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Stručný popis 

NORDAC SK 1000E 
Servo Regulátor 

SK 1000E-101-340-A ... SK 1000E-102-340-A 

Tato příručka obsahuje základní popis servoregulátoru NORD a popis základních 
procedur při zprovoznění a konfiguraci. Pro další informace je k dispozici 
Hardwarový popis (BU1100) a Softwarový popis (BU1200), které naleznete na CD 
NORD SERV přiloženém ke každému servoregulátoru. Aktuální informace jsou 
rovněž obsaženy v souboru nápovědy v programu NordServ. Dokumentace  na CD 
obsahuje dále Kabelovou specifikaci (BU 1300) a katalog servopohonů (E4000). 
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Bezpečnostní a provozní pokyny 

pro měničové pohony 
(dle:  Směrnice pro nízká napětí   73/23/EWG) 

 
 
1. Všeobecné 
 
Během provozu mohou mít měničové pohony (odpovídajíce svému 
krytí) některé části pod napětím, holé, popř. pohybující se, či 
rotující díly, jakož i horké povrchy. 
 
Nedovolené sejmutí potřebných krytů, nevhodné použití, špatná 
instalace, či obsluha mohou mít za následek nebezpečí těžkých 
zranění, nebo věcných poškození.  
 
Další informace lze obdržet v této dokumentaci.  
 
Všechny práce při dopravě, instalaci, uvedení do provozu, jakož i 
údržba smějí být prováděny pouze kvalifikovaným personálem 
(IEC 364 popř. CENELEC HD 384, nebo DIN VDE 0100 a IEC 
664, nebo DIN VDE 0110 a při dodržování místních bezpeč-
nostních předpisů). 
 
Kvalifikovaný personál ve smyslu základních bezpečnostních 
pokynů jsou osoby, které jsou důvěrně seznámeny s vestavbou, 
montáží, uvedením do provozu a provozem výrobku, a získali pro 
svou činnost odpovídající kvalifikaci. 
 
2. Účelné použití 
 
Proudový měnič je součást určená k montáži do elektrických 
zařízení a strojů. 
 
Při vestavbě do strojů je zakázáno uvedení měniče do provozu 
(tzn. zahájení určitého provozu), pokud není zajištěno, že stroj 
odpovídá požadavkům směrnice ES 89/392/EWG (směrnice pro 
stroje); viz. EN 60204. 
 
Uvedení do provozu (tzn. zahájení určitého provozu) je povoleno 
pouze při dodržení směrnice elektromagnetické kompatibility 
(EMV) (89/336/EWG). 
 
Měniče splňují požadavky směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG. 
Harmonizované normy prEN 50178/DIN VDE 0160 jsou pro 
měniče použity ve spojení s EN 60439-1/ VDE 0660 část 500 a EN 
60146/ VDE 0558. 
 
Technická data, jakož i údaje k zapojení jsou na výkonovém štítku 
a v dokumentaci, a musí být bezpodmínečně dodrženy. 
 
3. Transport, uskladnění 
 
Je třeba hledět pokynů pro transport, skladování a přiměřené 
používání. 
 
Dodržujte klimatické podmínky odpovídající prEN 50178. 
 

 
 
4. Poloha 
 
Poloha a chlazení přístroje musí odpovídat předpisům příslušné 
dokumentace. 
 
Měniče je třeba chránit proti nepřípustným nárokům. Obzvláště při 
transportu a užívání nesmějí být žádné konstrukční díly ohýbány a/nebo 
měněny izolační vzdálenosti. Omezte dotyk s elektronickými prvky a 
kontakty. 
 
Měniče obsahují stavební prvky, které mohou být při nepřiměřeném 
zacházení snadno elektrostaticky poškozeny. Elektrické komponenty 
nesmějí být mechanicky poškozeny, nebo zničeny (za okolnosti 
nebezpečí újmy na zdraví !). 
 
5. Elektrické připojení 
 
Při práci na měniči pod napětím je třeba dodržet národní bezpečnostní 
předpisy (např. VBG 4). 
 
Elektrická instalace musí provedena podle příslušných předpisů (např. 
průměry vodičů, jištění, připojení ochranného vodiče). Z tohoto 
vycházející pokyny jsou obsaženy v dokumentaci. 
 
Pokyny pro instalaci dle elektromagnetické kompatibility (EMC), - jako 
stínění, zemnění, uspořádání filtrů a položení vodičů – se nachází 
v dokumentaci měniče. Tyto pokyny je třeba stále dodržovat i u měničů 
označených značkou CE. Dodržení zákonem předepsaných mezních 
hodnot EMC je v odpovědnosti výrobce zařízení, nebo stroje.  
 
6. Provoz 
 
Zařízení, ve kterých je vestavěn měnič, musí být vybavena případnými 
kontrolními a ochrannými zařízeními podle právě platných 
bezpečnostních opatření, např. pracovní prostředky, bezpečnostní 
předpisy, atd. Změny ovládacího softwaru měniče jsou vyhrazeny. 
 
Po odpojení měniče od napájecího napětí je zakázáno se ihned dotýkat 
částí měniče vedoucích napětí a výkonových přívodů z důvodu nabitých 
kondenzátorů. Je třeba dodržet pokyny na odpovídajících výstražných 
štítcích měniče. 
 
Během provozu musí zůstat všechny kryty zavřeny. 
 
7. Údržba 
 
Dodržujte dokumentaci výrobce. 
 
 

 
Tyto bezpečnostní pokyny uschovejte! 
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Bezpečnostní a instalační pokyny pro SK1000E 
 
Servo regulátor NORDAC SK 1000E je přístroj pro nasazení v průmyslových silnoproudých zařízeních a pracuje s napětími, 
které při dotyku mohou způsobit těžká poranění, nebo smrt.  

• Přístroj vede i po síťovém odpojení ještě až 5 minut nebezpečné napětí. Otevření přístroje, nebo odejmutí 
krytu, resp. dílů je povoleno až po 5 minutách beznapěťového stavu. Před připojením síťového napětí je 
třeba vrátit zpět všechny kryty. 

• Také v klidovém stavu motoru (např. zablokovaná elektronika, zablokovaný pohon, nebo zkrat na 
výstupních svorkách) mohou síťové svorky, motorové svorky, či svorky brzdného odporu vést nebezpečné 
napětí. Klidový stav motoru není totožný s galvanickým oddělením od sítě. 

• Pozor, také díly řídící karty a obzvláště připojovací konektor JTAG nejsou galvanicky oddělené od 
nebezpečného napětí. V případě programování DSP přes konektor JTAG musí být použitý opticky oddělený 
převodník. Řídící svorky jsou ale bez napětí.  

• Pozor, při určitém nastavení může měnič po připojení síťového napětí automaticky naběhnout. 

• V přístroji se nacházejí vysoce citlivé MOS-polovodičové prvky, které jsou obzvláště citlivé na statickou 
elektřinu. Vyhněte se prosím dotyku rukou, či kovovým povrchem, s vodivými cestami, nebo obvody. Je 
možné dotýkat se pouze izolovaným šroubovákem šroubů svorkovnic. 

• Měnič frekvence je určen pouze pro pevné připojení a nesmí být provozován bez účinného uzemnění, které 
odpovídá místním předpisům pro velké svodové proudy (> 3,5 mA). Norma VDE 0160 předepisuje položení 
druhého zemnícího vodiče, nebo zemnící vodič o minimálním průřezu 10 mm2 . 

• Pro třífázové měniče frekvence nejsou běžné proudové chrániče vhodné jako samostatná ochrana, pokud 
místní předpisy nepřipouští možnou stejnosměrnou složku chybového proudu. Standardní proudový chránič 
musí odpovídat nové konstrukci dle VDE 0664. 

• Měniče frekvence NORDAC SK 1000E jsou při náležitém provozu bezúdržbové. V prašném prostředí je 
třeba chladící plochy pravidelně čistit stlačeným vzduchem. 

 
 
POZOR! ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ! 

 
Výkonový díl vede za určitých podmínek  také po odpojení od sítě ještě až 5 minut 
napětí. Svorky měniče, přívody k motoru a svorky motoru mohou vést napětí! 
Dotýkání se volných svorek, vodičů a částí přístroje mohou vést k těžkým zraněním 
nebo i ke smrti! 
 

 
Evropská směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 
 
Je-li NORDAC SK 1000E instalován dle doporučení v příručce, splňuje všechny 
požadavky EMC směrnice, odpovídající EMC produktové normě pro motoricky 
poháněné systémy EN61800-3.  
 
 
Použití v Severní Americe, certifikace dle UL a CSA 
 
Vhodný pro nasazení v síti s max. zkratovým proudem do 5000A (symetrický), 460V (třífáz.) a při 
ochraně „jištěním třídy J “  
 
Schvalování dle UL a CSA probíhá. 
 

 POZOR 
 

 

 • Děti a veřejnost nesmějí mít k přístroji přístup! 
• Přístroj smí být použit jen pro výrobcem předepsaný účel. Neoprávněné změny, či použití náhradních dílů a 

doplňků nezakoupených u výrobce přístroje, či jím nedoporučené, mohou způsobit požár, elektrické rány a 
zranění. 

• Uschovejte prosím tento návod k obsluze na přístupném místě a dejte ho každému uživateli! 
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Všeobecné 
1.1   Servoregulátor SK1000E 
Uvedená specifikace se může odlišovat v některých detailech od aktuálního stavu. Vzhledem k vývoji 
zejména softwarových funkcí doporučujeme porovnat s údaji na CD NordServ, které je přiložené ke 
každému přístroji. 

  

1.2   Přehled typů a doplňků 
Typ -označení Popis Data 

R pro resolver Zpětná vazba - Resolver rozlišení 12 bit 

E pro enkoder     
      (IRC) 

Zpětná vazba – Inkrementální snímač otáček IRC 
Doporučuje se použít Hallovy snímače 

Dělení lze zadat, minimální je 500 
pulzů na otáčku 

RS  Resolver s 1Mbaud CAN sběrnicí a vstupem pro absolutní snímač, 
bez interface pro krokový motor Resolver + absolutní snímač 

ES  IRC s 1Mbaud CAN sběrnicí a vstupem pro absolutní snímač, bez 
interface pro krokový motor IRC a / nebo absolutní snímač 

RT Resolver + doplňkové Technologické funkce    viz aplikační brožura 
ET IRC + doplňkové Technologické funkce    viz aplikační brožura 

RST Resolver s 1Mbaud CAN sběrnicí a vstupem pro absolutní snímač, 
bez interface pro krokový motor + doplňkové Technologické funkce    

EST IRC s 1Mbaud CAN sběrnicí a vstupem pro absolutní snímač, bez 
interface pro krokový motor + doplňkové Technologické funkce     

Všechny typy servoregulátorů mohou pracovat jak se synchronními, tak i s asynchronními motory. 
Konfigurace se provede výběrem vhodné datové sady z přiloženého CD a jejím uložením v 
servoregulátoru.  

 

1.3   Dodávka 
Prohlédněte si přístroj ihned po dodání / vybalení, zda při transportu nedošlo k poškození, jako 
deformaci , či uvolnění dílů. 

Při poškození se spojte neprodleně s dopravcem a zahajte okamžité šetření. 

Důležité! Toto platí také v případě nepoškozeného obalu. 
Ověřte, zda je kompatibilní verze firmware v servoregulátoru se softwarem NORD SERV. Číslo firmware 
v servoregulátoru zjistíte při připojeném PC a napájecím napětí. V programu NORD SERV vyberte v 
menu „device“ položku „controller info“. Verze software NORD SERV je viditelná v levém horním rohu 
obrazovky. Měli by se shodovat čísla před druhou desetinou tečkou – např. SW 05.10.01 a firmware 
05.10.03 jsou kompatibilní. 
 
Základní provedení  regulátor pro resolver- nebo IRC , krytí IP 20, montáž na panel 

1Mbaud CAN a SSI vstup nebo 500Kbaud CAN a interface pro krokový motor 
s nebo bez doplňkových Technologických funkcí  

 
Standardní vybavení  integrovaný brzdný tranzistor  
   integrovaný EMC síťový filtr pro průmyslové prostředí (křivka A dle EN55011) 
  integrovaný úchyt pro použití upevnění stíněných vodičů přes spony 

CAN bus, RS232/RS485, druhý vstup a výstup pro IRC signály  
 PLC se  6-ti vstupy a 6-ti výstupy, všechny programovatelné           
 +/-10V analogový vstup, vstupy pro limitní spínače a referenční snímač 

  vstup pro PTC termistory, relé pro ovládání brzdy  
  vnitřní zdroj +15V pro napájení digitálních vstupů 
  PC software s aktualizovanou nápovědou (NORD SERV) 
   
Doplňkové příslušenství  brzdný tranzistor IP 20 pro podstavnou montáž, různé výkony dle typu 

 EMC přídavné filtry pro odrušení dle křivky B (obytné prostředí) 
síťové tlumivky IP20 

  převodník RS485/232 pro připojení k PC 
  konfekcionované kabely (ve standardních délkách, včetně konektorů) 
  sady konektorů 
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1.4   Charakteristika regulátoru 

• pracuje se synchronními i s asynchronními motory 

• vysoká dynamika, motory pracují s elektrickými a mechanickými časovými konstantami 0,5 msec 

• plný moment při nulové rychlosti 

• sinusová komutace 

• plně digitální koncept 

• integrovaný EMC filtr “A” 

• integrovaný brzdný tranzistor s externím brzdným odporem 

• vzorkovací interval pro všechny druhy řízení (momentové, rychlostní, polohovací) je 50µsec 

• generátor rampy a rychlostních profilů 

• v průběhu polohovacího režimu lze měnit polohu, rychlost a rampy i pokud je osa v pohybu 

• interface pro krokový motor, vstupní frekvence do 5MHz 

• speciální Technologické funkce (elektrická hřídel, elektronická převodovka, letmá pila,..atd) 

další aplikace viz Aplikační brožura E4100 

• zpětná vazba: IRC inkrementální snímač, resolver nebo absolutní snímač SSI 

• emulační výstup – signály IRC na druhém konektoru 

• CAN  bus (500kbps nebo 1 Mbps), RS 232 a RS 485 (max 56 kbps)  

• CANopen protokol DS301V4.01&DS402V1.1, EDS konfigurační soubor k dispozici 

• PDO mapování proměnných 

• ±10V  analogový vstup 

• 6 programovatelných vstupů 

• 6 programovatelných výstupů, zkratuvzdorných 

• 1 programovatelné relé, např. pro řízení elektromagnetické brzdy 

• integrované PLC s intuitivním programovacím prostředím 

- umožňuje logické a aritmetické operace mezi konstantami a proměnnými 

- funkce přerušení od digitálního vstupu nebo od dosažení polohy 

• integrovaná logika pro referenční snímač (“homing”) 

• 2 vstupy pro limitní koncové spínače 

• zprovoznění pohonu je usnadněno databází hodnot pro jednotlivé typy motorů a funkcí osciloskopu 
(součást NORD SERV) 

• regulátor umožňuje těsnou boční montáž 

• pracovní teplota do 40°C 

• vhodné pro vysokorychlostní motory (v závislosti na typu snímače otáček) 
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2    Montáž a instalace 
2.1   Podmínky montáže 
NORDAC SK 1000E servoregulátor existuje ve třech velikostech dle výkonu. Abychom zabránili 
přehřátí přístroje, je nutno umožnit proudění vzduchu do/z přístroje. Mezera pod a nad přístrojem musí 
být minimálně 100mm. 
V tomto prostoru může být umístěn např. kabelový žlab, v tom případě musí být ve vzdálenosti 
alespoň 2/3 své výšky (např. při výšce 60mm je mezera 40mm). 
SK1000E umožňuje těsnou boční montáž bez odstupu mezi přístroji. Montážní poloha přístroje je vždy 
svislá. 
 
 

 
 
 
 
 
                                Horký vzduch musí být odváděn! 
 
 
 
 
    >100mm  
 
 
2.2   Rozměry 
 
velikost montážní otvory 

 
Typ L1 B1 

hloubka 
T L2 B2 L3 

hmotnost 

 

1 
SK 1000E-101-340-A až 
SK 1000E-301-340-A 281 121 217 267 100 222 4 kg 

 

2 
SK 1000E-401-340-A až 
SK 1000E-501-340-A 331 121 217 310 100 272 5 kg 

      

3 
SK 1000E-801-340-A až 
SK 1000E-102-340-A  

381 163 250 367 140 344 10 kg 

 hloubka přístroje bez konektorů                       všechny rozměry v mm  
 
 
 
B = šířka 
L = délka 
T = hloubka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>100mm

L3
 

B1 
B2 

L2
 

L1
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2.3   Směrnice pro připojení 
 
Servoregulátor byl vyvinut pro provoz v průmyslovém prostředí, kde jsou očekávány vysoké hodnoty 
elektromagnetického rušení. Odborně provedená instalace všeobecně zaručuje bezpečný a 
bezporuchový provoz. Mají-li být dodrženy mezní hodnoty směrnice pro elektromagnetickou 
kompatibilitu, budou vám užitečné následující pokyny.  
 
(1) Přesvědčte se, že všechny přístroje v rozváděči jsou krátkým zemnícím vedením velkého průřezu 

spojeny na jeden společný zemnící bod, či přípojnici a dobře uzemněny. Obzvláště důležité je, aby 
každé, k regulátoru připojené řízení (např. řídící automat) bylo spojeno krátkým vedením velkého 
průřezu s tím samým zemnícím bodem, jako měnič sám. Upřednostněte ploché vodiče (např. 
kovové pasy), neboť ty vykazují při vysokých frekvencích nízkou impedanci. 
 
Vodič PE regulátorem řízeného motoru spojte pokud možno přímo s tělesem motoru. Zemnící 
připojení spojte dohromady s PE síťového přívodu příslušného regulátoru. Existence centrální 
zemnící přípojnice v rozváděči a společné svedení všech ochranných vodičů na tuto přípojnici z 
pravidla zaručuje bezproblémový provoz.  

 
(2) Pokud možno, používejte pro řídící obvody stíněné kabely. Konce vodičů pozorně zakončete a 

dbejte na to, aby žíly nebyly příliš dlouho nestíněné. 
Stínění kabelu analogové žádané hodnoty by mělo být uzemněno pouze jednostranně na 
servoregulátoru. 

 
(3) Řídící vodiče musí být umístěny co možná nejdále od výkonových vodičů, použitím oddělených 

výkonových kanálů atd. Při křížení vodičů by měl být podle možností vytvořen úhel 90°. 
 
(4) Ubezpečte se, že stykače a relé v rozváděči jsou odrušeny buď zapojením RC-členu v případě 

střídavých stykačů, nebo nulovou diodou u stejnosměrných relé, čímž se dosáhne odrušovacího 
účinku. Varistory pro omezení přepětí jsou také účinné. Toto odrušení je důležité obzvláště tehdy, 
jsou-li stykače řízeny přes relé z měniče. 

 
(5) Pro výkonové vodiče použijte stíněný, nebo zajištěný kabel, stínění / zajištění na obou koncích 

uzemněte, dle možností přímo na stínící úhelník na regulátoru. 
 
(6) Má-li pohon pracovat v prostředí citlivém na elektromagnetické rušení, je doporučeno použití 

odrušovacího filtru pro omezení rušení šířícího se po vedení, či vyzařovaného měničem. V tomto 
případě namontujte filtr co nejblíže k regulátoru a dobře uzemněte. 
Dále je výhodou, je-li regulátor i se síťovým filtrem vestavěn do “elektromagneticky těsné skříně”, s 
EMC- správným připojením.  
 

 
 
Při instalaci servoregulátoru nesmí být za žádných okolností porušeny bezpečnostní 

předpisy! 
 
 

 Upozornění  

 
 Řídící vodiče, síťové vodiče a vodiče motoru musí být uloženy odděleně. V žádném 

případě nesmějí být vedeny ve stejné ochranné trubce, či instalačním kanálu. 
Testovací přístroj pro měření izolačního stavu vysokým napětím nesmí být použit na 
kabely, které jsou spojeny s regulátorem. 
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2.4   Síťové a motorové připojení 
 

 Výstraha  

   
TYTO PŘÍSTROJE MUSÍ BÝT DOBŘE UZEMNĚNY. 
Bezpečný provoz přístroje předpokládá, že bude montován a uváděn do provozu 
kvalifikovaným personálem, přiměřeně při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu. 
Obzvláště dbejte jak na dodržování všeobecných i místních montážních a bezpečnostních 
předpisů pro práce na silnoproudém zařízení, tak i na použití správných nástrojů a 
prostředků osobní ochrany odpovídajíce předpisům. 
Na síťovém vstupu a připojovacích svorkách motoru se může nacházet nebezpečné napětí, i 
když je regulátor mimo provoz. Na tyto svorky používejte vždy izolovaný šroubovák. 
 
Přesvědčte se, že vstupní napájení je bez napětí, dříve než vytvoříte, či změníte připojení. 
Ujistěte se, že servoregulátor i motor jsou navrženy pro správnou velikost napájecího 
napětí. 

 

 
 
Síťové, motorové, řídící svorky a svorky brzdného odporu se nacházejí na spodní straně přístroje. Aby 
se dosáhlo svorek, musí být sejmuty kryty přístroje (víko a mřížka). Připojovací svorky jsou nyní 
přístupné zepředu. Před připojením napájecího napětí musí být všechny kryty opět nasazeny! 
 
Nejprve se z pravidla připojuje síťové, motorové a vedení brzdného odporu, neboť se nacházejí na 
spodní  výkonové desce. Jako kabelové průchodky slouží podlouhlé drážky na spodní straně přístroje.  
 
Pozn.:  Při použití návlaček na slaněné vodiče je maximální použitelný průřez menší. 
 
Přitom je třeba dbát na: 
 
1. Přesvědčte se o správné hodnotě napájecího napětí a hodnotě předřazeného jištění (viz. kap. 7. 

Technická data). Ujistěte se, že mezi zdroj napětí a regulátor je zapojen vhodný výkonový spínač 
s odpovídající hodnotou jmenovitého proudu (pokud je vyžadováno galvanické odpojení od sítě). 

2. Síťové napětí připojte přímo na síťové svorky L1 - L2 - L3 a zem (PE). Průřez vodiče každé žíly viz. 
kap. 7. Technická data. 

3. Pro připojení motoru použijte čtyř-žilový kabel. Kabel připojte na motorové svorky U - V – W, jakož 
i PE. Doporučuje se použití originálních kabelů NORD s konektory. 

4. Je-li použit stíněný kabel, připevněte stínění  plošně  na stínící úhelník pomocí přiložených spon. 

Upozornění: Použití stíněného kabelu je nutné, má-li být dodržen udávaný stupeň odrušení.  

 
5.   Maximální délka kabelů k motoru je 20m. 
 
6.   Z důvodu ochrany kondenzátorů v DC meziobvodu dodržujte čas mezi vypnutím a opětovným 

zapnutím napájecího napětí alespoň 1 minutu. 
 
7.   Při použití brzdného odporu použijte pro jeho připojení k regulátoru rovněž stíněný kabel. Při 

použití podstavného brzdného odporu nemusí být propojovací vodiče stíněné. 
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Svorky pro připojení motorového kabelu jsou označeny U/V/W/PE. 
 
Velikosti 1 a 2: 
 
Svorky pro připojení motoru umožňují připojit kabel o maximální průřezu 
2.5mm2. 
Při použití některých typů ukončovacích dutinek může být tento průřez 
redukován na 1.5mm2. 
 
Maximální průměr kabelu nesmí přesáhnout 10.5mm, jinak by nebylo 
možné použít přiložené spony pro ukostření stínění kabelu.  
 
 
Velikost 3: 
 
Svorky pro připojení motoru umožňují připojit kabel o maximální průřezu 4 
mm2. 
Při použití některých typů ukončovacích dutinek může být tento průřez 
redukován na 2.5mm2. 
 
Maximální průměr kabelu nesmí přesáhnout 15.5mm, jinak by nebylo 
možné použít přiložené spony pro ukostření stínění kabelu.  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka: Kontaktujte NORD, pokud chcete použít speciální napájení, např. IT soustavu.  
 
 
 

   X7         X8        X9 

Brzdný odpor 
(doplněk) 
 
Napájecí napětí 3 ~ 380V – 460V  

 

R 

 W U V 
Output 

+B -B 
 

-DC L3 L2 L1  
 

PE L1 L2 L3 

M 
3 ~ 

      X7                        X8                    X9 
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2.5   Řídící svorky 
2.5.1  Vstupy a výstupy 24V DC 
Typ svorek: -  oddělitelná svorkovnice se šroubovými svorkami, 1mm2 

Řídící napětí: - pro vstupy = 15V až 30V, 10mA min. (0... 7V low, 8... 30V high) 
- digitální výstupy max. 25mA (zkratuvzdorné) 
- 15VDC , pokud je využíván vnitřní zdroj regulátoru 

24VDC, pokud je připojen externí zdroj řídícího napětí 
- pro analogový vstup napětí ± 10V, 5mA max. 
 

Kabely řídících signálů musí být vedeny odděleně od silových kabelů a pokud možno stíněným 
kabelem. 
Rychlost vypínání řídících výstupů kontroléru je závislá na vstupní impedanci připojeného řídícího 
systému. Podobně platí i pro digitální vstupy kontroléru. Pro zajištění optimálního chování při spínání 
je nutné, aby řídící systém umožňoval proud minimálně 10mA pro každý výstup. 
 
 
 

Řídící napětí mají společný vztažný potenciál (GND)! 
 
Pokud je využíván vnitřní zdroj 15VDC využíván pro napájení vlastních výstupů 
regulátoru, je nutné instalovat propojku mezi svorky 15VDC a 24VDC. Při tomto 
zapojení jsou vstupy i výstupy napájeny vnitřním zdrojem 15VDC. V tomto případě 
se nepřipojuje žádné externí napětí na řídící svorky regulátoru. Zdroj 15VDC lze v 
tomto případě zatížit max. 150mA použitelnými pro vnější spotřebu, která nesouvisí 
s odběrem regulátoru. Tento zdroj je neregulovaný a  není zkratuvzdorný. 
 
 

 
2.5.2  Připojovací svorkovnice (X5 na levé straně) 
(viz foto čelního panelu na následující straně) 
 
svorka  funkce 
 
GND  společný potenciál, 0 V 
M Temp            teplotní čidlo ve vinutí motoru (KTY84) 
 
 
Teplotní čidlo ve vinutí motoru (např. KTY84) lze připojit 
přímo do regulátoru. Pokud čidlo není připojeno, je nutno 
instalovat propojku mezi svorky M Temp a GND, aby 
regulátor nehlásil chybu přehřátí motoru.    
 
 
 
Limits 1 and 2 Koncové spínače  
 
Home ref vstup pro referenční spínač 
 
Enable Povolení chodu. Pokud je tento signál odpojen, vypíná se koncový stupeň regulátoru. 

Pokud je připojen motor s elektromagnetickou brzdou, je provedeno zastavení s rychlou 
rampou (quick stop). Pozor! Na výstupních silových svorkách může přesto být napětí! 

 
6x In Programovatelné digitální vstupy – funkce nastavena s pomocí programu 

NORDSERV. Vstupy jsou využitelné vnitřním PLC v uživatelském programu. 
 
 
 
 
 
 
 

Motor
KTY84

M Temp

GND
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2.5.3  Připojovací svorkovnice (X6 na pravé straně) 
(viz foto čelního panelu na této straně) 
 
svorka  funkce 
 
Brake 1/ Bezpotenciálový kontakt relé pro ovládání brzdy na motoru.  
Brake 2 Max.hodnoty: 30V / 4A 

(nepoužívejte vnitřní zdroj 15VDC pro napájení stykače brzdy!)  
 
24V In  Vstup pro externí zdroj 24VDC (300mA) 
 
15V Out Vnitřní zdroj 15VDC pro napájení vstupních a výstupních obvodů regulátoru, pokud 

není použit externí zdroj. Pozor! Zdroj není zkratuvzdorný!   
 
Com+   diferenciální analogový vstup +/- 10VDC 
Com- 
 
6 Out Digitální výstupy – programovatelné. Funkce výstupu je určena nastavením v 

programu NORDSERV. Výstupy jsou rovněž využitelné v uživatelském programu při 
použití interního PLC.  

 
 
2.5.4  Čelní panel 
Na obrázcích jsou znázorněny čelní panely regulátoru. Svorky na odnímatelných svorkovnicích jsou 
označeny potiskem na panelu. Panely jsou dvojího typu podle provedení zpětné vazby regulátoru. Dle 
čelního panelu je tedy možné zkontrolovat, zda je k dispozici požadovaný typ regulátoru. 
 
Servoregulátor pro resolver:  Servoregulátor pro inkrementální snímač: 
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2.5.5  RS 232 a RS 485 (X4) 
Přes rozhraní RS232 lze regulátor SK1000E pohodlně připojit k PC se sériovým rozhraním a 
nainstalovaným programem NORDSERV. Tento software je součástí každé dodávky servoregulátoru. 
Umožňuje parametrování pohonu, ovládání a testování. Po kompletním nastavení regulátoru lze 
soubor jako zálohu uložit na PC. 
 
Rozhraní RS485 umožňuje připojit až 16 regulátorů na sběrnici. Na straně PC je nutno použít 
převodník RS485/232 (lze dodat jako příslušenství, včetně kabelů). Připojení několika regulátorů na 
společnou sběrnici předpokládá použití stejné komunikační rychlosti pro všechny regulátory. Dále je 
nutno nastavit adresy jednotlivých pohonů tak, aby nebyly shodné (viz kap. 2.5.6 ). Zakončovací 
odpory musí být na začátku a konci vedení. Zakončovací odpor má regulátor integrován a je možné jej 
připojit pomocí přepínače na řídící desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojení 9-ti pólového konektoru s rozhraními RS232 a RS485  
 
 
2.5.6  CAN bus (X3) 
CAN rozhraní je kompatibilní se standardem ISO 11898. Obsazení pinů na 9-ti pólovém konektoru je 
kompatibilní s CANopen standardem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojení 9-ti pólového konektoru s rozhraním CANopen 
 
 
Doporučujeme použít propojovací kus (má jeden konektor pro připojení do přístroje a dva konektory 
pro příchozí a odchozí kabel). 
 
CAN bus je elektricky oddělený od napájecího napětí a vztažený k zemnímu potenciálu svorkovnice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GND 
CAN_L 

6 1 

5 9 

GND 
CAN_H 

RS485 High

GND 

RS232 Rx 
RS232 Tx 

6 1 

5 9 

RS485 Low 
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DIP přepínače na řídící desce umožňují zvolení 16-ti různých adres. Adresy budou načteny až po 
zapnutí napájecího napětí servoregulátoru. DIP přepínače slouží i pro zařazení zakončovacího odporu 
sběrnice RS485 nebo CAN.  
Přepínače jsou umístěny pod odstranitelným plastovým krytem na řídící desce regulátoru. Čtyřnásobný 
přepínač (S1) slouží pro nastavení adresy, dvojitý (S2) pro připojení zakončovacích odporů. 
 
S1   S2 
 
 
 
 
Uspořádání DIP přepínačů na řídící desce, všechny ve standardní pozici “OFF”. 
 
 
S1 

Spínač 1 Spínač 2 Spínač 3 Spínač 4 RS 485 
adresa 

CAN   
adresa  

OFF OFF OFF OFF 0 1 
ON OFF OFF OFF 1 2 
OFF ON OFF OFF 2 3 
ON ON OFF OFF 3 4 
OFF OFF ON OFF 4 5 
ON OFF ON OFF 5 6 
OFF ON ON OFF 6 7 
ON ON ON OFF 7 8 
OFF OFF OFF ON 8 9 
ON OFF OFF ON 9 10 
OFF ON OFF ON 10 11 
ON ON OFF ON 11 12 
OFF OFF ON ON 12 13 
ON OFF ON ON 13 14 
OFF ON ON ON 14 15 
ON ON ON ON 15 16 

Adresace regulátoru pomocí DIP přepínače S1 
 
Adresy přiřazené regulátorům jako CAN stanicím jsou automaticky zvýšeny o 1 vnitřním obvodem 
regulátoru, jinými slovy bude adresa “0” nastavená přepínači interpretována jako adresa “1”  pro sběrnici 
CAN. 
 
Rychlost lze nastavit na 10Kbaud, 20Kbaud, 50Kbaud, 125Kbaud, 250Kbaud, 500Kbaud a dokonce 
1Mbaud. Za normálních okolností se využívá rychlost 500Kbaud. Rychlost 1Mbaud je dostupná je na 
příslušném typu servoregulátoru a využívá se ve speciálních případech. Parametry komunikace se 
rovněž nastavují programem NORDSERV. 
 
 
S2 

Spínač 1 Spínač 2 Funkce 
ON --- zařazení zakončovacího odporu 120Ω  na sběrnici RS485 
--- ON zařazení zakončovacího odporu 120Ω  na sběrnici CAN 

zařazení zakončovacích odporů sběrnic 
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2.5.7  Druhý snímač(in/out) pulzy,směr / SSI vstup (X2) 
V závislosti na typu regulátoru se liší zapojení konektoru na pinech 9 – 12. Na těchto pinech jsou buď 
vstupy pro interface krokového motoru “Pulzy a směr” nebo vstup pro připojení absolutního čidla s 
protokolem SSI.  
Servokontroler NORD SK1000E pracuje pouze s absolutním čidlem SSI v Greyově kódu, napájení 10-
30VDC, 13bit pro jednootáčkový snímač, 24bit pro víceotáčkový snímač.  
 

 
Zapojení 15-ti pólového konektoru pro připojení druhého snímače pro zpětnou vazbu 
 
 
2.5.8  Zpětná vazba – resolver nebo IRC (X1) 
Uživatel musí typ zpětné vazby specifikovat již v objednávce. Servoregulátor je vyráběn ve dvou 
různých provedeních pro resolver nebo IRC. Typ zpětné vazby nelze dodatečně změnit (např. 
přeprogramováním). 
       Připojení resolveru 
       (15-ti pól. samec konektor) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
nebo alternativně: 
IRC snímač, TTL 5V s možností připojení Hallových snímačů (pro řízení komutace). 
 

Připojení IRC 
(15-ti pól. samice konektor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 1 

15 8 
připojení stínění jednotlivých párů / GND 

 
Sin- 
Sin+ 
Cos- 
Cos+  
Ref- 
Ref+ 

 

vnější stínění 
kabelu 

15 8 

9 1 
GND 

+5V_EX 
A - 
A+ 
B - 
B+ 
Z - 
Z+ 

Hall U+ 
Hall U- 
Hall V+ 
Hall V- 
Hall W+ 
Hall W- 
Stínění 

snímač polohy 
rotoru 

Napájení 

Stopa  A 

Stopa B 

Nulová stopa 

15 8 

9 1 
druhý IRC In  A+ 
druhý IRC In  A- 
druhý IRC In  B+ 
druhý IRC In  B- 
IRC Out A+ 
IRC Out A- 
IRC Out B+ 
IRC Out B- 

Krokový motor -pulzy + // SSI snímač. data - 
Krokový motor -pulzy - // SSI snímač data + 
Krokový motor -směr + // SSI snímač CLK - 
Krokový motor -směr -  // SSI snímač CLK + 
GND 
+5V 
+15V 

 
Diferenciální vstup s 
TTL úrovní > 11mA 
 
Diferenciální výstup s 
TTL úrovní < 20mA 
RS485 vysílač 
 

SSI snímač s úrovněmi TTL // 
Ovladač krokového motoru s 
úrovní 24V >12mA

Alternativně řízení jako 
krokový motor: 
A+ / A- směr 
B+ / B- pulzy  
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2.6   Základní nastavení 
Konfigurace servokontroleru předpokládá, že datový soubor s parametry příslušného motoru bude 
nahrán do paměti regulátoru. Pro tento účel slouží NORDSERV – software, který je součástí každé 
dodávky regulátoru. 
 
Kontrola : Zkontrolujte všechny kabely, včetně připojení koncových spínačů, zda jsou připojeny 

dle instalačních pokynů. 
 Pokud motor není vybaven teplotním senzorem, instalujte propojku na příslušné 

vstupy regulátoru. 
Připojte servoregulátor na napájecí napětí. 
Ujistěte se, že motor můžete bezpečně zkoušet. Sepněte Enable signál. 
Spusťte motor například zvýšením zadané rychlosti v programu NORDSERV. 
Zkontrolujte, zda se motor otáčí požadovaným směrem. 

 
 
2.7   Zprovoznění systému 
Po připojení napájecího napětí je servoregulátor připraven k provozu po několika sekundách 
(signalizace zelenou LED). Poté můžeme pohon parametrovat pomocí připojeného PC. Před prvním 
spuštěním musí být provedeno nastavení parametrů motoru a způsobu ovládání. 
 
 
 
 Servoregulátor nemá síťový vypínač, proto jsou všechny obvody pod napětím ihned po 

přivedení napájení na napájecí svorky. 
 
 
Pokud je použit inkrementální snímač s Hallovými sondami, pak po připojení na napájení  během 
první otáčky motor dosahuje pouze 60% maximálního momentu. 
 
Zkontrolujte maximální dovolené otáčky použitého snímače, resp. max. frekvenci. Maximální hodnota 
frekvence snímače je 200kHz (při teplotě do 80°C), což odpovídá dělení 2048 p/otáčku a rychlosti 
6000 ot./min. V teplotním rozsahu 85°C až 100°C je pak maximální frekvence pouze 100kHz, což 
odpovídá rychlosti 3000 ot./min. 
 
Pokud je kabel inkrementálního snímače dlouhý, může se projevit v úbytku napájecího napětí pro 
snímač. Dovolený rozsah napájecího napětí pro IRC snímače otáček na motorech NORD je ±5% 
(250mV).  Pokud je pokles napájecího napětí větší (tedy < 4.75V měřeno na snímači), není zaručena 
spolehlivá funkce –hrozí ztráty pulzů, které se projeví polohové odchylce. Se standardními kabely 
NORD je maximální dovolená délka 20m. Pokud je požadovaná délka větší, je nutno použít kabely s 
větším průřezem nebo použít externí regulovatelný napájecí zdroj pro snímač. 
 
V případě použití resolveru není úbytek napájecího napětí na kabelu tak kritický. Protože se však 
jedná o analogový signál, který je následně vyhodnocován regulátorem, mohou se více projevit 
indukované parazitní signály a tím i zhoršení parametrů regulace pohonu. 
 
 
Pohon může být připraven k provozu bezprostředně po nahrání parametrů motoru a regulátoru. Pokud 
tento datový soubor nebyl předem připraven, je nutné pohon zprovoznit pomocí jednotlivých menu v 
programu NORDSERV (viz násl.kapitola). 
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2.8   Chybové kódy zobrazované dvoubarevnou LED 
V případě výskytu chyby regulátoru je tuto možné identifikovat pomocí LED na předním panelu. Číslo 
chyby je kódováno počtem bliknutí LED, následujících za sebou. Poté následuje pauza a LED znovu 
opakuje signalizaci. 
Tak je možné identifikovat chybové hlášení i bez připojení PC nebo sběrnice. 
 
Chybové kódy SK1000E: 
 
Index kód Popis Příčina chyby  
2000h 
 

LED blikne 
jednou 

Regulátor detekoval nadproud a 
odpojil koncový stupeň  
 

- Zkrat na motoru 
- Zemní spojení na motoru 
- Přehřátí koncového stupně regulátoru 

2001h 
2002h 

blikne 
dvakrát  

Regulátor detekoval nadproud a 
odpojil koncový stupeň  
 

- Připojený motor neodpovídá zadaným 
parametrům motoru 

- Chybné nastavení regulátoru 
3100h blikne 3 krát  Ztráta jedné nebo více fází 

napájecího napětí 
- aktivováno nouzové zastavení 
- výpadek jištění přívodu 
- chyba v připojení napájecího kabelu 

3210h 
 

blikne 4 krát Přepětí v DC meziobvodu - chyba v zapojené brzdného odporu 
- závada brzdného odporu 

3220h 
 

blikne 5 krát  Podpětí v DC meziobvodu - nízké napájecí napětí 
- výpadek fáze napájení 

4300h 
 

blikne 6 krát  Přehřátí motoru  - snímač teploty motoru není připojen 
- špatné chlazení motoru (např. vlivem 

nečistot) 
- Chybné nastavení parametrů motoru 

5400h 
 

blikne 7 krát Chyba koncového stupně Pokud chyba trvá i po vypnutí (prodlevě) a 
opětovném zapnutí, regulátor je vadný 

5441h 
 

blikne 8 krát  ENABLE signál není aktivován  Před rozběhem serva povelem z PC je nutné 
aktivovat ENABLE signál  

5442h 
 

blikne 9 krát Koncový spínač 1 rozpojen  Pojezd poháněného stroje je v krajní poloze na 
koncovém spínači 1, nebo je koncový spínač 
chybně připojen 

5443h 
 

blikne 10 
krát  

Koncový spínač 2 rozpojen  Pojezd poháněného stroje je v krajní poloze na 
koncovém spínači 2, nebo je koncový spínač 
chybně připojen 

6210h 
to 
6271h 

blikne 11 
krát 

Chyba v PLC programu regulátoru Detailní popis v kapitole o CAN sběrnici 5.3. 

6290h 
 

blikne 11 
krát 

Chyba v PLC regulátoru   - Do PLC nahrán jiný program 
-     Změna adres v PLC programu vložením 
nebo smazáním instrukcí 

6291h 
 

blikne 11 
krát  

Příkaz “HOME” ignorován Osa v pohybu při aktivaci příkazu HOME 

6300h 
 

blikne 11 
krát  

Chyba nahrávaných parametrů Nahráván datový soubor pro jiný typ 
servoregulátoru (nebo jiný výkon) 

7310h 
 

blikne 12 
krát  

Osa nedosáhla požadované 
rychlosti (v odchylce dané velikostí 
“okna”) v daném čase – nastaveno 
v menu LIMITY 

- blokace osy způsobena přetížením stroje 
nebo problémem v převodovce 

- nastavena příliš nízká odchylka v menu 
LIMITY 

- Chybná montáž snímače zpětné vazby 
-     Chybně nastavený offset snímače 

8120h 
 

blikne 13 
krát 

Time –out komunikace - nastavený čas pro time-out příliš krátký 
- vadný kabel od zpětné vazby 

8130h 
 

blikne 13 
krát  

CAN přepnut do off-line stavu  - chybný typ kabelu, vadný kabel 
- stínění kabelu nesprávně připojeno 
- 120Ω zakončovací odpor sběrnice 

nepřipojen 
- zařízení připojená na sběrnici mají 

nastavenu různou přenosovou rychlost 
- vysoká úroveň rušení 
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8410h 
 

blikne 14 
krát  

Žádaná hodnota rychlosti vyšší 
než maximum (v menu LIMITY)  

Změna typu snímače zpětné vazby měla za 
následek změnu rychlostní konstanty 
(NORDSERV, menu “Device/Constants) a 
změnu binární hodnoty 

8611h 
 

blikne 15 
krát   

Following error – pohon překročil 
maximální polohovou odchylku 
zadanou v menu LIMITY 
 

- blokace osy způsobena přetížením stroje 
nebo problémem v převodovce 

- Chybné nastavení parametrů pohonu 
-     příliš nízká hodnota polohové odchylky 

nastavená v menu LIMITY 
8710h 
 

blikne 16 
krát 

Překročení max. polohové 
odchylky SLAVE pohonem při 
provozu elektronické převodovky 
(gearing)   

- blokace osy SLAVE způsobena přetížením 
stroje nebo problémem v převodovce 

- Chybné nastavení parametrů pohonu 
       (často chybné parametry polohové 

regulace, zesílení smyčky)  
- chybné propojení mezi master a slave  
- chybné nastavení parametrů elektronické 

převodovky (převodový poměr, směr otáčení 
slave pohonu,...) 

8810h 
 

blikne 17 
krát 

Aktivní funkce zachycení  Servo dosáhlo rychlostního limitu  v režimu 
momentového řízení  

 
 
 
2.9   Technologické funkce 
 
Tento softwarový doplněk rozšiřuje možnosti standardního software servoregulátoru. “Technologické 
funkce” představují nástroj pro realizaci elektronické převodovky (popř.úhlového souběhu pohonů), 
navíječky, řízení s tanečníkem a letmé pily. Při použití musí být doplněk aktivován na všech 
regulátorech, které mají dané funkce vykonávat. Kontrolu aktivace lze provést v menu “Option”, 
položka “status of technological function”. 
 
“Technologické funkce” lze aktivovat i dodatečně. V tom případě je nutno znát unikátní číslo zařízení – 
to je možno vyčíst opět v menu “Option”, položka “status of technological function”. Na základě tohoto 
čísla je vygenerováno heslo, které po zadání do programu NORDSERV aktivuje doplněk. 
 
 
 



NORDAC SK 1000E Stručný popis 

BU 1000 CZ  19 

 
3    NORDSERV – konfigurační software pro PC 
 
Poznámka: Detailní a aktualizované informace pro každé menu lze získat v on-line nápovědě 

programu. Tento dokument poskytuje tedy jen přehled možností programu. 
 
3.1   Hardwarové a softwarové požadavky 
- IBM-PC/AT kompatibilní počítač s procesorem 486 nebo vyšším 
- 16 MB  RAM operační paměť 
- 6 MB volný prostor na pevním disku   
- sériové rozhraní pro propojení PC se servoregulátorem (propojení přímým sériovým kabelem) 
- myš 
- rozlišení displeje 800 * 600 minimálně, osciloskopická funkce je optimalizována pro rozlišení 1024 

* 768 bodů 
- NORD SERV běží pod operačními systémy Windows 95, 98,Windows NT, Windows ME, 

Windows2000 a Windows XP 
 
3.2   Instalace 
Instalaci zjednoduší asistent, který se spouští automaticky po vložení CD. Umožňuje i výběr 
komponentů programu. 
 
3.2.1  Aktualizace databáze poskytované výrobcem 
Instalovaný software NORDSERV obsahuje databázi parametrů pro různé kombinace servoregulátor 
– motor. Ačkoliv NORD průběžně doplňuje tuto databázi o nové sady parametrů pro další kombinace, 
má uživatel možnost vlastní aktualizace. Aktuální databáze může být zkopírována z CD, popř. stažena 
z internetu (zde je vždy k dispozici poslední verze). 
Aktualizaci lze provést povelem z menu “Database”, položkou “Update”. Poté se otevře dialogové 
okno, kde je možno vybrat žádané soubory pro aktualizaci. Při aktualizaci jsou nahrávány tři soubory: 
“Amplifier.dat”, “NordDataBase.dat” a “MotorDat”, stačí však zvolit v dialogovém okně pouze jeden z 
těchto souborů. Následně jsou všechny tři soubory překopírovány do adresáře NORDSERV. 
Výše popsanou aktualizací nejsou dotčeny ani uživatelská databáze “CustomDataBase.dat” ani 
uživatelský PLC program. K aktualizaci dojde rovněž při instalaci nové verze programu NORDSERV, 
pokud je instalace provedena do stejného adresáře. Ani tehdy není změněna uživatelská databáze a 
PLC programy. 
 
 
3.3   Funkce 
NORDSERV je program umožňující parametrizaci, optimalizaci, konfiguraci a ovládání 
servoregulátorů firmy NORD. Celkem je možné připojit až 16 servoregulátorů přes integrované 
rozhraní RS485. Na straně PC je nutno použít převodník RS232/RS485, který je k dispozici jako 
příslušenství. 
 
Program NORDSERV umožňuje nastavení parametrů a provádění testovacích procedur. Průběhy 
proudu, rychlosti, polohy a dalších veličin mohou být zaznamenávány v programu pomocí 
osciloskopické funkce a následně prohlíženy, popřípadě tištěny. 
 
Po navázání on-line spojení PC a regulátoru NORDSERV identifikuje typ (hardwarové a softwarové 
provedení) a zobrazí pouze relevantní datové soubory. Parametrová sada může být vytvořena i off-
line, tedy bez připojeného servoregulátoru. 
Součástí NORDSERVu je i editor PLC programu pro regulátor, s možnosti testování uživatelského 
programu. 
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3.4   Ovládací prvky programu 
Obrázek ukazuje rozhraní programu NORDSERV v situaci, kdy servoregulátor je připojen k PC přes 
rozhraní RS232. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Obrazovka programu NORDSERV se servoregulátorem připojeným přes RS232 

 

Parametry pohonu Tlačítkové menu Ovládací okno 

Typ servoregulátoru Název aktuální datové sady Informace o stavu pohonu  
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3.5   Parametrizační asistent 
Parametrizační asistent pomůže uživateli v nastavení programu. 
 
Pokud nebyl program spuštěn v požadovaném jazyce (tedy v Němčině nebo Angličtině), zavřete 
dialogové okno a zvolte požadovaný jazyk v menu “Option”, položka “Language” 
(resp.Optionen/Sprachen). 

 Pro návrat do Parametrizačního asistenta použijte tlačítko v menu : . 
 
 
Parametrizační asistent provede uživatele postupně volbami programu : 
 
1. V prvním dialogu je uživatel dotázán který sériový port bude použit pro připojení. Ujistěte se, zda 
zvolený port není využíván jiným aktivním programem! 
 
2. V dalším kroku je navázáno spojení se servoregulátorem. Pokud je objeví problém s připojením, 
zkontrolujte následující:  

- je zvolen v programu správný sériový port? 
- ověřte zda spojení se servoregulátorem je skutečně navázáno 
- je použit správný typ propojovacího kabelu?  
- je přivedeno napájecí napětí do servoregulátoru? 

 
3. Po navázání spojení PC otevře se dialogové okno pro správu parametrů. V něm uživatel zvolí 
vhodnou datovou sadu (z databáze). Dialogové okno zobrazí pouze ty datové sady, které odpovídají 
připojenému typu servoregulátoru. V okně “Motor options” se zvolí typ motoru, který je připojen. Poté, 
co je zvolen typ regulátoru i motoru budou zobrazeny jen ty sady parametrů, které odpovídají dané 
kombinaci.  
 

Věnujte této fázi maximální pozornost – při zadání nesprávného typu motoru 
hrozí poškození připojeného motoru. 

 
 
4. V dalším dialogovém okně budou k volbě nabídnuty "Data records defined by the manufacturer" , 
tedy datové sady definované výrobcem. Zde lze vybrat sadu, která nejlépe odpovídá aplikaci.Toto 
okno zobrazuje tzv. referenční datové sady, vytvořené firmou NORD. Tyto sady byly vytvořeny pro 
konkrétní kombinaci motor + servoregulátor s parametry pro chod bez zatížení. Datová sada která 
bude změněna uživatelem bude uložena a zobrazena v okně "user-defined data records", tedy 
“uživatelské datové sady”. 
 
5. Po výběru konkrétní datové sady se otevře okno, kde je možné vybrat a měnit parametry pohonu 
dle aplikace. 
 
6. Po nastavení všech parametrů se otevře okno pro on-line řízení pohonu. Na levé straně jsou 
zobrazovány hlavní hodnoty pohonu. Pro testovací provoz lze využít okna “control” – popis viz kapitola 
“Ovládání pohonu”. Parametry pohonu lze měnit i dodatečně, po počáteční parametrizaci.
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3.6   Ovládání pohonu 
Servopohon lze testovat pomocí okna “Control”, kde se zobrazí další možnosti. Okno “Control” lze 

vyvolat ikonou  . 
 
 
3.6.1  Servoregulátor ZAPNOUT a VYPNOUT 
Servoregulátor je zapínán tlačítkem “ON”. Pokud je pohon skutečně v činnosti, změní se zobrazení na 
tlačítku na “OFF”. Tímto tlačítkem lze tedy spouštět a zastavovat pohon při testování, 

Řídící okno. 
 
 
 
3.6.2  Změna žádané hodnoty 
Žádanou hodnotu lze měnit v řídícím okně tlačítky  “smaller” (snížit) nebo “greater” (zvýšit). Každá 
změna je přenesena ihned do servoregulátoru a změna zobrazena v okně. Změna je provedena vždy 
skokově o 5% z maximální hodnoty. Maximální hodnota je kopírována z dialogu “Limity”. Žádanou 
hodnotu vyšší než je toto maximum nelze zadat. Pro zmenšení velikosti skoku při změně zadání je 
nutno zmenšit manuálně maximální hodnotu. 
Řídící okno je možné nastavit do režimu rychlostní nebo momentové regulace. Tlačítkem STOP je 
žádaná hodnota nastavena na nulu, dalším stiskem “STOP” je tato žádaná hodnota vyslána do 
regulátoru. Tento postup lze využít i pro vytvoření skoku žádané hodnoty, která umožňuje analýzu 
nastavení pohonu pomocí osciloskopického záznamu. 
  
 
 
3.6.3  Nastavení testovacího režimu v okně “Control” 
V řídícím okně lze nastavit několik režimů pro testování pohonu: 

- polohování 
- rychlostní řízení 
- momentové řízení 
- rychlostní řízení s reverzací 
- momentové řízení s reverzací 

 
Při aktivovaném režimu Polohování se tlačítko “STOP” změní na “HOME”. Tato funkce umožní 
vyzkoušet nalezení referenčního nulového bodu pro polohování. Dokud není tato operace ukončena, 
není do regulátoru vyslána žádná žádaná hodnota. Dále je k dispozici tlačítko pro nulování skutečné 
polohy servoregulátoru (“current position equal to 0”). Toto tlačítko je funkční jen při zastaveném 
pohonu. Při testovacím provozu lze tuto funkci využít místo hledání nulového bodu. 
Co se týká reverzace – aktuální žádaná hodnota je negována po vypršení časového úseku zadaného 
ve volbě “Pulse width”.  
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3.7   Nahrávání a ukládání datových sad 
Při parametrování servoregulátoru pro konkrétní aplikaci mějte na paměti, že datová sada  a PLC 
program jsou nahrávány a ukládány odděleně. 
Komunikace s regulátorem je možná buď přes rozhraní RS232/RS485 nebo přes CAN sběrnici. 
 
3.7.1  Nahrání datové sady do PC 
V programu NORDSERV lze v menu Database nahrát buď novou datovou sadu nebo sadu 
vytvořenou a uloženou v minulosti. Do PC (do programu NORDSERV) lze datovou sadu nahrát buď z 
disku PC příkazem  Load data record from PC nebo z regulátoru příkazem Load data record from 
controller (v on-line). 
 

 
 

Ikona  odpovídá příkazu Load data record from controller a umožňuje nahrát aktivní 
datovou sadu z připojeného regulátoru a to kdykoliv, dokonce i při běžícím pohonu.  
 
 
 

Ikona   odpovídá příkazu Load data record from PC  a umožňuje výběr a nahrání datové 
sady uložené v počítači. 
 
Po nahrání datové sady jsou na spodním řádku v programu zobrazeny tyto informace: 
 

• typ servoregulátoru 
• název datové sady 
• úroveň zpřístupnění  
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3.7.2  Uložení datové sady do regulátoru nebo do PC 
Po nastavení parametrů v aktuální datové sadě je možné je uložit do PC příkazem Save data record 
in PC nebo Save data record in PC as (uložení pod jiným názvem). Pro nahrání datové sady do 
regulátoru použijte příkaz Transmit data record to controller. 
 

 
 

Ikona   odpovídá příkazu Transmit data record to controller a po kliknutí na ni je aktivní 
datová sada přenesena do RAM - paměti regulátoru. Při této operaci mějte na paměti, že datová sada 
je tímto přenesena pouze do “operační paměti” a není tedy trvale uložena v regulátoru. Jinými slovy, 
pokud dojde ke změně některých parametrů a regulátor pak bude odpojen od napětí, budou tyto 
změny ztraceny. Proto pokud chcete datovou sadu nebo změny v sadě trvale uložit, použijte příkaz 
“SAVE” v menu “Drive”. 
 
 

Ikona  odpovídá příkazu Save data record in PC, po kliknutí je datová sada zálohována na PC 
pod shodným jménem. Pokud chcete aktivní datovou sadu uložit pod jiným jménem, zvolte příkaz 
Save data record in PC as  v menu programu. 
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3.7.3  Uložení datové sady v regulátoru 
Příkaz Save se nachází v menu Drive.  Slouží pro trvalé uložení dat v regulátoru, tedy přesun z 
paměti RAM do EPROM. 
 

 
 
Tato operace zabere několik sekund a je znázorněna oznámením na ploše programu. Po tuto dobu 
není funkční komunikace a zpracování vstupů a výstupů. Proto musí být regulátor v klidu, pokud 
chceme provést tuto operaci. 
.  
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3.7.4  PLC programovací okno 

Okno pro programování integrovaného PLC lze aktivovat buď ikonou      nebo příkazem “PLC” 
v menu “Drive”. 
 

 
 
Programovací okno PLC umožňuje editování a zobrazení PLC programu a jeho odladění: 
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3.7.5  Nahrání PLC programu 
 
Pro vyvolání lokálního menu PLC okna umístěte ukazatel myši do PLC okna a stiskněte pravé tlačítko 
myši. Lokální menu umožňuje nahrát program z PC příkazem Load program from PC nebo ze 
servoregulátoru příkazem: Load program from controller  
 

 
 
Pokud je PLC okno aktivováno poté, co uživatel pracoval v parametrizační části programu, program 
automaticky otevře naposledy editovaný PLC program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 



NORDAC SK 1000E Stručný popis  

28  BU 1000 CZ 

 
3.7.6  Uložení PLC programu 
 
Pokud uživatel dokončil program nebo změny v programu, je nutné program uložit. Pro tuto operaci 
stiskněte pravé tlačítko myši – poté se objeví opět lokální menu PLC okna. Pro uložení programu do 
regulátoru použijte příkaz Save program in the controller , pro uložení do PC příkaz Save program 
in the PC.    
 

 
 

Pro uzavření PLC okna klikněte na pravý horní roh, na ikonu  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důležitá poznámka: 
 
Uložení datové sady (příkaz Save, menu Drive) neukládá automaticky i PLC program! 
 
PLC program a datová sada parametrů jsou nezávislé soubory a oba musí být zvlášť 
nahrávány i ukládány. 
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4    Technická data 
 
4.1   Elektrická data 
Typ: SK 1000E ... -101-340-A -201-340-A -301-340-A -401-340-A -501-340-A -801-340-A -102-340-A 

Elektrický výkon [kW] 1 2 3 4 5 8 10 

Velikost  1 2 3 

Napájecí napětí  3 AC 380 - 460 V, -20%/+10%, 47 ... 63 Hz 

Jmenovitý proud rms [A] 3.6 4.8 6.3 8.4 10.8 15 20 

Maximální proud po 60s rms 

 při zastaveném pohonu 
[A] 5.1 6.7 8.8 11.7 15.1 21 28 

Max. proud <60s >3 Hz rms [A] 7.2 9.5 12.4 16.6 21.4 30 40 
Brzdný odpor  externě připojený (kap. 4.3.2) 

Spínání/vypínání napájení  Po vypnutí vyčkejte min.60sec před dalším zapnutím! 

Okolní teplota  0°C ... +40°C pro trvalý provoz 

Chlazení  konvenční ventilátor 

 
4.2   Funkce 
Funkce Specifikace 

Zpětná vazba resolver nebo přesnost 10bit, rozlišení 12bit, rozsah rychlosti +/-22500 ot/min, 2-pól, 7Vrms 

Zpětná vazba inkrementální snímač (IRC) 5V napájení <150mA, rychlostní rozsah 4096 inkrementů = +/-18500 ot./min., 
minimální dělení 500  (např.. 500, 512, 1000, 1024 etc.) Nutno ověřit dělení a rychlost 
motoru, zda není překročena max. frekvence výstupního signálu 200kHz.  

NORD standard: 2048ink/ot.  85°C  200kHz max. (6000ot./min); 100°C  100 kHz max. 
(3000ot./min) 

Ochrany přehřátí servoregulátoru, přehřátí motoru 

přepětí a podpětí 

zkrat, zemní chyba, přetížení 

Možnosti řízení Rychlostní, momentové, polohové (smyčka 50µsec) 

Analogový vstup +/- 10 V rozlišení 12 bit 

Rychlost - kalkulace 16-bit 

Hlídání teploty motoru KTY84 

Řídící vstupy 6 vstupů 10 - 30 V, programovatelných, využitelných v integrovaném PLC,  

další vstupy pro koncové spínače, Enable, referenční čidlo a teplotní čidlo  

Řídící výstupy 1 relé 30V AC / DC / 2A  
6 tranzistorových výstupů 24 V / 25 mA, zkratuvzdorné, programovatelné 

Komunikační rozhraní RS 232 

RS 485 

CAN bus  500 Kbps (dle typu i 1Mbps) 

Účinnost přibližně 95% 

Další vstupy Druhý vstup pro inkrementální snímač (např. pro elektrickou hřídel), 

SSI vstup pro absolutní čidlo polohy  nebo rozhraní pulsy-směr (jako krokový motor) 

Okolní teplota 0°C ... +40°C pro trvalý provoz 

Skladovací teplota -40°C ... +70°C 

Stupeň krytí IP20 

Elektrické oddělení Řídící vstupy (digitální a analogové) 
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4.3   Příslušenství 
Příslušenství Popis Data 

Motorový silový kabel --- 

Kabel pro resolver   --- 

Kabel pro inkrementální snímač --- 

RS 485 komunikační kabel --- 

CAN bus komunikační kabel --- 

RS232 komunikační kabel --- 

Propojovací kabel pro elektrickou 
hřídel 

Popis na požádání 

--- 

RS232 / RS485  převodník pro připojení PC automatické přepnutí 
rychlosti (bps) 

Přídavné EMC filtry pro splnění odrušení dle třídy B  

Externí brzdné odpory pro dynamické brždění  100W, 300W, 400W, 600W 
 
4.3.1   Přídavný síťový filtr, třída B 
Pro zajištění vyššího standardu EMC odrušení lze využít externí podstavné filtry. Pak je zajištěno 
odrušení dle třídy “B”, dle EN 55011. Instalace filtru i celého pohonu musí odpovídat požadavkům v 
kapitolách 2.3 a 2.4 
 

typ servoregulátoru Filtr 

SK1000E-101-340-A to 301-340-A SK-LF1-460/14-F 
SK 1000E-401-340-A to 501-340-A SK-LF1-460/24-F 
SK 1000E-801-340-A to 102-340-A SK-LF1-460/45-F 
 
4.3.2  Brzdné odpory (doplněk) 
V případě požadavku na rychlé zastavení nebo zpomalení je elektrická energie vracena zpět do 
regulátoru. Aby nedošlo k přepětí v DC meziobvodu v těchto situacích, je nutné použít externí brzdný 
odpor dle specifikace z následující tabulky. Brzdný tranzistor je ve všech typech regulátoru již 
integrován. 
V tabulce jsou uvedeny standardní typy odporů, určené pro podstavnou nebo boční montáž do 
rozvaděče. V případech, kdy je nutno uvažovat s delším bržděním a při větších momentech 
setrvačnosti konzultujte vhodný typ brzdného odporu pro vyšší zatížení (není uveden v tabulce) 
 

Brzdný odpor Délka Šířka Hloubka Kabel 
Servoregulátor 
SK1000E- 

Typ 
SK BR1- 

odpor 
[Ohm] 

Trvalý 
výkon 

W 

Pulsní 
výkon 
KW 

   průřez x 
délka 

101-340-A 
201-340-A 
301-340-A 

200/100 
200/300 
100/400 

200 
200 
100 

100 
300 
400 

1,8 
3,0 
3,6 

281 121 48 0,75 x 200 

401-340-A 
501-340-A 

60/600 
60/600 

60 
60 

600 
600 

6,0 
6,0 

331 121 48 0,75 x 200 

Pulzní výkon závisí na aplikaci: max. 5% /120s,       všechny rozměry v mm 
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4.3.3  Kabely 
 
Všeobecně: vhodné pro kabelové řetězy, odolné olejům, stínění měděným opletem 

Kabely i konektory dle UL/CSA 
Ochrana proti vytržení z konektoru, odolné ohybu 
Provozní teplota do 65°C 
Barvy:   silový kabel – oranžový 

resolverový a IRC kabel - zelený 
komunikační kabely: CAN, RS485, RS232, a propojovací kabely – fialový 
 

Délky kabelů: 
Standardní délky 3m, 10m, 15m a 20m skladem 
Další rozměry na požádání. 
 
 
 
5    Údržba 
 
NORDAC SK1000E nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu, pokud je provozován dle pokynů 
výrobce. 
 
Pokud je regulátor provozován v prašném prostředí, měly by být pravidelně čištěny chladící plochy 
stlačeným vzduchem. Pokud je rozvaděč vybaven vstupními vzduchovými filtry, je třeba je udržovat 
čisté, resp. pravidelně vyměňovat. 
 
V případě potřeby opravy se obraťte na obchodní zastoupení firmy NORD. 
 
Pokud zasíláte servoregulátor na opravu, odstraňte prosím všechny připojené kabely, potenciometry, 
externí displeje apod. 
 
 
 
 
6    Dokumentace 
 
Tento dokument je pouze stručný přehled nejdůležitějších informací o servoregulátoru SK1000E. Další 
dokumentaci lze nalézt buď na CD NORDSERV, přiloženém ke každé dodávce SK1000E, popř. na 
internetu: http://www.nord.com/ 
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