Hálózati feszültség kikapcsolása, várakozási 
idő betartása. 

2. A vezérlőkapocs-fedelet kissé lejjebb kell 
tolni vagy eltávolítani. 

3. El kell távolítani a vakfedelet az alsó szélén 
lévő kireteszelő meglazításával, felfelé 
csavaró mozgással. 

 

4. A technológiai egységet a felső pereménél be kell akasztani, és enyhe nyomással a helyére 
pattintani. Ügyelni kell a dugaljléc kifogástalan csatlakoztatására, és szükség szerint 
csavarokkal rögzíteni kell azt. 

5. Le kell zárni a vezérlőkapocs-fedelet. 
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P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

2.2   A paraméterező egységek funkciói 

2.2.1  SimpleBox / ControlBox 

2.2.1.1 Kijelzés 
 
Az egység csatlakoztatása/beszerelése és a frekvenciaváltó hálózati (ill. vezérlő-) feszültségének bekapcsolása 
után megkezdődik a frekvenciaváltó és az egység közötti kommunikáció. A kijelzőszegmensek és az egységben 
levő diódák rövid felvillanását követően buszkeresés történik, amelynek 
során a kijelző (4 számjegyű, 7 szegmensből álló) középen levő vonalak 
gyorsabban villognak. 
 
Sikeres buszkeresést követően a kijelzőn rövid időre megjelenik a 
frekvenciaváltó teljesítménye (pl. 0,37 = 0,37 kW). Az egység egy már 
üzemben levő frekvenciaváltóhoz való csatlakoztatásakor ez a lépés 
kimarad. 
 
A kijelzőn utolsóként megjelenő vízszintes vonalak a frekvenciaváltó 
üzemkész állapotát jelzik.  
Ha a P113 paraméterben egy induló frekvencia értéket vagy a P104 
paraméter alatt egy minimális frekvenciát állítottak be előzetesen, akkor a 
kijelző azzal az értékkel villog. 
 
A frekvenciaváltó engedélyezése után a kijelző automatikusan a P001 >Kijelzett érték kiválasztása< paraméterben 
kiválasztott üzemi értékre vált (gyári beállítás = frekvencia ellenőrző jel). 
Az egység az éppen használt paraméterkészletet a 2 LED segítségével a kijelző mellett balra binárisan kódolva 
jeleníti meg. 
 
A frekvenciaváltó kikapcsolását követően rövid időre megjelenik az „OFF“ 
(Ki) felirat, mielőtt a kijelző teljesen kialudna. 
Az „OFF“ (Ki) felirat abban az esetben is megjelenik a kijelzőn, ha a 
SimpleBox üzemeltetése egy külső 24 V-vezérlőfeszültség-betáplálású 
frekvenciaváltóról történik, de az áramellátás (230 V ill. 400 V) kikapcsolt 
állapotban van. 
 
Ebben az állapotban az egységgel szinte korlátlanul végezhető a frekvenciaváltó paraméterezése (ennek leírását a 
következő fejezet tartalmazza) (a motorellenálás-mérés ill. paraméterazonosítás (P208 / P220) nem lehetséges). 
A hiányzó áramellátás miatt a vezérlés (engedélyezés) azonban nem lehetséges. 
 
 

 

Információ Alapjel 
A digitális frekvencia alapjel beállítása gyárilag 0 Hz. Annak ellenőrzésére, hogy a hajtás működik-e, egy 
frekvencia alapjelet kell beprogramozni a  vagy  gomb segítségével, illetve a megfelelő >Induló frekvencia< 
(P113) paraméteren keresztül egy induló frekvenciát kell megadni. 

 
 

 

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély a motor elindulása miatt 

A START  gomb megnyomása után a hajtás azonnal elindulhat! 
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2.2.1.2 Kezelés 
 

 

A frekvenciaváltó bekapcsolására szolgál. Ezzel megtörtént a frekvenciaváltó engedélyezése az adott 
esetben beállított induló frekvenciával (P113). A frekvenciaváltó azonban legalább az esetlegesen 
beállított minimális frekvenciát (P104) leadja. A P509 és P510 >Interfész< paramétereknek nullának kell 
lenniük.  

 

A frekvenciaváltó bekapcsolásához meg kell nyomni. A kimeneti frekvencia az abszolút minimális 
frekvenciáig (P505) csökken, majd a frekvenciaváltó a kimeneti oldalon lekapcsol.  

7 szegmenses 
LED-kijelző 

4 számjegyű 

 

Üzemmód Kijelzés Megjegyzés 

Üzemkész 
nincs alapjel  

4 statikus aláhúzás kijelzése. 
Lassan villogó aláhúzások: 
A frekvenciaváltó nincs üzemkész állapotban (pl.:) 

• Bekapcsolástiltás: 
„Biztonságos impulzuszár“ vagy 
gyorsleállás aktív 

• fennálló engedélyező jel a frekvenciaváltó üzemkész 
állapotának elérése előtt.  

Üzemkész 
fennálló alapjellel  

 

Számjegyek lassú villogása: 

Fennálló induló alapjel (P104 / P113 billentyűs üzemnél) 
(pl.: 5,3 Hz) kijelzése. Ez a frekvenciaérték azonnal 
beállításra kerül az engedélyezés után. 

Üzemben 
 

Aktuális frekvencia kijelzése. 

Hiba esetén 
 

Aktuális és aktív hibaüzenet kijelzése. 

A kijelző lassú villogása azt jelzi, hogy a hiba már nem áll 
fenn, és a hibaüzenet nyugtázható. 

Paraméterezés 
 

 

 

Paraméterszám vagy paraméterérték kijelzése. 
1. Paramétercsoport 

(pl.: motoradatok (P2 - -)) 
2. Paraméterszám 

(pl.: névleges fordulatszám (P202)) 
3. Paraméterérték 

(pl.: 1360 min-1)) 
 

LED-k 
 P1 

P2  

A LED-k kijelzik az üzemi kijelzőben (P000) az aktuális üzemiparaméter-készletet, a paraméterezésnél 
pedig az aktuálisan paraméterezendő paraméterkészletet. Ez esetben a kijelzés binárisan kódolva 
történik. 

1

2  

= P1 
2

1

 

= P2 
1

2 
= P3 

2

1

 
= P4 

 

A gomb megnyomására a motor forgásirányt vált. A balra forgást mínusz jel jelzi. 

Figyelem! A szivattyúkkal, szállítócsigákkal, ventilátorokkal stb. óvatosan kell eljárni. A gombot a P540 
paraméterrel lehet zárolni.  

 

A gomb megnyomásával a frekvencia növelhető. A paraméterezés során a paraméter száma illetve 
értéke emelkedik.  

 

A gomb megnyomásával a frekvencia csökkenthető. A paraméterezés során a paraméter száma illetve 
a paraméter értéke csökken.  

 

Az ENTER gomb megnyomásával a módosított paraméterérték tárolható, illetve váltani lehet a 
paraméter száma és értéke között.  

ÉRTESÍTÉS: Ha egy megváltozott paraméterértéket nem kell tárolni, akkor a  gomb 
megnyomásával ki lehet lépni az adott paraméterből. 

OK 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 
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Vezérlés SimpleBox/ControlBox segítségével 
A frekvenciaváltót csak akkor lehet a SimpleBox/ControlBox segítségével vezérelni, ha azt előzőleg nem 
engedélyezték a vezérlőkapcsokon vagy egy soros interfészen keresztül (P509 = 0 és P510 = 0). 
A „START” gomb megnyomásakor a frekvenciaváltó az üzemi kijelzőre (P001 kiválasztása) vált. A frekvenciaváltó 
0 Hz-et vagy a beállított minimális frekvenciát (P104), ill. az induló frekvenciát (P113) szolgáltatja. 
A következő ábra a SimpleBox egységhez és értelemszerűen a ControlBox egységhez alkalmazható.  

 
Paraméterkészlet kijelzése: 
A LED-k kijelzik az üzemi kijelzőben (P000) az aktuális üzemiparaméter-készletet, a paraméterezésnél (≠ P000) 
pedig az aktuálisan paraméterezendő paraméterkészletet. Ez esetben a kijelzés binárisan kódolva történik. 
A paraméterkészlet (SimpleBox segítségével történő vezérlésnél) a P100 paraméter használatával üzem közben is 
átkapcsolható. 
 
Frekvencia alapjel:  
Az aktuális frekvencia alapjel az induló frekvencia (P113) paraméterben és a minimális frekvencia (P104) 
paraméterben beállított értékekhez igazodik. Ez az érték billentyűzet üzem alatt a  és  érték gombokkal 
módosítható, és az ENTER gomb megnyomásával tárolható tartósan a P113 paraméter alatt induló frekvenciaként. 
 
Frekvencia-összeadás (csak az SK 5xxE esetében): 
Ha a „Potenciométer egység funkció” (P549) paraméter beállítása {4} „Frekvencia-összeadás“ vagy {5} 
„Frekvenciakivonás“, akkor a frekvenciaváltó 1.7-es szoftververziójától kezdődően az egységen keresztül alapjel 
adható hozzá abban az esetben is, ha az engedélyezés és adott esetben további alapjelek megadása másik 
forráson (vezérlőkapcsok, BUSZ) keresztül történnek. 
A hajtás leállítását követően azonban a hozzáadandó alapjel ismét nullára áll vissza.  
Az ENTER gomb megnyomásakor a rendszer a beállított értéket tartósan a P113 paraméter alatt tárolja induló 
frekvenciaként, amely a leállítást követően is – újabb engedélyezéskor – alapjelként szerepel. 
 
Gyors leállítás (csak az SK TU3-CTR esetében):  
A STOP gomb  és a forgásirány-váltáshoz használt gomb  egyidejű megnyomásával gyorsleállás idézhető 
elő. 
 
 
Megjegyzés a SimpleBox (SK CSX-3x) egységhez 
SK 500E és SK 700E sorozatú frekvenciaváltók alkalmazásakor nem szabad egyetlen technológiai egységet 
(SK TUx-PAR) sem csatlakoztatni. Eltérő esetben kommunikációs zavarok fellépésével kell számolni. 
 
 
 
 
 

P1 

P2 

NORD DRIVESYSTEMS 

OK 

SK CSX-3H 

STOP 
(nincs engedélyezés) 

START 
(Engedélyezés) 

Forgásirányváltás 

Aktuális frekvencia 
tárolása 

Frekvencia növelése/ 
csökkentése, illetve együtt 
megnyomva „0“ értékre állítása. 

Paraméterkészlet kijelzése 
 
Paraméterállomány-sz. P1 P2 
1 Ki Ki 
2 Be Ki 
3 Ki Be 
4 Be Be 
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Paraméterezés SimpleBox/ControlBox segítségével 
A frekvenciaváltó paraméterezése különböző üzemállapotokban történhet. A paraméterek minden esetben online 
változtathatók meg. A paraméter üzemmódra történő váltás az üzemállapottól és a rendelkezésre álló forrástól 
függően más és más módon történhet. 

1. Ha sem az egységen vagy a vezérlőkapcsokon, sem pedig egy soros interfészen keresztül nem történt 
engedélyezés (adott esetben meg kell nyomni a STOP gombot ), úgy a  vagy  érték gombokkal az 
üzemiérték-kijelzésről közvetlenül paraméterezési üzemmódra lehet váltani.   P 0 _ _  /   P 7 _ _ 

2. Ha a vezérlőkapcsokon vagy egy soros interfészen keresztül történt engedélyezés, és a frekvenciaváltó 
kimenő frekvenciát ad le, akkor a  vagy  érték gombokkal szintén közvetlenül át lehet kapcsolni az 
üzemiérték-kijelzésről paraméterezési üzemmódra.  P 0 _ _  /   P 7 _ _ 

3. Ha a frekvenciaváltót az egységen keresztül engedélyezték (START gomb ), úgy a paraméterezési 
üzemmód a START és ENTER gomb (  +  ill. ) egyidejű megnyomásával férhető hozzá. 

4. A vezérlés üzemmódra való visszaváltás a START gomb  megnyomásával történik. 
 
A következő ábra a SimpleBox egységhez és értelemszerűen a ControlBox egységhez alkalmazható. 
 

 
 

 

Paraméterértékek módosítása 

A paraméterterület eléréséhez meg kell nyomni a  vagy  érték gombok egyikét. A kijelző a P 0 _ _  ...   P 7 _ _ 
menücsoport-kijelzésre vált. Az ENTER gomb  ill.  megnyomásával a menücsoportba lehet lépni és az érték 
gombok segítségével kiválasztani a megfelelő paramétert. 
Az egyes menücsoportokban a paraméterek sorban, gyűrűs szerkezetbe rendezve találhatók. A területen ezért 
előre vagy hátra lehet lapozni. 
Minden paraméterhez egy  P x x x  paraméterszám tartozik. A paraméterek jelentése és leírása az 
5. „Paraméterezés” c. fejezetben található. 

 

 

OK 

P1 

P2 

NORD DRIVESYSTEMS 

OK 

SK CSX-3H 

Menücsoport kiválasztása 
ill. 

paraméterérték megjelenítése  
ill. 

paraméterérték átvétele 

Kiválasztási funkció 

Következő menücsoport 
ill. paraméterszám 

Érték - 
+ 

Gyári beállítás betöltése 

Paraméterkészlet kijelzése 
 
Paraméterállomány-sz. P1 P2 
1 Ki Ki 
2 Be Ki 
3 Ki Be 
4 Be Be 
 

Váltás paraméterezésről 
vezérlésre (engedélyezéssel 

(START)) 

Érték + 

Előző menücsoport ill. 
paraméterszám 

Érték funkció 

Egy menüszinttel feljebb, ill. a 
módosított érték elvetése 

egyidejű aktiválása: 
Váltás vezérlésről 

paraméterezésre, mialatt a 
hajtás üzemel 

Váltás paraméterezésről 
vezérlésre (engedélyezés 

nélkül (STOP)) 

OK 
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ÉRTESÍTÉS: Vannak olyan paraméterek, így pl. P465, P475, P480….P483, P502, P510, P515, P534, P552, 
P701…P706, P707, P718, P740/741 és P748 (a frekvenciaváltó sorozatától függően), amelyekhez 
kiegészítő szintek (array) tartoznak további beállítások elvégzéséhez, pl. 

 
 

P_01 P502 

P_02 

KI 

KI 

Beállítás:  
Érték; 1. vezető funkció 

Beállítás:  
Érték; 2. vezető funkció 

ENTER ENTER 

ENTER 

ÉRTÉK 

 
 

Menüszerkezet 
 
 

 
 
Paraméterérték megváltoztatásához a megfelelő paraméter számának megjelenésekor meg kell nyomni az 
„ENTER“  ill.  gombot. 
A változtatásokat azt követően a  vagy  érték gombokkal lehet elvégezni, a módosítások tárolását és a 
paraméterből történő kilépést pedig a  gombbal kell megerősíteni. 
Mindaddig, amíg a módosított értéket nem hagyták jóvá az „ENTER“ gombbal, az értékkijelző villog, jelezve, hogy 
még nem történt meg az érték tárolása a frekvenciaváltóban. 
Ha egy változtatást nem kívánnak megtartani, akkor a paraméter elhagyásához az „IRÁNYJELZŐ”  gombot 
lehet megnyomni. 
 

OK 

OK 

P 0 - -  

_  _  _  _  
 

P 1 - -  P 2 - -  
P 4 - -  

P 5 - -  

P 6 - -  P 7 - -  

P 0 0 1  

P 0 0 2  

P 1 0 0  

P 1 0 1  

P 1 1 4  

P 2 0 0  

P 2 0 1  

P 2 2 0  

P 4 0 0  

P 4 0 1  

P 4 8 3  

Üzemiérték-kijelzés  
(ill. üzemkész) 

hálózat BE után 

P 3 - -  

P 3 0 0  

P 3 0 1  

P 3 2 7  

P 0 0 3  
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2.2.2  ParameterBox 

2.2.2.1 Kijelző 
 
A ParameterBox első üzembe vételét követően először a menü nyelvének megadása következik, amely német 
vagy angol lehet. 
 
Azt követően, ill. az egység minden újbóli üzembe vétele után automatikus „buszkeresés“ zajlik. A ParameterBox 
azonosítja a csatlakoztatott frekvenciaváltót. A megjelenő kijelzőn a frekvenciaváltó típusa és aktuális üzemállapota 
látható. 
 
 
 

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

Frequenzumrichter 
(frekvenciaváltó) 

ONLINE U1 P1 Ebereit 
(bekapcsolásra 

kész) 
 
 
 
Standard kijelzőmódban 3 üzemi érték és az aktuális frekvenciaváltó-állapot egyidejű megjelenítésére van 
lehetőség. 
A megjelenített üzemi értékek egy listából (a >Kijelző< / >Értékek a kijelzéshez< (P1004) menüből) választhatók ki. 
 
 
 
 
 
 
 

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

(üzemel) 
 
 
 
 
 

A kiválasztott 
üzemi értékek 
aktuális ellenőrző 
jele a megfelelő 
egységekkel 

ParameterBox 
üzemmódja 

Kiválasztott 
frekvenciaváltó 

Frekvenciaváltó aktív 
paraméterkészlete 

Frekvenciaváltó 
aktuális állapota 

Frekvenciaváltó 
típusa 

A menüszerkezet 
szintje 

Felhasználói interfész 
Speciális bővítmény 

Frekvenciaváltó 
aktuális állapota 

Frekvenciaváltó típusa 
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2.2.2.2 ControlBox mód 
 
A készülékszoftver 3.7-es verziójától kezdődően egy további kijelzőmód (ControlBox) is választható. Amennyiben a 
felhasználó ezt a módot állítja be, a kijelzőn a ControlBox kijelzéseinek (az aktív paraméterkészlet „LED“-kijelzése 
és 4 számjegyű, „7 szegmensből álló kijelző”) vizualizálása látható. A mód ezen felül lehetővé teszi a 
frekvenciaváltó új paramétereihez való hozzáférést abban az esetben is, ha a paraméterező egység 
készülékszoftverében még nem implementálták az adott paramétereket. (Példa: egy aktuális készülékszoftver-
verziójú frekvenciaváltót kell egy korábbi verziójú paraméterező egységgel paraméterezni) 
 
 
 

  1 
O _ _ _ _   
O  

ONLINE U1 P1 Ebereit 
(bekapcsolásra 

kész) 
 
 
 
 

 

Információ Alapjel 
A digitális frekvencia alapjel beállítása gyárilag 0 Hz. Annak ellenőrzésére, hogy a hajtás működik-e, egy 
frekvencia alapjelet kell beprogramozni a  vagy gomb segítségével, illetve a megfelelő >Induló frekvencia< 
(P113) paraméteren keresztül egy induló frekvenciát kell megadni. 

 
 

 

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély a motor elindulása miatt 

A START  gomb megnyomása után a hajtás azonnal elindulhat! 
 
 

Paraméterkészlet-
kijelzés LED-
szimbólumokkal, a 
SimpleBox egységnek 
megfelelően 
(lásd: 4.1.2. fejezet) 

Üzemi kijelző 
(4 számjegyű) 
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2.2.2.3 Kezelés 
 

LCD-kijelző Grafikus, háttér-világítású LCD-kijelző a csatlakoztatott frekvenciaváltók üzemi értékeinek és 
paramétereinek, valamint a ParameterBox paramétereinek kijelzésére. 

 A VÁLASZTÓ gombokkal lehet a menüszintekben és menüpontokban lapozni. 

Egy szinttel feljebb a  és  gombok együttes megnyomásával lehet lépni. 

 

 

A paraméterek tartalma az ÉRTÉK gombokkal módosítható.  

A  és  gombok együttes megnyomásával lehet a kiválasztott paraméter gyári beállítását 
betölteni. 

A frekvenciaváltó billentyűzettel történő vezérlésekor az ÉRTÉK gombokkal történik a frekvencia 
alapjel beállítása.   

 
ill. 

 

Az ENTER gomb megnyomásával lehet váltani a kiválasztott menücsoportra, vagy a 
megváltoztatott menüpontokat ill. paraméterértékeket alkalmazni.  
 

Figyelem:  Egy paraméterből a módosított érték tárolása nélküli kilépéshez a VÁLASZTÓ gombok 
valamelyike használható. 
 

Ha a frekvenciaváltó vezérlése aktuálisan a billentyűzeten (nem a vezérlőkapcsokon) keresztül 
történik, akkor az aktuális frekvencia alapjelet az Induló frekvencia (P113) paraméterben lehet 
tárolni. 

 
START gomb a frekvenciaváltó bekapcsolásához.  

Értesítés: Csak akkor használható, ha a 
funkció nincs zárolva a P509 ill. P540 

paraméterben. 

 
STOP gomb a frekvenciaváltó kikapcsolásához.  

 

A motor forgásiránya az IRÁNYJELZŐ gomb 
megnyomása után megfordul. A balra forgást mínusz 
jel jelzi.  

Vigyázat! A szivattyúkkal, szállítócsigákkal, 
ventilátorokkal stb. óvatosan kell eljárni. → A gombot 
a P540 paraméterrel lehet zárolni. 

 

A LED-k a ParameterBox aktuális állapotát jelzik. 

DS (ON (zöld)) A ParameterBox a tápfeszültségre van csatlakoztatva és üzemkész.  
Device State (készülékállapot) 

DE (ERROR (piros))  Hiba lépett fel az adatok feldolgozása vagy kommunikációja során  
Device Error (készülékhiba)  vagy a csatlakoztatott frekvenciaváltóban. 

 

DS 

HU 

OK 
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A frekvenciaváltó vezérlése 
 
A fordulatszám és forgásirány tekintetében a frekvenciaváltó teljes körűen vezérelhető a ParameterBox 
segítségével. A frekvenciaváltó-szériától függően ehhez különböző beállítások szükségesek. 
 
Széria (P509) paraméter 

beállítása 
Megjegyzések 

SK 200E {0} „Vezérlőkapocs 
vagy bill.“ 

A ParameterBox segítségével történő vezérlés csak akkor lehetséges, ha nem történt engedélyezés 
a vezérlőkapcsokon keresztül. (Az elsőként alkalmazott interfész élvez elsőbbséget.) 

SK 300E {0} „Vezérlőkapocs 
vagy bill.“ 

A ParameterBox segítségével történő vezérlés csak akkor lehetséges, ha nem történt engedélyezés 
a vezérlőkapcsokon keresztül. (Az elsőként alkalmazott interfész élvez elsőbbséget.) 

SK 500E SK PAR-2x ill. SK PAR-3x alkalmazásakor: 
 {2} „USS“ Már nem lehetséges a vezérlés a vezérlőkapcsokon keresztül ill. egy csatlakoztatott technológiai 

egység segítségével. 
 SK TU3-PAR alkalmazásakor: 
 {0} „Vezérlőkapocs 

vagy bill.“ 
A ParameterBox segítségével történő vezérlés csak akkor lehetséges, ha nem történt engedélyezés 
a vezérlőkapcsokon keresztül. (Az elsőként alkalmazott interfész élvez elsőbbséget.) 

SK 700E {4} „USS“ Már nem lehetséges a vezérlés a vezérlőkapcsokon keresztül ill. egy csatlakoztatott technológiai 
egység segítségével. 

SK 750E {4} „USS“ Már nem lehetséges a vezérlés a vezérlőkapcsokon keresztül ill. egy csatlakoztatott technológiai 
egység segítségével. 

Vector mc {0} „Vezérlőkapocs 
vagy bill.“ 

A ParameterBox segítségével történő vezérlés csak akkor lehetséges, ha nem történt engedélyezés 
a vezérlőkapcsokon keresztül. (Az elsőként alkalmazott interfész élvez elsőbbséget.) 

 

 
A frekvenciaváltó ebben a módban való engedélyezésekor azt a 
paraméterkészletet használja a frekvenciaváltó, amelyet az adott készülékhez választottak a >Paraméterezés< 
>Alapparaméterek< menüben a >Paraméterkészlet< (P100) paraméter alatt. A paraméterkészlet üzem közbeni 
módosítását követően aktiválni kell azt a  vagy  gombokkal. Üzembiztosabb megoldás, ha az átkapcsolás álló 
állapotban történik. 
 

 

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély a motor elindulása miatt 

A START  gomb megnyomása után a hajtás azonnal elindulhat! 
 

DS 

HU 

NORD DRIVESYSTEMS 

OK 

SK PAR-3H 

STOP 
(nincs engedélyezés) 

START 
(engedélyezés) 

Forgásirányváltás 

Aktuális frekvencia 
tárolása 

Frekvencia 
növelése, ill. 
csökkentése 

Nincs funkciója. 
SK TU3-PAR ill. SK PAR-2x  

A billentyűzet funkciók 
    

 
 

vector

R

 DS    DE 

SK PAR-3H/3E 
 

SK TU3-PAR ill. SK PAR-2H/2E 
 

OK 
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Menüszerkezet a ParameterBox egységgel 
 
A menüszerkezet különböző szintekből áll, amelyek gyűrűstruktúrában épülnek fel. Az ENTER gombbal lehet a 
következő szintre lépni. A visszaugrás a VÁLASZTÓ gombok együttes megnyomásával történik. 
 

 

 

 

Paraméterek 1 
kezelése 

P1201 2 
Másolás – Forrás 

P1202  2 
Másolás – Cél 

P1204 2 
Alapértelmezett értékek betöltése 

P1203 2 
Másolás – Indítás 

P1205 2 
Tároló törlése 

P0 2 
vissza 

Paraméterezés 1 

Kijelzés     1      

P1001 2 
Buszkeresés 

P1002  2 
Frekvenciaváltó-választás 

P1004 2 
Értékek a kijelzéshez 

P1003 2 
Kijelzőmód 

P1005 2 
Normalizálási tényező 

P0 2 
vissza 

Opciók 1 

P1301 2 
Nyelv 

P1302 2 
Üzemmód 

P1304 2 
Kontraszt 

P1303 2 
Automatikus buszkeresés 

P1305 2 
Jelszó beállítása 

P1306 2 
Egység jelszó 

P0 
zurück 

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

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

OK - - - - 
100     

 

P1307 2 
Egység param. visszaállítása 

P0 2 
vissza 

P0 
zurück 
P1308 2 
NORDAC p-box 

4.0. R 3 verzió 

Alapparaméterek 2 
>ENTER< (a 3. szinthez) 

P0 2 
vissza 

Frekvenciaváltó 
menüszerkezete,  

a beépített opcióktól függ 
 

 Frekvenciaváltó kézikönyve 

Motoradatok 2 
>ENTER< (a 3. szinthez) 

Üzemi kijelzők 2 
>ENTER<  (a 3. szinthez) 

P1101 2 
Objektumkiválasztás 

Értesítés: 
A P1101 paraméter csak abban az esetben jelenik meg, ha az 
egység legalább 1 vagy több tárolt adatállományt tartalmaz, ill. 
az Rs485-ön keresztül több készülék kapcsolódik egymáshoz. 

Értesítés: 
„V!“ megjelenésekor aktualizálni kell a ParameterBox készülékszoftverét. Eltérő 
esetben előfordulhat, hogy bizonyos paraméterek nem jelezhetők ki. 

 
A >Kijelzések< (P11xx), >Paraméter kezelése< (P12xx) és >Opciók< (P13xx) tisztán ParameterBox-
paraméterek, a frekvenciaváltó paramétereihez közvetlenül nincs közük. 
 
A frekvenciaváltó menüszerkezetébe a>Paraméterezés< menün keresztül lehet eljutni. A részletek a 
frekvenciaváltó felhasználói interfészekkel (SK CU1-...) való ellátottságától és/vagy speciális bővítmények 
(SK XU1-...) meglététől függnek. A paraméterezés és paraméterek leírását az adott frekvenciaváltó kézikönyve 
tartalmazza. 
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Paraméterezés a ParameterBox segítségével 
 
A paraméterezés üzemmódba jutáshoz a ParameterBox 1. szintjén ki kell választani a >Paraméterezés< 
menüpontot. Az ENTER gomb segítségével lehet a csatlakoztatott frekvenciaváltó paraméterszintjére lépni. 
A következő ábra a ParameterBox kezelőelemeinek alkalmazását mutatja. 
 

 
A képernyő felépítése a paraméterezés során 
Ha egy paraméter beállítását megváltoztatják, akkor addig villog az érték, amíg az ENTER gombbal nem 
nyugtázzák azt. A szerkesztendő paraméter gyári beállításának megtartásához mindkét ÉRTÉK gombot egyszerre 
kell megnyomni. A módosítás tárolásához ebben az esetben is meg kell erősíteni a beállítást az ENTER gomb 
megnyomásával. 
Ha a változtatást nem kívánják alkalmazni, akkor az egyik VÁLASZTÓ gomb megnyomásával a legutoljára tárolt 
érték behívható, és az egyik VÁLASZTÓ gomb ismételt megnyomásával ki lehet lépni a paraméterből. 
 
 
 
 
 
 

P102 PS1 3 
Felfutási idő 
 2,90 másodperc 

ONLINE U1 P1 
Ebereit 

(bekapcsolásra 
kész) 

 
 
 
 
 
 
 
Értesítés:  A kijelző alsó sora a ParameterBox és a vezérlendő frekvenciaváltó aktuális állapotának kijelzésére 

szolgál.  

DS 

HU 

NORD DRIVESYSTEMS 

OK 

SK PAR-3H 

egy menüszint előre 
ill. 

paraméterérték alkalmazása 

Választógombok 

Érték gombok 

vissza előre 

+ 
egy 
menüszint 
vissza 

Érték + Érték - 

+ 
Gyári 
beállítás 
betöltése 

vector

R

 DS    DE 

SK TU3-PAR ill. SK PAR-2x  
A billentyűzet funkciók megegyeznek az 

SK PAR-3x készülékével 

SK TU3-PAR ill. SK PAR-2H/2E 
 

SK PAR-3H/3E 
 

Szerkesztendő paraméterkészlet 
(csak a paraméterkészlettől függő paraméterek 
esetében) 

Szerkesztendő paraméter (sz.) 

Paraméter 
megnevezése 

Aktuális 
paraméterérték 

Üzemmód 

Kiválasztott 
frekvenciaváltó 

Frekvenciaváltó aktív 
paraméterkészlete 

Frekvenciaváltó 
aktuális állapota 

A menüszerkezet 
szintje 

OK 
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ÉRTESÍTÉS: Vannak olyan paraméterek, így pl. P465, P475, P480….P483, P502, P510, P515, P534, P552, 

P701…P706, P707, P718, P740/741 és P748 (a frekvenciaváltó sorozatától függően), amelyekhez 
kiegészítő szintek (array) tartoznak további beállítások elvégzéséhez. A paraméter megnyitása 
után ki kell választani a megfelelő array-szintet a nyílgombok  vagy  segítségével, majd az 
ENTER gombbal jóváhagyni. 

 

P502 PS1 [01] 3 

Vezetőfunkció értéke 

 Ki 
ONLINE FU 

(Frekvencia-
váltó) 

P1 Ebereit 
(bekapcsolásra 
kész) 

 
 

 
 
 
 

Paraméterezés ControlBox módban  
A frekvenciaváltó paraméterezése ControlBox módban ugyanúgy történik, mint a SimpleBox/ControlBox 
paraméterezése esetében. Ennek részletes leírása a 2.2.1 . fejezet „Paraméterezés SimpleBox/ControlBox 
segítségével“ részében található. 

 
 

Menüszerkezet ControlBox módban  
A menüszerkezet ControlBox módban megegyezik a SimpleBox / ControlBox menüstruktúrájával. Ennek részletes 
leírása a 2.2.1 fejezet „Menüszerkezet SimpleBox/ControlBox esetében“ részében található. 
 
 

Vizualizációs mód - PLC 
A ParameterBox a készülékszoftver 4.3. verziójától ((P1308) paraméter) kezdődően rendelkezik „PLC kijelzés“ 
vizualizációs móddal. Az üzemmód a (P1003) paraméter alatt aktiválható. 
Ebben a módban a ParameterBox és egy megfelelően felszerelt NORD-frekvenciaváltó (pl. SK 540E/SK 545E) 
PLC-je (SPS) közötti kommunikáció oly módon történik, hogy a PLC a teljes kijelzőt kijelzési felületként 
használhatja. 
A PLC-vel kapcsolatos további információkat a vonatkozó kézikönyv tartalmazza. 
 
 
 

A kiválasztott paraméter 
tömbszintje. 

pl. [01], [02], [03]... 
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2.2.2.4 Adatcsere a NORD CON szoftverrel (az SK TU3-PAR kivételével) 
  
A NORD ParameterBox S1–S5 tárolóelemeinek kezelése a NORD CON vezérlő- és paraméterező szoftver 
segítségével történik. 
A frekvenciaváltó és az SK PAR-2x közötti kommunikáció biztosításához a számítógép soros interfészét (RS232) 
egy interfészátalakító (RS232/485) segítségével össze kell kötni a ParameterBox egységgel (v.ö. 2.1.1.2. fejezet). 
A NORD az SK IC1-232/485 interfészátalakító használatát ajánlja. A frekvenciaváltó és a ParameterBox 
tápellátásáról külső feszültségellátás (5 V/250 mA) gondoskodik. A csatlakoztatás adapterrel történik az USB-
portról, az interfészátalakító oldalán található 3 mm-es aljzatról.  
Figyelem: az USB-port HighPower készülékekhez készült. 
 
A frekvenciaváltó és az SK PAR-3H közötti adatátvitelhez mindössze egy kereskedelemben kapható 
készülékcsatlakozó USB-kábel (USB 2.0 csatlakozókábel, A - B dugó) szükséges. A csatlakozón keresztül egyben 
az egység feszültségellátása is biztosított. 
A számítógépen levő USB-interfészhez szükséges meghajtószoftvert a mellékelt „EPD“ CD (a NORD CON 
telepítőfájl Disk13 mappája) tartalmazza, de az ingyenesen letölthető a NORD weboldaláról (www.nord.com) is. 
Figyelem: az USB-port HighPower készülékekhez készült. A számítógépen szükséges egy USB 2.0 interfész 
megléte. 
 

FIGYELEM A számítógép károsodása 

Az SK PAR-3H ParameterBoxot tilos egyidejűleg egy frekvenciaváltóhoz és egy számítógéphez csatlakoztatni, 
mert egyébként károsodások léphetnek fel, kiváltképpen a számítógépen.  

 
 
A következő komponensek szükségesek a ParameterBox  számítógép/laptop közötti csatlakozás 
létrehozásához: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ParameterBox 
SK PAR-2H 

Cikksz.: 278910100 

M12 So/SUB-D adapter  
(SK PAR-2H  SK IC1) 

Cikksz.: 278910210 

SK IC1-232/485 
interfészátalakító 

Cikksz.: 276970020 

NORD CON 
szoftver 

www.nord.com 

USB/5 V adapter  
(SK IC1-232/485) 

Cikksz.: 278910220 

PC/laptop 

RS232 

USB-port 

SK PAR-2E 
ParameterBox 

Cikksz.: 278910110 

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

SUB-D/szabad erek adapter 
(SK PAR-2E  SK IC1) 

Cikksz.: 278910020 

SK IC1-232/485 
interfészátalakító 

Cikksz.: 276970020 

USB/5 V adapter  
(SK IC1-232/485) 

Cikksz.: 278910220 

RS232 

USB-port 
PC/laptop 

NORD CON 
szoftver 

www.nord.com 

http://www.nord.com/
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Ebben a felállásban a kommunikációt a számítógép vezérli. Ehhez a ParameterBoxot az >Opciók<, Paraméter 
>Üzemmód (P1302) < menüpontban PC-Slave értékre kell állítani (SK PAR-3H: automatikus átkapcsolás). A 
NORD CON program ettől kezdve önálló frekvenciaváltóként (1–5 busz-címmel) fogja azonosítani a buszkeresést 
követően az S1–S5 tárolóobjektumokat, és megjeleníteni őket a képernyőn. 
 
 

 

Információ A frekvenciaváltó-paraméterkészletek előzetes megadása 
A NORD CON paraméterező szoftver csak az előzőleg a tárolóobjektumok alá mentett frekvenciaváltókat 
(adatállományokat) képes felismerni és szerkeszteni. Ahhoz, hogy adatállományt lehessen létrehozni egy új 
frekvenciaváltóhoz (azaz adatállományt újonnan létrehozni) először be kell állítani a frekvenciaváltó típusát az 
>Alapértelmezett értékek betöltése (P1204) < paraméter segítségével a ParamerterBoxban. 

A NORD CON szintjén végzett újbóli buszkeresést követően a szoftver immáron felismeri az új tárolóobjektumot, 
amelyet a már ismert eszközökkel szerkeszteni is lehet. 

 
 

 
 

Ehhez a NORD CON valamennyi paraméterezési funkciója rendelkezésre áll. 

PC/laptop 

NORD CON 
szoftver 

www.nord.com 

SK PAR-3H 
ParameterBox 

Cikksz.: 275281014 

USB 2.0 csatlakozókábel, 
e A - B dugó 

(SK PAR-3H  PC) 
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2.2.2.5 A rendszerparaméterek leírása  
 
A ParameterBox menüszerkezetének leírását a 2.2.2 „Kezelés“ c. fejezet „Menüszerkezet a ParameterBox 
egységgel“ része tartalmazza. 
A menücsoportokhoz a következő fő funkciók vannak hozzárendelve: 
 
Menücsoport  sz. Fő funkció 

Kijelzés   (P10xx): Üzemi értékek és kijelző felépítésének kiválasztása 

Paraméterezés  (P11xx): A csatlakoztatott frekvenciaváltók és tárolóobjektumok programozása 

Paraméterek kezelése (P12xx): Teljes paraméterkészletek másolása és tárolása a tárolóobjektumokból és 
frekvenciaváltókból 

Opciók    (P13xx): A ParameterBox, valamint az összes automatikus folyamat funkcióinak 
beállítása 

 

Kijelzés - Paraméterek 
 
 Paraméter Beállított érték/Leírás/Megjegyzés 

P1001 Buszkeresés 
Ki /Start 

[ Ki ] 

Ez a paraméter buszkeresést indít el. A művelet alatt a kijelzőn folyamatjelzés látható. 

A buszkeresést követően a kijelzés az alapmenüre vált. A P1001 paraméter ismét visszaáll „Aus” 
(Ki) értékre. 

A ParameterBox a szóban forgó művelet eredményétől függően „ONLINE“ vagy „OFFLINE“ 
üzemmódba megy át. 

 

P1002 Frekvenciaváltó-választás  
U1 ... U5 

[ U1 ] 

Az aktuális objektum kiválasztása paraméterezéshez/vezérléshez.  

A további műveletben a kijelzés és a kezelési lépések a kiválasztott objektumra vonatkoznak. A 
frekvenciaváltók választólistáiban csak a buszkereséssel felismert készülékek szerepelnek. Az 
aktuális objektum az állapotsorban jelenik meg. 

Értesítés: Amennyiben egy csatlakoztatott frekvenciaváltónál hiba lépett fel, akkor az a 
frekvenciaváltó kiválasztásával nyugtázható. 

P1003 Kijelzőmód 
Értéktartomány: 
lásd a jobb oldali oszlopot 

[Standard] (Szabványos) 

A ParameterBox üzemi érték kijelzőjének kiválasztása 

Standard  3 tetszőleges érték egymás mellett 
Lista  3 tetszőleges érték mértékegységgel együtt egymás alatt 
Nagyméretű kijelzés 1 tetszőleges érték mértékegységgel együtt egymás alatt 
ControlBox 1 tetszőleges érték mértékegység nélkül 
PLC kijelzés PLC funkció kijelzőmódja (a 4.3. verziótól kezdődően), elérhető kb. 2011 3. negyedévétől) 

P1004 Értékek a kijelzéshez 
Értéktartomány: 
lásd a jobb oldali oszlopot 

[Istfrequenz] (Frekvencia 
ellenőrző jel) 

Kijelzési érték kiválasztása a ParameterBox ellenőrző jelének kijelzéséhez.  
A üzemmódnál kiválasztott érték egy belső kijelzési érték lista első pozíciójába kerül, és ezzel a 
„Nagyméretű kijelzés” üzemmódnál is felhasználható. 

A beállításnak megfelelően a (P1003) paraméterben max. 3 üzemiérték-kijelzés választható ki. A 
kiválasztás egymásután történik; ennek során az utoljára kiválasztott érték balról ill. felülről kerül 
„úszik be” a kijelzőterületre. 
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 Paraméter Beállított érték/Leírás/Megjegyzés 

 

P1005 Normalizálási tényező 
-327,67 … +327,67 

[1.00] 

A kijelzőlista első értékének normalizálási tényezővel való skálázása. Ha a normalizálási tényező 
nem 1,00, akkor a kijelzésben a skálázott érték mértékegysége nem jelenik meg. 

 

 
 

P1004 2 
Értékek a kijelzéshez 
Frekvencia ellenőrző jel 
ONLINE U1 P1 Bekapcsolásra 

kész 

 

P1004 2 
Értékek a kijelzéshez 
- Érték alkalmazva -  
ONLINE U1 P1 Bekapcsolásra 

kész 

 

 
 
 
 
 
Lehetséges ellenőrző 
jelek a kijelzéshez:  
ControlBox* 
Busz ellenőrző jel szabályt.  
ZK-feszültség 
Frekvencia alapjel 
Nyomatékáram 
Fordulatszám 
Áramerősség 
Feszültség 
Frekvencia ellenőrző jel 
 
* beállításnak megfelelően 
(P001) 

Érték gombok 

Érték + Érték - 

OK 

A választógombok 
egyidejű megnyomása 

+ 

 1 

Kijelzés 
>ENTER< / >OK< 

ONLINE U1 P1 Bekapcsolásra 
kész 

 

530E   370 W/230 V      1 

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

 

P1001 
P1002 

P1003 
P1005 

P0 

Példa: A következő beviteli sorrendből adódik a lent látható 
üzemi kijelzés: 
Beviteli sorrend: 

Áram  
 OK 

 Feszültség 
 OK 

 Frekvencia ellenőrző jel 
 OK 
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A frekvenciaváltó paraméterezése 
 
Paraméter Beállított érték/Leírás/Megjegyzés 

P1101 Objektumkiválasztás 
U1 ... U5, valamint 
S1 ... S5 

[ … ] 

A paraméterezendő objektum kiválasztása. 

A továbbiakban a paraméterek megadása a kiválasztott objektumra vonatkozik. A kijelzett 
választólista csak a buszkereséssel felismert készülékeket és tárolóobjektumokat tartalmazza. 

A Paraméter szürkén jelenik meg, ha a rendszer csak egy készüléket ismer fel, és nem áll 
rendelkezésre tárolóobjektum. 

 

 
 

Paraméterek kezelése 
 
Paraméter Beállított érték/Leírás/Megjegyzés 

P1201 Másolás - forrás 
U1 ... U5, valamint 
S1 ... S5 

[ … ] 

Az aktuális forrásobjektum kiválasztása másoláshoz.  
A választólista csak a buszkereséssel felismert frekvenciaváltókat és tárolóobjektumokat 
tartalmazza. 

P1202 Másolás - cél  
U1 ... U5, valamint 
S1 ... S5 

[ … ] 

Az aktuális célobjektum kiválasztása másoláshoz. 
A választólista csak a buszkereséssel felismert frekvenciaváltókat és tárolóobjektumokat 
tartalmazza. 

P1203 Másolás - indítás 
Indítás, Ki 

[Aus] (Ki) 

Ez a paraméter egy olyan átviteli folyamat elindítására szolgál, amely a >Másolás – Forrás< 
paraméternél kiválasztott összes paramétert átmásolja a >Másolás – Cél< paraméternél kijelölt 
objektumba. 
Adatok felülírásának lehetősége esetén (pl. adatok átvitelekor egy tárolóhelyről egy 
csatlakoztatott frekvenciaváltóra) megjelenik egy nyugtázható, értesítést tartalmazó ablak. Az 
átvitel a nyugtázás után indul. 

P1204 Alapértelmezett értékek betöltése  
U1 ... U5, valamint 
S1 ... S5 

[ … ] 

A paraméter a kiválasztott objektum paramétereinek gyári adatokkal történő felülírására szolgál.  
Ez a funkció elsősorban a tárolóobjektumok szerkesztésénél fontos. Csak ezzel a paraméterrel 
lehet egy fiktív frekvenciaváltót a ParameterBox egységgel betölteni és szerkeszteni (lásd a 
2.2.2.4. fejezetet is: Adatcsere a NORD CON szoftverrel) 

P1205 Tároló törlése 
S1 ... S5 

[ S1 ] 

A paraméterrel történik a kiválasztott tárolóobjektum adatainak törlése. 
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Beállítások 
 
Paraméter Beállított érték/Leírás/Megjegyzés 

P1301 Nyelv 
Értéktartomány: 
lásd a jobb oldali oszlopot 

 [ … ] 

A ParameterBox kezelési nyelvének kiválasztása 

Rendelkezésre álló nyelvek: Német  Angol  Lengyel  Finn 
    Holland  Francia  Olasz  Cseh 
    Spanyol  Svéd  Dán  Orosz 

P1302 Üzemmód  
Értéktartomány: 
lásd a jobb oldali oszlopot 

[Online] 

A NORD ParameterBox üzemmódjának kiválasztása 

• Offline: 
A ParameterBox autonóm (önálló) módon üzemel. Nincs csatlakoztatva számítógép vagy 
frekvenciaváltó. Fennáll a tárolóobjektumok paraméterezésének és kezelésének lehetősége. 

• Online: 
A ParameterBox interfészén 1 vagy több frekvenciaváltó van. Fennáll a tárolóobjektumok 
paraméterezésének és vezérlésének lehetősége. Az „ONLINE” üzemmódba történő 
átmenetnél automatikusan elindul a buszkeresés. 

• PC-slave: 
A ParameterBox interfészére egy számítógép csatlakozik. A „NORD CON” program slave-ként 
működtetheti a ParameterBoxot. A tárolóobjektumok külön frekvenciaváltóként jelentkeznek  
S1  1. USS-cím 
S2  2. USS-cím 
S3  3. USS-cím 
S4  4. USS-cím 
S5  5. USS-cím 
 
Értesítés: Ha nincs tárolt tárolóobjektum, a NORD CON szoftver nem is találhat olyat. 

P1303 Automatikus buszkeresés 
Be/Ki 

[An] (Be) 

A bekapcsoláskor tanúsított viselkedés beállítása. 

• Ki 
Buszkeresés nem történik, az ismételt bekapcsolás előtt megtörténik a kikapcsolás előtt 
csatlakoztatott frekvenciaváltók keresése. 
Ha megváltozott a csatlakoztatási konfiguráció (pl. egy másik frekvenciaváltót 
csatlakoztattak), akkor a rendszer a 223-as hibát generálja. 

• Be 
A ParameterBox bekapcsolásánál automatikusan buszkeresés történik. 

P1304 Kontraszt 
0 ... 100%  
[ 50 ] 

A ParameterBox kijelzőjének kontrasztbeállítása. 

P1305 Jelszó beállítása 
0 ... 9999 

[ 0 ] 

Ennél a paraméternél a felhasználó jelszót adhat meg. 

Ha ennél a paraméternél 0-tól eltérő értéket adtak meg, akkor a ParameterBox beállításai vagy a 
csatlakoztatott frekvenciaváltó paraméterei nem módosíthatók. 
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Paraméter Beállított érték/Leírás/Megjegyzés 

P1306 Egység jelszó 
0 ... 9999 

[ 0 ] 

Ha a „jelszó” funkciót vissza kell állítani, akkor ezen a helyen a >Jelszó beállítása< paraméterben 
kiválasztott jelszót kell beállítani. A helyes jelszó kiválasztása esetén a ParameterBox összes 
funkciója ismét használható. 

ÉRTESÍTÉS: Abban az esetben, ha nem ismert a jelszó, de a frekvenciaváltó paramétereihez 
hozzá kell férni, a NORD műszaki támogatási csoportjához kell fordulni. 

P1307 Az egység paramétereinek visszaállítása  
Indítás, Ki 

[Aus] (Ki) 

A paraméterrel visszaállítható a ParameterBox gyári beállítása. A ParameterBox beállításai és a 
tárolóobjektumban lévő adatok törlésre kerülnek. 

P1308 NORDAC p-box 
Verzió … R … 

[ … ] 

A ParameterBox szoftververzióját mutatja, szükség szerint készenlétben kell tartani. 

 

 
 

2.2.2.6 A lehetséges hibaüzenetek táblázata 
 
A következőkben a ParameterBox lehetséges hibaüzeneteinek leírása található. A csatlakoztatott frekvenciaváltót 
érintő hibaüzenetek (E xx.x) leírása az adott berendezéshez tartozó kézikönyvben ill. a megfelelő kiegészítő 
útmutatóban található. 
 
Kijelzés 
Hibakód 

Üzemzavar 
Szöveg a ParameterBoxban 

Ok 
• Megoldás 

Kommunikációs hiba 
200 Paraméterszám nem megengedett 

A hibaüzenetek az elektromágneses megfelelőségi hibákon vagy a 
résztvevők eltérő szoftververzióin alapulnak. 

• Ellenőrizni kell a ParameterBox és a csatlakoztatott 
frekvenciaváltó szoftververzióját. 

• Ellenőrizni kell az összes komponens kábelezését, ill. az 
esetleges elektromágneses megfelelőségi hibákat 

• A rendszer nem ismeri fel a frekvenciaváltóban levő 
dugaszolható EEPROM-ot (memóriamodult) (hiba: 201)  
a megfelelő elhelyezkedés ellenőrzése 

201 A paraméter értéke nem módosítható 

202 A paraméter értéke az 
értéktartományon kívül van 

203 HIBÁS ALINDEX 

204 Array (tömb) paraméterek 

205 Hibás paramétertípus 

206 Hibás válaszazonosítás 
USS-interfész 

207 Ellenőrzőösszeg-hiba az  
USS-interfészen 

A frekvenciaváltó és a ParameterBox közötti kommunikációs zavar 
(elektromágneses megfelelőség); a biztonságos üzem nem biztosítható. 

• A frekvenciaváltóval való összeköttetés ellenőrzése. 
Árnyékolással ellátott vezetéket kell használni a készülékek 
között. A buszvezetéket a motorkábelektől elkülönítve kell 
vezetni. 

208 Hibás állapotfelismerés 
USS-interfész 

A frekvenciaváltó és a ParameterBox közötti kommunikációs zavar 
(elektromágneses megfelelőség); a biztonságos üzem nem biztosítható. 

• A frekvenciaváltóval való összeköttetés ellenőrzése.  
Árnyékolással ellátott vezetéket kell használni a készülékek 
között. A buszvezetéket a motorkábelektől elkülönítve kell 
vezetni. 

209 A frekvenciaváltó nem válaszol. A ParameterBox a csatlakoztatott frekvenciaváltó válaszára vár. 
A várakozási idő válasz beérkezése nélkül telt el. 

• A frekvenciaváltóval való összeköttetés ellenőrzése. 
A frekvenciaváltó USS paramétereinek beállítása üzem közben 
megváltozott 
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Kijelzés 
Hibakód 

Üzemzavar 
Szöveg a ParameterBoxban 

Ok 
• Megoldás 

Azonosítási hiba 
220 Ismeretlen készülék A rendszer nem talál készülékazonosítót.  

A csatlakoztatott frekvenciaváltó nem szerepel az egység adatbázisában, a 
kommunikációt nem lehet létrehozni. 

• Kapcsolatba kell lépni az illetékes Getriebebau Nord 
képviselettel. 

221 A szoftververzió nem ismert. A rendszer nem találja a szoftververziót. A csatlakoztatott frekvenciaváltó 
nem szerepel az egység adatbázisában, a kommunikációt nem lehet 
létrehozni. 

• Kapcsolatba kell lépni az illetékes Getriebebau Nord 
képviselettel. 

222 A felszereltségi szint nem ismert. A frekvenciaváltóban ismeretlen részegység (felhasználói 
interfész/speciális bővítmény) van. 

• Ellenőrizni kell a frekvenciaváltóba épített részegységeket.  

• Szükség szerint ellenőrizni kell a ParameterBox és a 
frekvenciaváltó szoftververzióját. 

223 A buszkonfiguráció megváltozott. Az utolsó buszkonfiguráció helyreállításakor a tárolttól eltérő készülék 
jelentkezik be. 
A hiba csak akkor léphet fel, ha az >Automatikus buszkeresés< paraméter 
AUS (Ki) állásban van és más készüléket csatlakoztattak a 
ParameterBoxhoz. 

• Aktiválja az automatikus buszkeresés funkciót. 

224 A készülék nem támogatott. A ParameterBoxhoz beállított frekvenciaváltó-típus nem támogatott. 

A ParameterBox ezzel a frekvenciaváltónál nem használható. 

225 A frekvenciaváltóval való 
összeköttetés zárolva van 

Hozzáférés nem online készülékhez (előzetes időtúllépési hiba). 

• Végezzen buszkeresést a >Buszkeresés < paraméteren (P1001) 
keresztül. 

Hiba a ParameterBox kezelésénél 
226 A forrás és a cél eltérő készülékek Eltérő típusú objektumok másolása (egymástól eltérő frekvenciaváltóról / 

frekvenciaváltóra) nem lehetséges. 

227 A forrás üres Adatok másolása törölt (üres) tárolóobjektumból. 

228 Ez a kombináció nem megengedett A másolási funkciónál a forrás és a cél ugyanaz. A parancsot nem lehet 
végrehajtani. 

229 A kiválasztott objektum üres Kísérlet törölt tárolóobjektum paraméterezésére 

230 Eltérő szoftververziók Figyelmeztetés! 
Különböző szoftververziójú objektumok másolása esetén a paraméterek 
átvitelénél problémák léphetnek fel. 

231 Érvénytelen jelszó Paraméterváltoztatási kísérlet anélkül, hogy a P 1306 >Egység jelszó< 
paraméter alatt érvényes egység jelszót adtak volna meg. 

232 Buszkeresés csak üzem közben: 
online 

A buszkeresés (csatlakoztatott frekvenciaváltó keresése) csak ONLINE 
üzemben lehetséges. 
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Kijelzés 
Hibakód 

Üzemzavar 
Szöveg a ParameterBoxban 

Ok 
• Megoldás 

Figyelmeztetések 
240 Adatok felülírása? 

→ Igen Nem 

Ezek a figyelmeztetések olyan, esetleg komoly hatással bíró változtatásra 
utalnak, amelyet meg kell erősíteni. 

A további eljárás kiválasztását követően az „ENTER” gombbal jóvá kell 
hagyni azt. 

241 Adatok törlése? 

→ Igen Nem 

242 Eltérő szoftververzió? 

→ Tovább Megszakítás 

243 Eltérő szériák? 

→ Tovább Megszakítás 

244 Összes adat törlése? 

→ Igen Nem 

Hiba a frekvenciaváltó vezérlésénél 
250 Ez a funkció nincs engedélyezve A frekvenciaváltó Interfész paraméterénél a kért funkció nincs 

engedélyezve. 

• Változtassa meg a csatlakoztatott frekvenciaváltó >Interfész< 
paraméterének értékét a megfelelő funkcióra.  
Közelebbi információkat a frekvenciaváltó üzemeltetési 
útmutatójában talál. 

251 Sikertelen vezérlőparancs A vezérlőparancsot a frekvenciaváltó nem tudta végrehajtani, mivel a 
frekvenciaváltó vezérlőkapcsain egy fölérendelt funkció, mint pl. 
gyorsleállítás vagy KI jel van érvényben. 

252 Offline nem lehetséges a vezérlés Egy vezérlőfunkció behívása offline üzemmódban. 

• Kapcsolja át az >Üzemmód< P1302 paraméterben a 
ParameterBox üzemmódját Online értékre, és ismételje meg a 
műveletet. 

253 A hiba nyugtázása nem sikerült A frekvenciaváltónál egy hiba nyugtázása sikertelen volt; a hibaüzenet 
továbbra is fennáll. 

Frekvenciaváltó hibaüzenete 
Frekvenciaváltó 
hibaszáma 

Frekvenciaváltó hibaszövege A kijelzett számú frekvenciaváltónál hiba lépett fel. Kijelzésre kerül a 
frekvenciaváltó hibaszáma és a hiba szövege. 

 
 

2.3   Műszaki adatok 
Megnevezés SK TU3-PAR SK PAR-2H SK PAR-2E SK PAR-3H SK PAR-3E SK CSX-3H SK CSX-3E SK TU3-CTR 
Vezérlőfeszültség 4,5 VDC … 30 VDC 

Teljesítmény-
felvétel 

kb. 1,3 W kb. 1,3 W kb. 1,3 W kb. 1,3 W kb. 1,3 W kb. 1,0 W kb. 1,0 W kb. 1,0 W 

Kijelző Szöveges kijelző 4 számjegyű, 7 szegmensű kijelző 

Interfészek SPI-Bus RS485 RS485 RS485 
 

RS485 RS485 RS485 SPI-Bus 

Környezeti 
hőmérséklet 

0 °C… 40 °C 

Védettség IP 20 IP 541) IP 542) IP 543) IP 542) IP 543) IP 542) IP 20 

Méret 
(h x szé x mé) 

(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 

Tömeg kb. 0,2 kg 0,7 kg 0,5 kg 0,2 kg 0,6 kg 0,2 kg 0,6 kg 0,2 kg 

Csatlakozókábel 
hossza 

n. a. kb. 3 m  kb. 2 m  kb. 2 m  n. a. 

1) csatlakoztatott dugóval 
2) előoldalon 
3) csatlakozóaljzaton IP 20 
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2.4   Tartozékok NORD paraméterező egységekhez (az SK Tu3-xxx kivételével) 

2.4.1  SK IC1-232/485 interfészátalakító 
 
Az SK IC1-232/485 interfészátalakító az RS485 jelek RS232 jelekké való 
átalakítására szolgál. Az átalakító számítógép vagy laptop NORD-
frekvenciaváltóhoz (RS485) vagy PAR-2x szériájú ParameterBoxhoz való 
csatlakoztatására használható.  
A NORD CON szoftver lehetőséget nyújt a frekvenciaváltó vagy ParameterBox 
kezelésére és paraméterezésére. A szoftver egyben kényelmes diagnosztikai 
eszköz is oszcilloszkóp funkcióval; segítségével szavatolható a 
hajtásmegoldások optimális működése. (SK IC1-232/485, cikksz. 276970020) 
 
Figyelem: Az áramellátást (5 V/250 mA) egy szállítható adapter (számítógép USB-portja – átalakító) biztosítja. 
Figyelem: Az USB-port HighPower készülékekhez készült. Az 5 V egyben a csatlakoztatott ParameterBox 
tápellátását is biztosítja. 
 

2.4.2  Kábel - adapter hozzárendelés 
 
A következő táblázat a különböző paraméterező egységek használatához szükséges adapterek listáját 
tartalmazza. Az adapterek hozzárendelése a különböző szériájú frekvenciaváltókhoz és alkalmazott paraméterező 
egységekhez a jelen fejezet egy másik táblázatában található. 
 

2.4.2.1 Adapterek listája 
 

Sorsz. Ábra Megjelölés Cikkszám 

 
1 

 
 
 
 

 
„Moduláris kábel 

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

 
Nem NORD-termék 

 
a szabadpiacon beszerezhető 

 
2 

 
 
 

 
„Csatlakozókábel 
M12 aljzat  RJ12“ 

 
Cikksz. 278910230 

 
3 

 
 
 

 
„Csatlakozókábel 
M12 dugó  RJ12“ 
SK TIE4-M12-RJ12 

 
Cikksz. 275274600 

 
4 

 
 
 

 
„Csatlakozókábel 

M12 aljzat  szabad erek“ 

 
Cikksz. 278910200 

 
5 

 
 
 

 
„Csatlakozókábel 

SUB-D 9  szabad erek“ 

 
Cikksz.: 278910020 

 
6 

  
„Csatlakozókábel 

M12 aljzat  SUB-D 9“ 

 
Cikksz.: 278910210 

 
7 

 
 
 
 

 
„Csatlakozókábel 

USB 2.0 csatlakozókábel, A  
– B dugó“ 

 
Nem NORD-termék 

 
a szabadpiacon beszerezhető 

 
8 

 
 
 

 
Interfészátalakító  

„SK IC1-232/485“ 

 
Cikksz. 276970020 

 
9 

 
 
 

 
„Csatlakozókábel 

USB/5 V  SK IC1-232/485“ 

 
Cikksz.: 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 Paraméterező egység – frekvenciaváltó hozzárendelés 
 

Paraméterező 
egység 

 ParameterBox    SimpleBox 

  
SK PAR-2E 

 

 
SK PAR-2H 

 
SK PAR-3H 

 
SK PAR-3E SK CSX-3H 

SK CSX-3E 

Frekvenciaváltó Interfész RS485 RS485 RS485 / USB RS485 RS485 
 
SK 200E 
 
 

1* 2* 1 1 1 

 
SK TI4-TU-BUS 
busz-csatlakozóegység) 
 
 

1 2 1 1 n. a. 

 
SK 300E 
 
 

Kábelezés 
csatlakozó-
kapcsokkal, 

4-erű 

Közvetlenül 
rendszerdugóval 
csatlakoztatható 

3 3 n. a. 

 
SK 500E 
 
 

1 2 1 1 1 

 
SK 700E 
>22 KW  
ill. opcionálisan RS2 
 

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

 
SK 700E 
felhasználói interfésszel 
SK CU1-STD 
 
       + 
 
 

Kábelezés 
csatlakozó-
kapcsokkal, 

4-erű 

4 3 + 4 3 + 4 3 + 4 

 
SK 750E 
 
 
 

n. a. 
Közvetlenül 

rendszerdugóval 
csatlakoztatható 

3 3 3 

 
SK 750E 
felhasználói interfésszel 
SK CU1-STD 
 
       + 
 
 

Kábelezés 
csatlakozó-
kapcsokkal, 

4-erű 

Közvetlenül 
rendszerdugóval 
csatlakoztatható 

3 3 3 

 
Vector mc 
 
 

Kábelezés 
csatlakozó-
kapcsokkal, 

4-erű 

4 n. a. n. a. n. a. 

 
Nord Con 
 
 
 

5 + 8 + 9 6 + 8 + 9 7 n. a. n. a. 

 
 
 
 
 

     

 * A ParameterBox - SK PAR-2x széria - csak hardvertechnikai átalakítást követően képes az SK 200E szabályozására. 
  Az átalakított ParameterBox széria piaci bevezetésére 2009 4. negyedévében került sor. 
 ** SK 700E < 30 kW: A biztonságos üzem csak a paraméterező egységek külső feszültségellátásakor szavatolt. 
 
Az SK PAR 2H további részleteit a 2.1.1.2 Csatlakoztatási változatok c. fejezet tartalmazza.
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3    Kezelőegységek 

Kezelőegységek segítségével szabályozható a frekvenciaváltók fordulatszáma és forgásiránya. 
 

3.1   SK SSX-3A – Simple Setpoint Box  
Az SK SSX-3A „Simple Set Point Box” egy kompakt, 4 
számjegyű, 7 szegmensű kijelzővel ellátott 
kezelőkészülék, amelyet elsősorban a frekvenciaváltó 
kapocslécére való fix csatlakoztatásra terveztek. 
A kezelőkészülék alkalmazható kézi vagy (falra) 
szerelhető változatban. A max. 20 m-es kábelhosszat 
nem szabad túllépni. 
3 üzemmód közül lehet választani, amelyek a 
csatlakoztatás módjától és a frekvenciaváltó szériájától 
függően automatikusan bekapcsolnak. 
Az SK 2xxE szériával összefüggésben a funkciók teljes 
köre használható. 
Egy RS 485 interfész megléte esetén az egység az 
SK 300E, SK 5xxE, SK 700E és SK 750E típusú 
frekvenciaváltókhoz is alkalmazható. Ebben az esetben 
azonban kizárólag a 485C mód (RS 485 segítségével 
történő vezérlés mód) áll rendelkezésre. 
 
 

3.1.1  Telepítés 
Az egység az előoldali csavarok kioldásával nyitható ki. 
Az egység belsejében, a fedél hátoldalán találhatók az 
elektromos csatlakoztatáshoz szükséges 
csatlakozókapcsok és egy 2 részes DIP-kapcsolós 
elem.  
A készülékház másik része az M12 kábelcsavar mellett 
2 átmenőfuratot is tartalmaz az opcionális fali 
szereléshez. 
 
 
SK 2xxE frekvenciaváltóra való felszerelés 
Az SK SSX-3A SK 2xxE szériájú frekvenciaváltóra való 
közvetlen felszereléséhez egy adapterkészlet áll 
rendelkezésre. 
 
Megjelölés: SK TIE4-SSX-3A-adapterkészlet 
Cikksz.: 275274910 
 
A csomag 
tartalma: 

 
1x Tartólemez 
1x Kábelcsavar, M16 x1,5 
4x Menetkiállás, W7-M4 
4x Süllyesztett fejű csavar M4 x 8 
2x Hengeres fejű csavar, M4 x 8 
1x SK 200E csatlakozókábel, SSX_3A 

  

 
 
Képi megjelenítés: Szerelési anyagok, csatlakozókábel 
és csavar nélkül. 

 

Furatok a falra 
történő szereléshez 
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Az SK 2xxE frekvenciaváltóra való felszerelés lépései: 
 
Lépés Leírás Ábra 

1 • Az SK Tu4xxx-xxx rögzítésére szolgáló négy hatlapú 
menetkiállás becsavarozása a frekvenciaváltó 
csatlakozóegységének négy menetébe. 

 
2 • A tartólemez felszerelése a menetkiállásokra süllyesztett 

csavarokkal. 

 

• Figyelem: A süllyesztett részeknek felül kell lenniük, hogy a 
felszerelést követően a süllyesztett fejű csavarok 
hézagmentesen álljanak. 

 
3 • Az SK SSX-3A alap-készülékház rögzítése a tartólemezre 

két hengeres csavarral és az SK SSX-3A 
csatlakozókábelének elvezetése a frekvenciaváltó 
csatlakozóegységébe 

 

• Javaslat: A kábel bevezetését az alsó M16 nyíláson 
keresztül kell végezni a mellékelt kábelcsavarral  

 
4 • Csatlakozások létesítése (lásd: 3.1.2 . és 3.1.3 . fejezet) 

• Az SK SSX-3A felhelyezése az alap-készülékházra és a 
négy csavarral való lezárása. 

 
 
 

3.1.2  Csatlakozás 
 
A Simple Setpoint Box több különböző üzemmódot kínál. A megfelelő üzemmódtól függően, az adat-, ill. 
tápvezetékek csatlakoztatása eltérő módon történik. A kapocslécre való csatlakoztatás 3- vagy 4-erű kábellel 
történik. A csatlakozókapcsok leírását a 3.1.3 . fejezet tartalmazza. 
 
Csatlakozási adatok: 

Megjelölés Érték 
Keresztmetszet, merev kábel 0,14 … 2,5 mm² 
Keresztmetszet, flexibilis kábel 0,14 … 1,5 mm² 
AWG-szabvány AWG 26-14 
Csavarkapcsok meghúzási nyomatéka 0,5… 0,6 Nm 

 
A csatlakozókábelt egy kábelcsavarral (a csomag tartalmazza) ki kell vezetni a készülékből. Ennek során a 
kábelcsavart be kell csavarni a készülékház hátsó részébe. 
A csatlakozókábel vezetékhosszát ajánlott 20 m-re korlátozni. Az interferenciák elkerülése érdekében a kábelt a 
többi vezetéktől elkülönítve kell lefektetni.  
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A frekvenciaváltóhoz való csatlakoztatáshoz a kábel rendelkezhet nyitott végekkel, csavaros vagy dugaszoló 
csatlakozókkal. 
 

Csatlakoztatás típusa Rendeltetés Frekvenciaváltó 
Nyitott végek Fix kábelezés kapocslécre  SK 2xxE, SK 300E, SK 5xxE*, SK 7x0E* 
M12 dugaszoló csatlakozó Tartós, leválasztható csatlakozás az SK 2xxE 

frekvenciaváltóhoz SK TIE-M12-INI peremes 
tengelykapcsolóval 

SK 2xxE 

RJ12 dugaszoló csatlakozó Ideiglenes csatlakozás SK 2xxE, SK 5xxE, SK 700E RJ12 aljzattal 
* csak az RS485 interfésszel rendelkező típusok esetében kapocslécre 

 
 

3.1.3  Üzemmódok 
A Simple Setpoint Box a következő 3 üzemmódot kínálja: 
 

• 485C (RS485 segítségével történő vezérlés mód) 
• IO-C (I/O kommunikációval történő vezérlés mód) 
• IO-S (I/O kommunikációval történő alapjel mód) 

 
 
Az üzemmódot az egység önállóan választja ki, de az 1.2. készülékszoftver-verziótól és a 20L gyártási héttől (2011 
20. naptári hete) kezdődően azonban 2 DIP-kapcsolóval fixen előre is beállítható. 
 

Üzemmód DIP1 DIP2 
Automatikus keresés KI KI 
485C BE KI 
IO-C KI BE 
IO-S BE BE 

 
Amennyiben a DIP-kapcsolókat automatikus keresésrekonfigurálták és a keresési folyamat során a rendszer nem 
érzékel résztvevőket, az egység automatikusan IO-S üzemmódra vált. 
Ha az üzemmódot a DIP-kapcsolókkal 485C ill. IO-C módra állították be előre és nem hozható létre a megfelelő 
csatlakozás a frekvenciaváltóval, a Simple Setpoint Box rövid időt követően üzemzavart jelez (E009 hiba). 
 

 

Információ A készülékszoftver verziószáma 
Ha az egység bekapcsolásának pillanatában (power up) lenyomva tartják az OK gombot, megjelenik az SK SSX 
3A készülékszoftverének verziószáma. 

 
 
 

3.1.3.1 485C üzemmód (RS485 segítségével történő vezérlés mód) 
A 485C üzemmód esetében a kommunikáció a Simple Setpoint Box és a csatlakoztatott frekvenciaváltó az RS485 
interfészen keresztül történik. Ennek során az összes funkció, a SimpleBox SK CSX-3H/ -3E által kínáltak is  
(2.2.1 . fejezet) elérhető. 
 

Alkalmazási terület 
Ebben az üzemmódban az egység az SK 2xxE, SK 300E, SK 5xxE, SK 700E és SK 750E sorozatú 
frekvenciaváltókkal képes kommunikálni. Ennek előfeltétele, hogy az érintett frekvenciaváltók egy megfelelő 
interfésszel (RS485) (kapocslécen vagy RJ 12 aljzaton) rendelkezzenek. 
 

DIP-kapcsoló 
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P1 

P2 

Funkciók 
Ennél az üzemmódnál a 
 

• Paraméterezés 
• Vezérlés 
• Üzemiérték-kijelzés 

 
funkciók korlátlanul elérhetők, és megegyeznek a SK CSX-3H/ -3E SimpleBox funkcióival. 
 

Csatlakozókiosztás 
A csatlakoztatás egy 4-pólusú kábellel történik a 
függőleges kapocslécen. 
Az RS485 kommunikációhoz szükséges 270 Ω lezáró 
ellenállást az eszköz integráltan tartalmazza. 
 
 

 
 
 

Beállítások a frekvenciaváltón 

Megjelölés Paraméterszám Érték Megjegyzések 
Vezér szó forrása P509 0 azonos az alapértékkel 
Alapjel(ek) forrása P510 0 azonos az alapértékkel 
USS átviteli sebesség P511 3 (38 400 Baud)* azonos az alapértékkel 
USS-cím P512 0 azonos az alapértékkel 
* Alacsonyabb átviteli sebességek is beállíthatók, de az SK SSX-3A (ideiglenesen) a {3} = 38 400 Baud beállításra konfigurálja a frekvenciaváltót, ha azt <19 200 Baud értékre 
paraméterezték. A frekvenciaváltó „hálózat ki“ állapotát követően az eredeti beállítás ismét aktív. 

 
 

Boot UP kijelző 
A bekapcsolást követően rövid ideig a következő felirat látható a kijelzőn: 
 
 

Kezelés 
Ennél az üzemmódnál az SK SSX-3A Simple Setpoint Box kezelése az SK CSX-3H/ -3E SimpleBox-szal 
megegyezően történik (lásd: 2.2.1 . fejezet). 
 
Az egységből érkező vezérlőparancsokat (engedélyezés/leállítás/forgásirány) és alapjelet a frekvenciaváltó csak 
akkor ismeri fel, ha, nem más forrásokon (pl. a frekvenciaváltó digitális bemenete) keresztül történt az 
engedélyezése. (Prioritás funkció). Ez azt is jelenti, hogy a hajtást ugyanannak a forrásnak kell leállítania, amelyik 
elindította. 

Kapocsléca) c) 

 24 V 

 GND/0V 

44
 

40
 

73
 

74
 

24 V feszültségellátás a 
frekvenciaváltóbólb) 

RS485 adatvezeték a 
frekvenciaváltóba  

 RS485 B (-) 

 RS485 A (+) 

SK SSX-3A SK xxxE frekvenciaváltó 

43
/4

4 
40

 
73

 
74

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

RS
48

5_
A

RS
48

5_
B

G
N

D
TX

D
RX

D

 

+
5V

 + 
24

V 

RJ12 aljzata), c) 

Csatlakozás, 485-C üzemmód 

a) ha van a frekvenciaváltón 
b) 43-as vagy 44-es kapcson keresztül, készüléktől függően, 24 VDC  tápellátás lehetősége külön tápegységen keresztül 
c) ügyelni kell a megfelelő nagyságú feszültségre (24 VDC), az SK SSX-3A tápfeszültségét szükség szerint külön kell betáplálni. 

44 24 VDC  
40 GND 
73 RS485 A(+) 
74 RS485 B(-) 



  3  Kezelőegységek – SK POT1-1 
 

BU 0040 DE-0113  47 

A Simple Setpoint Box alapjelét a rendszer kizárólag primer alapjelként dolgozza fel. A rendszer a megszokottak 
szerint járulékosan más forrásokból származó alapjeleket is figyelembe vesz szekunder alapjelek (pl. frekvencia-
összeadás) formájában. 
 

FIGYELEM A hajtás nem áll le automatikusan 

Amennyiben egy engedélyezett frekvenciaváltó bontotta a kapcsolatot az SK SSX 3A egységgel, a hajtás 
változatlanul tovább működik. A hajtás leállításához ismét csatlakoztatni kell az SK SSX 3A egységet a 
frekvenciaváltóra. 

A kommunikáció felügyeletére beállítható a (P513) „Telegram-kimaradási idő” paraméter. 
 

A kommunikációs kapcsolat megszakítása 
A kommunikáció megszakítása (a csatlakozó, egyes vezeték leválasztása) különböző módon hat a 
frekvenciaváltóra és a Simple Setpoint Boxra. 
 

A két adatvezeték (RS485) egyikének leválasztása 

A kijelzőn megjelenik az E009 hiba. A frekvenciaváltó nem reagál, és üzemkész állapotban marad. Amennyiben a 
frekvenciaváltót az SK SSX-3A indította el, a leállításáról is az SK SSX-3A egységnek kell gondoskodnia. Másik 
megoldásként a leállítást egy SimpleBox (SK CSX-3x), a NORD CON program vagy egy ControlBox módban levő 
ParameterBox is elvégezheti. 
 
A frekvenciaváltó oldaláról a (P513) „Telegram-kimaradási idő” paraméter opcionális kommunikációfelügyelet kínál. 
Amennyiben a megszakítást követően a kommunikáció nem tud elindulni újra az ezen a helyen beállított időn belül, 
a hajtás hibaüzenet nélkül leáll. 
 
Az adatkapcsolat ismételt helyreállítását követően az SK SSX-3A keresést hajt végre, és annak végeztével újra 
online módba kapcsol. A hibaüzenet kialszik. 
 

A tápfeszültség kimaradása 

Azt leszámítva, hogy a Simple Setpoint Box hibaüzenet nélkül kikapcsolja magát, az egység és a frekvenciaváltó 
ugyanúgy viselkedik, mint a fent bemutatott példában („Az adatvezetékek leválasztása”). 
 
 

3.1.3.2 IO-C (vezérlés mód az SK 2xxE DI1/DO1 be- és kimenetén keresztül) üzemmód 
Az IO-C üzemmódnál a kommunikáció a frekvenciaváltó „1.“ digitális bemenetén és „1“ digitális kimenetén 
keresztül történik. Ennek során az összes funkció, a SimpleBox SK CSX-3H/ -3E által kínáltak is (2.2.1 . fejezet) 
elérhető. 
 

Alkalmazási terület 
Ennél az üzemmódnál az egység az SK 2xxE szériájú frekvenciaváltókkal az 1.3. verziótól kezdődően képes 
kommunikálni (v. ö. (P707 [-01]) paraméter). 
 

Funkciók 
Ennél az üzemmódnál a 
 

• Paraméterezés 
• Vezérlés 
• Üzemiérték-kijelzés 

 
funkciók érhetők el, amelyek megegyeznek az SK CSX-3H/ -3E SimpleBox funkcióival. A kijelző és a billentyűzet 
válaszideje - műszaki okokból - kissé hosszabb. 
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P1 

P2 

 
 
 

Csatlakozókiosztás 
A csatlakoztatás egy 4-pólusú kábellel történik a 
függőleges kapocslécen. 
 
 
 
 

 
 

Beállítások a frekvenciaváltón 

Megjelölés Paraméterszám Érték Megjegyzések 
1. digitális kimenet funkció P434 [-01] {00} vagy {07}* A {07} beállítás megfelel az alapértéknek 
* más beállítások nem megengedettek, és a Simple Setpoint Box és a frekvenciaváltó közötti kommunikáció elvesztéséhez vezetnek IO-C üzemmódban.  

 
 

 

Információ Az IO funkciók kikapcsolása 
„IO-C“ üzemmódban a rendszer kikapcsolja az IO „1. digitális bemenete“ ((P420[-01]) paraméter) és „1. digitális 
kimenete“ ((P434[-01]) paraméter) paraméterezett funkcióit. Ennek feltétele, hogy az „1. digitális kimenet” 
paraméterbeállítása „nincs funkciója“ {00} vagy az alapértelmezett beállítás „Üzemzavar“ {07}. 

A frekvenciaváltó S1: 3 … 5 DIP-kapcsolóinak („BUS“ / „IO“) gyári beállítását változatlanul kell hagyni („OFF“ ill. 
„0“) annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a frekvenciaváltón fellépő kommunikációs zavarok. 

 

 

Információ P434[-01] paraméter – IO-C üzemmód zárolása 
A (P434[-01]) paraméter ≠ {00} vagy ≠ {07} értékekre való beállításakor a frekvenciaváltó újbóli elindítását 
követően zárolt az SK SSX-3A IO-C üzemmódja. 

 

Boot UP kijelző 
A bekapcsolást követően rövid ideig a következő felirat látható a kijelzőn: 
 
 

Kezelés 
Ennél az üzemmódnál az SK SSX-3A Simple Setpoint Box kezelése az SK CSX-3H/ -3E SimpleBox-szal 
megegyezően történik (lásd: 2.2.1 . fejezet). 
 
Az egységből érkező vezérlőparancsokat (engedélyezés/leállítás/forgásirány) és alapjelet a frekvenciaváltó csak 
akkor ismeri fel, ha, nem más forrásokon (pl. a frekvenciaváltó digitális bemenete) keresztül történt az 
engedélyezése. (Prioritás funkció.) Ez azt is jelenti, hogy a hajtást ugyanannak a forrásnak kell leállítania, amelyik 
elindította. 

 24 V 

 GND/0V 

44
 

40
 

B
1 

C
1 

24 V feszültségellátás az SK 2xxE 
frekvenciaváltóból b) 

I/O csatlakozó a frekvenciaváltó alapjeleihez  

 BE 

 KI 

Csatlakozás, IO C üzemmód 

SK SSX-3A SK 2xxE- 

43
/4

4 
40

 
21

 
1 I/O csatlakozó a frekvenciaváltó ellenőrző jeleihez  

a) ha van a frekvenciaváltón 
b) 43-as vagy 44-es kapcson keresztül, készüléktől függően, 24 VDC  tápellátás lehetősége külön tápegységen keresztül 
c) ügyelni kell a megfelelő nagyságú feszültségre (24 VDC), az SK SSX-3A tápfeszültségét szükség szerint külön kell betáplálni. 

Kapocsléca) c) 

44 24 VDC  
40 GND 
B1 Jel KI 
C1 Jel BE 
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A Simple Setpoint Box alapjelét a rendszer kizárólag primer alapjelként dolgozza fel. A rendszer a megszokottak 
szerint járulékosan más forrásokból származó alapjeleket is figyelembe vesz szekunder alapjelek (pl. frekvencia-
összeadás) formájában. 
 

FIGYELEM A hajtás nem áll le automatikusan 

Amennyiben egy engedélyezett frekvenciaváltó bontotta a kapcsolatot az SK SSX 3A egységgel, a hajtás 
változatlanul tovább működik. A hajtás leállításához ismét csatlakoztatni kell az SK SSX 3A egységet a 
frekvenciaváltóra. 

A kommunikáció felügyeletére beállítható a (P513) „Telegram-kimaradási idő” paraméter. 
 
 

 

Információ Időtúllépés-felügyelet (P513)  
Az Időtúllépés funkció (P513) használatakor kerülni kell a >{6 s} beállításokat. Ettől eltérő esetben az 
ellenőrzőjel-csatorna (C1 - 1-es kapocs) kizárólagos megszakításakor a felügyelet funkcióját veszíti. 

 

A kommunikációs kapcsolat megszakítása 
A kommunikáció megszakítása (a csatlakozó, egyes vezeték leválasztása) különböző módon hat a 
frekvenciaváltóra és a Simple Setpoint Boxra. 
 

Az ellenőrzőjel-csatorna (C1 kapocs (SK SSX-3A) - 1-es kapocs (SK 2xxE) közötti csatlakozás) megszakítása 

A kijelzőn időkésleltetéssel megjelenik az E009 hiba. A frekvenciaváltó nem reagál, és üzemkész állapotban 
marad. Amennyiben a frekvenciaváltót az SK SSX-3A indította el, a leállításáról is az SK SSX-3A egységnek kell 
gondoskodnia. Másik megoldásként a leállítást egy SimpleBox (SK CSX-3x), a NORD CON program vagy egy 
ControlBox módban levő ParameterBox is elvégezheti. 
 
A frekvenciaváltó oldaláról a (P513) „Telegram-kimaradási idő” paraméter opcionális kommunikációfelügyelet kínál. 
Amennyiben a megszakítást követően a kommunikáció nem tud elindulni újra az ezen a helyen beállított időn (max. 
6 s) belül, a hajtás az E010 (10.0) hibaüzenet kíséretében leáll. 
 
Az adatkapcsolat ismételt helyreállítását követően az SK SSX-3A keresést hajt végre, és annak végeztével 
haladéktalanul újra online módba kapcsol. A hibaüzenetek kialszanak. 
 
 

Az alapjelcsatorna (B1 kapocs (SK SSX-3A) - 21-es kapocs (SK 2xxE) közötti csatlakozás) megszakítása 

A kijelzőn időkésleltetéssel megjelenik az E009 hiba. A frekvenciaváltó nem reagál, és üzemkész állapotban 
marad. Amennyiben a frekvenciaváltót az SK SSX-3A indította el, a leállításáról is az SK SSX-3A egységnek kell 
gondoskodnia. Másik megoldásként a leállítást egy SimpleBox (SK CSX-3x), a NORD CON program vagy egy 
ControlBox módban levő ParameterBox is elvégezheti. 
 
A frekvenciaváltó oldaláról a (P513) „Telegram-kimaradási idő” paraméter opcionális kommunikációfelügyelet kínál. 
Amennyiben a megszakítást követően a kommunikáció nem tud elindulni újra az ezen a helyen beállított időn belül, 
a hajtás az E010 (10.0) hibaüzenet kíséretében leáll. 
 
Az adatkapcsolat ismételt helyreállítását követően az SK SSX-3A keresést hajt végre, és annak végeztével újra 
online módba kapcsol. A hibaüzenetek kialszanak. 
 

A tápfeszültség kimaradása 

Azt leszámítva, hogy a Simple Setpoint Box hibaüzenet nélkül kikapcsolja magát, az egység és a frekvenciaváltó 
ugyanúgy viselkedik, mint a fent bemutatott példában („Az alapjelcsatorna megszakítása”). 
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3.1.3.3 IO-S üzemmód (alapjel mód a frekvenciaváltó DI1 digitális bemenetén keresztül) 
Az IO-S üzemmódnál a kommunikáció a frekvenciaváltó „1-es” digitális bemenetén keresztül történik. 
A frekvenciaváltó nem jelent vissza üzemi- vagy paraméterértékeket az egységnek. 
 

Alkalmazási terület 
Ebben az üzemmódban az egység SK 2xxE szériájú frekvenciaváltókkal képes kommunikálni. 
 

Funkciók 
Ennél az üzemmódnál a 
 

• Vezérlés 
• Alapjelkijelzés 

 
funkciók érhetők el. Az alapjelkijelző skálázható, és a rendszer folyamatosan továbbítja az alapjelet 
a frekvenciaváltónak. 
 
 

Csatlakozókiosztás 
A csatlakoztatás egy 3-pólusú kábellel történik a 
függőleges kapocslécen. 
 
 
 
 

 
 

Beállítások a frekvenciaváltón 
 

Megjelölés Paraméterszám Érték Megjegyzések 
Alapjelbemenet funkció P400 [-05] {01}* azonos az alapértékkel 
1. digitális bemenet funkció P420 [-01] {29}** Az „Egység alapjel engedélyezése” {29} funkciót 

előzetesen be kell állítani egy paraméterező 
eszközzel ill. IO-C üzemmódban. 

* Szükség szerint (pl. szekunder alapjelként („frekvencia-összeadás”)) a funkció újra paramatérezhető. Ehhez ideiglenesen IO-C üzemmódba kell kapcsolni az SK SSX-3A egységet, vagy 
   másik paraméterező eszközt (pl. B NORD CON, ParameterBox stb.) kell alkalmazni. 
**A frekvenciaváltó csak ezzel a beállítással dolgozza fel a Simple Setpoint Box vezérlőparancsait (engedélyezés/leállítás). 

 

 

Információ Az IO funkciók kikapcsolása 
„IO-S“ üzemmódban kikapcsolnak az „1. digitális bemenet“ ((P420[-01]) paraméter) paraméterezett funkciói.  

A frekvenciaváltó S1: 3 … 5 DIP-kapcsolóinak („BUS“ / „IO“) gyári beállítását változatlanul kell hagyni („OFF“ ill. 
„0“) annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a frekvenciaváltón fellépő kommunikációs zavarok. 

 24 V 

 GND/0V 

44
 

40
 

B
1 

C
1 

24 V feszültségellátás az SK 2xxE 
frekvenciaváltóból b) 

I/O csatlakozó a frekvenciaváltó alapjeleihez  
 KI 

Csatlakozás, IO-S üzemmód 

SK SSX-3A SK 2xxE- 

43
/4

4 
40

 
21

 
1 

Kapocsléca) c) 

a) ha van a frekvenciaváltón 
b) 43-as vagy 44-es kapcson keresztül, készüléktől függően, 24 VDC  tápellátás lehetősége külön tápegységen keresztül 
c) ügyelni kell a megfelelő nagyságú feszültségre (24 VDC), az SK SSX-3A tápfeszültségét szükség szerint külön kell betáplálni. 

44 24 VDC  
40 GND 
B1 Jel KI 
C1 Jel BE 
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P1 

P2 

 

Boot UP kijelző 
A bekapcsolást követően rövid ideig a következő felirat látható a kijelzőn: 
 
 

Kezelés 
Ennél az üzemmódnál az SK SSX-3A Simple Setpoint Box kezelése az SK CSX-3H/ -3E SimpleBoxhoz (lásd: 
2.2.1 . fejezet) hasonlóan történik. 
 

• A frekvenciaváltó paraméterei nem hozzáférhetők. 
• A kijelző nem a frekvenciaváltó tényleges üzemi értékét jelenti, hanem az SK SSX-3A által aktuálisan 

küldött alapjelet. 
• Az alapjel százalékos érték (-100,0% … 0,0 … 100,0%) formájában jelenik meg, és skálázható (P050). 
• Az „OK“ gomb üzem közbeni megnyomása nem a frekvenciaváltó „induló frekvenciájaként” (P113) tárolja a 

kijelzett értéket, hanem „induló értékként“ az egységen belül (P051). 
 
Az egységből érkező vezérlőparancsokat (engedélyezés/leállítás/forgásirány) a frekvenciaváltó additív módon 
dolgozza fel. Az egység által kiadott engedélyező parancs = „Engedélyezés, jobbra”. 
Amennyiben pl. az egység engedélyezi a frekvenciaváltót, és az ezzel párhuzamosan kap egy további 
engedélyező parancsot („Engedélyezés, balra“) az egyik digitális bemeneten keresztül, akkor a két engedélyezés 
kioltja egymást. A hajtás a fékezési görbéje mentén fut „0“ fordulatszámon, és „bekapcsolásra kész” állapotra vált. 
 
Az alapjel-feldolgozás a (P400[-05]) paraméter alatti beállításnak megfelelően történik. A paraméter gyári 
beállításában az SK SSX-3A alapjele fő alapjelként viselkedik, felvéve annak jellemzőit. Amennyiben azon felül 
más forrásokból származó alapjeleket is figyelembe kell venni, akkor azokat szekunder alapjelekként kell definiálni. 
 
Példa 

 
 
  

 
 
 
 

 
SK SSX-3A 

 
 
 
 
 
 

Potencio-
méter  
0-10 

 
 
 

SK 2x5E-…  
frekvenciaváltó 

Ve
zé

rlő
ka

po
cs

te
st

 

44 
40 

. 

. 
21 
22 
23 
24 

. 

. 

. 

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

 
 
 
SK CU4-24V-…  
24 V tápegység 

L1 - L2/N 
115/230/400 V 

24 V= 

GND 

10 V= 

AGND 

0-10 V 
IO-Link 

0-100% 

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

Vezérlőkapocstest 
44  40  44   ...     11  14  12      B1 

(barna) 

(kék) 

(b
ar

na
) 

(fe
hé

r)
 

(k
ék

) 

C1  B1  40  44 
Sorkapocs 

 
 
A Simple Setpoint Boxon felül járulékosan egy potenciométert is csatlakoztatnak egy SK 2x5E típusú 
frekvenciaváltóra. Az utóbbi analóg jelét az SK CU4-24V… tápegység impulzusokká alakítja, és a frekvenciaváltó 
3. digitális bemenetére küldi. A 3. digitális bemenet funkciójának (P420 [-03]) {26} „Analóg funkció“ értékre való 
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átállítása után a (P400 [-07] paramétert {02} „Frekvencia-összeadás“ értékre kell állítani. Ennél a konfigurációnál a 
potenciométer analóg jelének feldolgozása additívan történik az SK SSX-3A alapjele mellé. 
 

 

Információ Kijelzés 
Az SK SSX 3A kijelzőjén látható kijelzés nem nyújt tájékoztatást a hajtás tényleges fordulatszámáról. Csak a 
Simple Setpoint Box aktuálisan beállított alapjele látható. 

 

Paraméterezés 
A Simple Setpoint Box saját paraméterekkel rendelkezik. 
 
A paraméterek csak abban az esetben férhetők hozzá, ha az SK SSX-3A IO-S üzemmódban van, és az jelenleg 
nem küld engedélyező jelet. 
A paraméterek kiválasztása a SimpleBoxhoz (lásd: 2.2.1 . fejezet) hasonlóan történik az ÉRTÉK gombok  vagy 

 használatával. Az „OK“ gomb megnyomásával megjelenik az aktuális beállítás, amely az ÉRTÉK gombokkal 
módosítható. Az új értékek alkalmazásához és az SK SSX-3A alatti tartós tárolásához ismételten meg kell nyomni 
az „OK“ gombot. A  vagy  gombok használatával a kijelző visszatér az indulókijelzésre, ill. egy szinttel feljebb 
ugrik. A végrehajtott, de az „OK” gombbal nem jóváhagyott módosításokat a rendszer nem alkalmazza. 
Paraméterezés közben folyamatosan világít az SK SSX-3A mindkét LED-je (P1 és P2). 
 
Paraméter Beállított érték/Leírás/Megjegyzés 

P050 Skálázó tényező 
0,01 … 99,99 

[ 1.00 ] 

A paraméter segítségével módosítható az SK SSX-3A kijelzője IO-S üzemmódban. Így lehetőség 
van a berendezésspecifikus üzemi értékek, pl. az átfolyási mennyiség kijelzésére. 

Az 1,00 beállítás ebben az esetben -100% … 100% kijelzést jelent. 

Értesítés: A kijelzésnél csak az SK SSX-3A által küldött jeleket veszi figyelembe a rendszer. 

P051 Induló érték 
(-100 ... 100)x(P050) 

[ 0,0 ] 

Az induló érték tárolási helye. 

Az ezen a helyen beállított értéket a rendszer a frekvenciaváltó induló értékének tekinti. 

A frekvenciaváltó nem tárolja az induló értéket. 

Az induló érték az „OK” gomb megnyomásával is a paraméter alá írható az egység aktuálisan 
beállított alapjeléből. 

Az induló érték értéktartománya a skálázástól (P050) függ. 

< -999 induló értéktől kezdődően (≥ 10,00 skálázási tényezőnél lehetséges) a rendszer már nem 
jeleníti meg az előjelet. 

 

A kommunikációs kapcsolat megszakítása 
A kommunikáció megszakítása (a csatlakozó, egyes vezetékek leválasztása) különböző módon hat a 
frekvenciaváltóra és a Simple Setpoint Boxra. 
 

Az alapjelcsatorna (B1 kapocs (SK SSX-3A) - 21-es kapocs (SK 2xxE) közötti csatlakozás) megszakítása 

A Simple Setpoint Box nem jelent hibát és üzemben marad. Az alapjelek módosíthatók, az engedélyezésre 
lehetőség van. A hajtás azonban leáll, kivéve, ha egy másik forrás engedélyező jellel és alapjellel nem végzi el a 
vezérlését. 
 
A frekvenciaváltó oldaláról a (P513) „Telegram-kimaradási idő” paraméter opcionális kommunikációfelügyelet kínál. 
Amennyiben a megszakítást követően a kommunikáció nem tud elindulni újra az ezen a helyen beállított időn belül, 
a hajtás az E010 (10.0) hibaüzenet kíséretében leáll. 
A hajtás ismételt elindításához az adatkapcsolat helyreállítását követően először nyugtázni kell a hibát (a  és  
gombok egymást követő megnyomásával). 

A tápfeszültség kimaradása 

Azt leszámítva, hogy a Simple Setpoint Box kikapcsolja magát, az egység és a frekvenciaváltó ugyanúgy 
viselkedik, mint a fent bemutatott példában („Az alapjelcsatorna megszakítása”). 
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3.1.4  Műszaki adatok 
Megjelölés Érték 
Vezérlőfeszültség 24 VDC ± 20% 
Áramfelvétel kb. 35 mA 
Kijelzés 4 számjegyű, 7 szegmensű kijelző 
Interfészek RS232 ill. RS485 
Üzemmódok 485C / IO-C / IO-S 
Környezeti hőmérséklet 0 °C… 40 °C 
Védettség IP 54 
Méret (h x szé x mé) (98 x 64 x 37) mm 
Tömeg 0,3 kg 
Falra szerelés hátoldalon levő 2 furattal 
Csatlakozókábel hossza max. 20 m (nem része a szállítási terjedelemnek) 

 
 
 

3.2   SK POT1-1 – kezelőegység  
Az SK POT1-1 kezelőegység egy, a NORD frekvenciaváltók 
vezérlésére szolgáló egyszerű kézi kezelőegység, amely engedélyező 
jellel és alapjellel rendelkezik. 
A kezelőegység a frekvenciaváltóra való fix csatlakoztatásra szolgál. 
Ehhez a típustól függően a megfelelő interfészek rendelkezésre állnak 
a frekvenciaváltón, illetve opcionálisan megvásárolhatók. Az 
interfészekkel kapcsolatos további információkat a frekvenciaváltó 
megfelelő kézikönyve tartalmazza. 
 
A kezelőegység alkalmazható kézi vagy (falra) szerelhető változatban. 
A termék tartalmaz egy kb. 3 m hosszú csatlakozókábelt. 
 
 

3.2.1  Telepítés 
Az SK POT1-1 kezelőkészülék egy beépített csatlakozókábellel ellátott kézi egység. A csatlakozókábel nyitott 
végekkel rendelkezik, és a NORD-frekvenciaváltókra való fix csatlakoztatásra szolgál. 
 
A kezelőegység alapesetben a négy hátoldalon található furattal a falra is csavarozható (távolság kb.: X-irány: 
106,5 mm, Y-irány: 66,5 mm). A rögzítőanyagokat a termék nem tartalmazza.  
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3.2.1.1 Áttekintés 
Az SK POT1-1 kezelőegység a következő készülékekhez alkalmazható. 
 

Széria 
Frekvenciaváltó 

Szükséges opció Megjegyzés* 

SK 2x0E 
 
 
 
 

Nincs Az 1./2. analóg bemenethez tartozó, a középső 
betekintőablak alatt (a frekvenciaváltó előoldala) levő  
DIP-kapcsoló (2-pólusú) {OFF} állásba állítása 

SK 2x5E 
 
 

SK CU4-IOE 
 
 

Az 1. analóg bemenethez tartozó, az 1., 2., 3. technológiai 
egységen levő DIP-kapcsoló (8-pólusú) {OFF} állásba 
állítása 

SK TU4-IOE 
és 
SK TIE4-TU-BUS 
 
(opcionálisan fali szerelőkészlettel) 

Az 1. analóg bemenethez tartozó, az 1., 2., 3. technológiai 
egységen levő DIP-kapcsoló (8-pólusú) {OFF} állásba 
állítása 

SK CU4-24V-… 
 
 

 
Lásd a következő fejezetet (vezérlőcsatlakozások) ill. 
a BU0200 kézikönyvet 

SK TU4-24V 
és 
SK TIE4-TU-NET 
 
(opcionálisan fali 
szerelőkészlettel) 

SK 300E SK CU2-BSC 
 
 

Az S1-1 DIP-kapcsoló (terhelési ellenállás) 
{OFF} és az 
S1-2 DIP-kapcsoló („0-10 V jelfeldolgozás“) 
{ON} állásba állítása 

SK CU2-STD 
 
 

S1-1 DIP-kapcsoló (terhelési ellenállás az 1. analóg 
bemenethez) 
{OFF} állásba állítása 

SK 5xxE Nincs 4-es méretig 
AIN1 DIP-kapcsoló (terhelési ellenállás az 1. analóg 
bemenethez) 
{OFF} állásba állítása 
5-ös mérettől 
S1 és S3 DIP-kapcsoló (terhelési ellenállás az 1. analóg 
bemenethez és 10 V jelfeldolgozáshoz) 
{OFF} állásba állítása 

SK 700E SK CU1-BSC 
 
(ábra, hasonló) 

Híd létrehozása az X3.2-12 és X3.2-13 között 

SK CU1-STD 
 
 

DIP-kapcsoló (analóg bemenet terhelési ellenállása)  
{OFF} állásba állítása és 
híd létrehozása az X1.2-12 és X1.2-13 között 

SK CU1-MLT 
 
(ábra, hasonló) 

DIP-kapcsoló (terhelési ellenállás az 1. analóg 
bemenethez) 
{OFF} állásba állítása 

SK 750E 
 
 
 
 
 

mint SK 700E mint SK 700E 

* Feltételezve, hogy a csatlakoztatás az 1. analóg bemeneten történik. 
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3.2.1.2 Vezérlőcsatlakozók 
Az SK POT1-1 kezelőegység funkcióinak ábrázolása 

 
 
 

Frekvenciaváltó-
széria 

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

Opcionális 
interfész 

 
 
SK POT1-1 
Kapocs - szín 

nincs 
 
 
 
Kapocs (funkció) 

SK CU4-IOE /  
SK TU4-IOE 
 
 
Kapocs (funkció) 

SK CU2-BSC /  
SK CU2-STD 
 
 
Kapocs (funkció) 

nincs 
 
 
 
Kapocs (funkció) 

SK CU1 BSC /  
SK CU1-STD /  
SK CU1-MLT 
 
Kapocs (funkció) 

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

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

Xx.3:42 (+15 V) 

2 - bn / barna 21 (DIN1) SK CU4-IOE 
C1 (DIN5 (megf. az  
        egységen levő  
        DIN1-nek)) 
ill. 
SK TU4-IOE 
19 (DIN5 (megf. az  
       egységen levő  
       DIN1-nek)) 

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

3 - gn / zöld 22 (DIN2) SK CU4-IOE 
C2 (DIN6 (megf. az  
        egységen levő  
        DIN2-nek)) 
ill. 
SK TU4-IOE 
25 (DIN6 (megf. az  
       egységen levő  
       DIN2-nek)) 

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

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

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

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

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

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

5 - gr / szürke 14 (AIN1+) SK CU4-IOE 
14 (AIN1+) 
ill. 
SK TU4-IOE 
3 (AIN1+) 

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

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

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

1) Az SK 2xxE technológiai egységein, valamint az SK 300E Basic I/O-ján és az SK 700 / SK 750E Basic I/O és Standard I/O-ján az analóg bemenetek differenciál 
bemenet kivitelben készülnek. A potenciométer rendeltetésszerű működése érdekében az „AIN-“ analóg bemenetet össze kell kötni az analóg földdel. 
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2) Az AS-Interface-szel rendelkező készülékeknél (SK 220E és SK 230E) a 2. analóg bemenetet (16-os kapocs) és az AGND (12-es kapocs) helyett a 14-es 
kapcsot (GND) kell használni. Ezen kívül a 2. analóg bemenet (P400[-02]) funkcióját a {01} = „Frekvencia alapjel“ paraméterértékre kell beállítani. 

3) Az SK POT1-1 SK 2x5E frekvenciaváltóhoz való csatlakoztatása egy IO-bővítmény (SK xU4-IOE) helyett alternatív módon egy megfelelő tápegység 
(SK xU4-24V-…) segítségével is történhet. A csatlakoztatás ez esetben a következő séma szerint történik. 

 
Az SK CU4-24V-… ill. SK TU4-24V-… modulokkal kombinálva, az SK CU4-IOE ill. SK TU4-IOE technológiai 
egységek helyett az SK 2x5E típusú frekvenciaváltókra való csatlakoztatás például a következő séma szerint 
történik. 
(Értesítés: Az SK TU4-24V-… 43-as kapcsa megfelel az SK CU4-24V-… 44-es kapcsának) 
 
SK xU4-24V-… csatlakoztatási sémája és paraméterezése, példa: 

 
 
 

 
 
 

SK 205E-…/SK 215E-…  
frekvenciaváltó 

Ve
zé

rlő
ka

po
cs

te
st

 

44 
40 

. 

. 
21 
22 
23 
24 

. 

. 

. 

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

 
 
 
SK TU4-24V-…  
24 V tápegység (+ SK TI4-TU-NET)* 
ill. 
SK CU4-24V-... 

L1 - L2/N 
115/230/400 V 

24 V= 

GND 

10 V= 

AGND 

0-10 V 
R 

L 

0-100% 

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

Vezérlőkapocstest 
44* 40  44*  ...     11  14  12      B1 

 
 
 

Kapcsoló 

 
 
 

10 kOhm 
potenciométer 

SK POT1-1 

zöld 

barna 

fehér rózsaszín sz
ür

ke
 

sá
rg

a 
 

 
DIP-kapcsolóval történő beállítás:  DIP3 = off (ki), DIP4 = on (be), DIP5 = off (ki) 
 (Ezen a módon nincs szükség további paraméterbeállításra!)  
vagy 
ajánlott paraméterbeállítás, DIP1-8 = off (ki): P400 [07] = 1 P420 [02] = 2 
  P420 [01] = 1 P420 [03] = 26 
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3.2.2  Paraméterezés 
A frekvenciaváltótól és opciótól függően, az SK POT1-1 kezelőegység működéséhez - részben - különböző 
paraméterek módosítására van szükség. 
A legfontosabbakat a következő lista tartalmazza. További információk a vonatkozó frekvenciaváltók 
kézikönyvében találhatók. 
 
Frekvenciaváltó SK 2x0E1) SK 2x5E SK 300E SK 5xxE 

SK 700E 
SK 750E 

  + SK xU4-IOE + SK xU4-24V-   
Funkció Bemenet (Paraméter) 

  {Funkció} 
Jobbra forgás 
engedélyezése 

DIN1 (P420[-01]) 
 {01} 

DIN5 (P480[-05]) 
 {01} 

DIN1 (P420[-01]) 
 {01} 

DIN2 (P421) 
 {01} 

DIN1 (P420) 
 {01} 

Balra forgás 
engedélyezése 

DIN2 (P420[-02]) 
 {02} 

DIN6 (P480[-06]) 
 {02} 

DIN2 (P420[-02]) 
 {02} 

DIN3 (P422) 
 {02} 

DIN2 (P421) 
 {02} 

Analóg bemenet AIN1 (P400[-01]) 
 {01} 

AIN1 (P400[-03]) 
 {01} 

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

AIN1 (P400) 
 {01} 

AIN1 (P400) 
 {01} 

Automatikus indítás 
(igény szerint) 

nincs bemenet
 (P428) 
 {1} 

nincs bemenet
 (P428) 
 {1} 

nincs bemenet
 (P428) 
 {1} 

nincs bemenet
 (P428) 
 {1} vagy {2} 

nincs bemenet
 (P428) 
 {1} 

1) Az AS-Interface-szel rendelkező készülékeknél (SK 220E és SK 230E) nincs 1. analóg bemenet, ezért a 2. analóg bemenetet kell használni. 
Ennek megfelelően a P400[-02] paramétert {01} funkcióra kell állítani. 
 
 

3.2.3  Műszaki adatok 
 

Megjelölés Érték 
Irányválasztó kapcsoló Balra – KI – Jobbra 
Potenciométer 0 … 100% (0–10 V) 
Környezeti hőmérséklet 0 °C… 40 °C 
Védettség IP 66 
Méret (h x szé x mé) (120 x 80 x 80) mm 
Tömeg kb. 1,0 kg 
Falra szerelés hátoldalon levő 4 furattal 
Csatlakozókábel hossza kb. 3 m 
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4    Karbantartási és szerviz útmutató 

 
 
Rendeltetésszerű használat esetén a kezelő- és paraméterező egységek nem igényelnek karbantartást. 
 
A berendezést javítás esetén a következő címre kell elküldeni: 

 
NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH 

Tjüchkampstrasse 37 
26605 Aurich 

 
Javítással kapcsolatos kérdésekkel a következő elérhetőségek egyikéhez kell fordulni: 
 

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

 
 
Kezelő- vagy paraméterező egységek javításra való beküldésekor a NORD nem vállal felelősséget az esetleges 
hozzáépített/felszerelt alkatrészekért. 
 

 

Információ Visszaküldés/beküldés oka 
Lehetőség szerint fel kell tüntetni az alkatrész/berendezés beküldésének okát. Legalább egy kapcsolattartó 
személyt is meg kell jelölni a felmerülő kérdések esetére. 

Ez azért fontos, hogy a javítás a legrövidebb idő alatt és a leghatékonyabb módon elkészülhessen. 

Igény esetén a Getriebebau NORD egy megfelelő visszárujegyet is a felhasználó rendelkezésére bocsát. 

Eltérő megállapodás hiányában, a készüléken a megtörtént felülvizsgálatot/javítást követően a NORD 
visszaállítja a gyári beállításokat. 
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5    Tárgymutató 

A 
A frekvenciaváltó paraméterezése .......................... 36 
A frekvenciaváltóra (PAR 2H) való csatlakoztatás .... 9 
Adapter ........................................................ 10, 32, 41 
Adatcsere a NORD CON szoftverrel ....................... 32 
Array (tömb-) paraméterek ................................ 24, 31 

B 
Beállítások ............................................................... 37 
Beszerelési méretek .......................................... 11, 17 
Beszerelhető változat 

SK CSX-3E .......................................................... 16 
SK PAR-3E .......................................................... 16 

BUSZ-csatlakozóegység ................................... 15, 18 

C 
CE .............................................................................. 8 
Cím - javítás ............................................................. 58 
ControlBox mód ................................................. 26, 31 
Csatlakoztatás az SK 300E / SK 750E (PAR 2H) 

frekvenciaváltóra .................................................... 9 

E 
EMV ........................................................................... 8 
ENTER gomb ............................................... 21, 23, 27 
ÉRTÉK gombok ........................................... 21, 23, 27 

F 
Feszültségellátás ................................... 12, 13, 15, 18 
Frekvenciaváltóra (CSX 3E) való csatlakoztatás .... 18 
Frekvenciaváltóra (CSX 3H) való csatlakoztatás .... 14 
Frekvenciaváltóra (PAR 2H) való csatlakoztatás .... 12 
Frekvenciaváltóra (PAR 3E) való csatlakoztatás .... 18 
Frekvenciaváltóra (PAR 3H) való csatlakoztatás .... 14 

I 
Interfészátalakító ..................................................... 41 
IRÁNYJELZŐ gomb ..................................... 21, 23, 27 

K 
Kábel - adapter hozzárendelés ................................ 41 
Karbantartás ............................................................ 58 
Kezelés - ControlBox ............................................... 21 
Kezelés - ParameterBox .......................................... 27 
Kezelés - SimpleBox ................................................ 21 
Kézi készülék változat (CSX 3H) ....................... 14, 19 
Kézi készülék változat (PAR 3H) ....................... 14, 19 
Kijelzés - Paraméterek ............................................. 34 
Kijelző - ParameterBox ............................................ 25 
Kijelző - SimpleBox .................................................. 20 

L 
LED-k ........................................................... 21, 23, 27 

M 
Menüszerkezet - ParameterBox ........................ 29, 34 
Menüszerkezet - SimpleBox .................................... 24 
Méretek .............................................................. 11, 17 
Műszaki adatok ............................................ 40, 53, 57 

N 
NORD CON ............................................................. 32 

O 
Offline ....................................................................... 37 
Online ....................................................................... 37 

P 
Paraméterek leírása ................................................ 34 
Paraméterezés a ParameterBox segítségével ........ 30 
Paraméterezés SimpleBox segítségével ................. 23 
Paraméterező egységek ............................................ 9 
PC-slave ............................................................ 33, 37 

R 
RoHS-megfelelőség ................................................... 8 

S 
SK CSX-3E .............................................................. 16 
SK CSX-3H ........................................................ 14, 19 
SK IC1-232/485 ............................................. 6, 32, 41 
SK PAR-2E .............................................................. 11 
SK PAR-2H ................................................................ 9 
SK PAR-3H .................................................. 14, 16, 19 
SK POT1-1 ............................................................... 53 
SK SSX-3A .............................................................. 43 
SK TI4-TU-BUS ................................................. 15, 18 
SK TIE4-SSX-3A-adapterkészlet ............................. 43 
Standard kivitel .......................................................... 8 
START gomb ............................................... 21, 23, 27 
STOP gomb ................................................. 21, 23, 27 
Szerviz ..................................................................... 58 

U 
USB-5 V ................................................................... 41 
USB-port ...................................................... 14, 32, 41 

V 
VÁLASZTÓ gombok .................................... 21, 23, 27 
Vezérlés a ParameterBox segítségével .................. 28 



 

http://www.nord.com/ A NORD fenntartja magának a változtatások jogát. 
A specifikáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat. 

Készült Németországban. 
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