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Hajtóműves motorokIpari hajtóművek Frekvenciaváltók és motorindítók

 Székhely és technológiai központ a Hamburg 
közelében levő Bargteheidében.

 Innovatív hajtásmegoldások 100-nál is több 
iparág számára.

 7 technológiailag vezető gyártóbázis állít elő 
hajtóműveket, motorokat és hajtáselektronikát 
az egy kézből származó komplett 
hajtásrendszerekért.

 A NORD 48 saját leányvállalatot tart fenn 
36 országban és további értékesítési 
partnerekkel rendelkezik több mint 
50 országban. A partnerek helyszíni 
tanácsadást és műszaki támogatást 
nyújtanak, szerelőközpontokat működtetnek 
és ügyfélszolgálati feladatokat látnak el.

 Világszerte 4.000-nél több munkatárs 
dolgozik az ügyfélspecifikus megoldásokért.

Bargteheide-i központ Motorgyártás Gyártás és szerelés Motorszerelés

Hajtóműgyártás Frekvenciaváltó-gyártás
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Sealed Surface Conversion System

NORD sima felületű nsd tupH motor

Elérhető nsd tupH 
készülékek: 

SK 135E    
motorindító

Sima felületű 
motorok 

NORDBLOC.1® 
homlokkerekes 
hajtómű  
(6-os méretig)

NORDBLOC.1® 
2-fokozatú 
kúpkerekes     
hajtómű

UNIVERSAL SMI 
csigakerekes  
hajtómű

SK 180E 
frekvenciaváltó

nsd tupH a nagy igénybevételt jelentő 
körülményekhez:

 Az italgyártásban és az élelmiszeriparban való 

használat

 Tejgazdaságokban való használat

 Gyógyszeriparban való használat

 Víz- és csatornázási berendezésekhez való használat

 Autómosókban való használat

 Tengereken és vízpartokon való használat

 Vegyszerekkel tisztítható  

(Wash-down, széles pH-tartomány)

A felületkezelt alumínium házrészekkel 
végzett tesztek: 

 ASTM D714 felhólyagosodás

 ASTM D610-08 korrózió

 ASTM D1654-08 karcolódás

 ASTM B117-09 sópermetteszt

 ASTM D3170 graviméterteszt

 DIN EN ISO 9227 sópermetteszt

 DIN EN ISO 2409 rácsvágó vizsgálat

A NORD nsd tupH felületkezeléssel ellátott hajtóműves 
motorjai optimálisak a nagy igénybevételt jelentő környezeti 
feltételek melletti alkalmazásra:

 Könnyen tisztítható felületek

 Sav- és lúgálló (széles pH-tartomány)

 Nincs beszivárgás, sérülések esetén sem

 Nem pattogzik le

 Korrózióálló, magakadályozza a kontaktkorróziót

 A nemesacél alternatívája

 Megfelel az FDA Title 21 CFR 175.300 előírásainak

 Kromátmentes

A komplett megoldás szélsőséges körülményekre:

 Felületkezeléssel ellátott házrészek

 Nemesacél DIN- és szabványalkatrészek

 Wash-down készülékház (hajtómű és motor)

 Nemesacél tengelyek

 Speciális tengelytömítő gyűrűk

 Élelmiszerekkel kompatibilis olaj
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Az egy részből álló, blokkházas 
megbízható hajtóművek minden 
terheléssel elbírnak.

 Nagy teljesítménysűrűség

 Hosszú élettartam

A nagyteljesítményű IE4-motorok 
minden üzemi helyzetben mozgásban 
tartják a hajtásrendszereket.

 Nemzetközi szabványoknak megfelelő 
konstrukció

 Nagyfokú túlterhelhetőség

 Energiahatékonyság

Intelligens hajtáselektronika a szükséges 
testre szabott vezérlési lehetőségekért.

 Méretezhető funkciók

 Teljeskörű terepibusz-csatlakozási

 lehetőségek

 Széles teljesítménytartomány

 Ingyenes integrált PLC

A hajtáselektronika

A hajtásmegoldások
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A hajtómű, motor és hajtáselektronika hármasát a NORD moduláris termékrendszere egy optimális és egyénre 
szabott hajtásmegoldássá teszi. Minden változat kimagasló termékminőséget, rövid tervezési és szerelési időket, 
kiváló szállítóképességet és jó ár-teljesítmény arányt kínál.

A kommunikációs lehetőségek széles 
körének köszönhetően, minden szinten 
biztosított a hozzáférés a hajtásokhoz, 
ami egyben számos beállítási 
lehetőséget is jelent.

 Összes általános buszrendszer

 Gyors és egyszerű üzembe helyezés 
dugaszolható kezelődobozzal vagy a 
NORDCON-szoftver segítségével

 Kényelmes kézi doboz a helyben 
történő kezeléshez

 Opcionálisan intralogisztikai 
lehetőségekkel

Az interfészek az egyszerű kezelést 
szolgálják. A hajtások konfigurálása és 
szerelése egyszerű.

 Egyszerű dugaszolható szerelés, 
az összes elterjedt dugaszoló 
csatlakozóval

 Dugaszolható tápkábel és 
motorkimenet

 Dugaszolható érzékelők és jeladók

 Gyári kábelek

 Ingyenes integrált PLC

A kapcsolók és gombok közvetlenül 
a hajtásokon kaptak helyet, közvetlen 
indítást, leállítást és üzemmódváltást 
lehetővé téve.

 Hálózati kapcsoló

 Helyi vagy távvezérlés közötti váltást 
lehetővé tevő választókapcsoló

 Indítás / leállítás és előre- / hátramenet 
kapcsoló

 Energiahatékonyság

A hajtóművekA motorok
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A forradalmi jelentőségű zárt készülékházas konstrukciót a NORD DRIVESYSTEMS már 1981-ben kifejlesztette.                                                            
A valamennyi hajtáselemet magába foglaló zárt ház egyetlen munkadarabból készül.

 Egy zárt készülékház, amely integráltan 
tartalmazza az összes csapágyhelyet

 Komplett megmunkálás egyetlen befogatással

 Nagy kihajtóoldali nyomatékok

 Nagy axiális és radiális terhelés

 Maximális üzembiztonság

 Hosszú élettartam

 Kis zajszintű üzem

	Talpas vagy peremes kivitel

	Hosszú élettartam, kis karbantartási igény

	Optimális tömítettség

	Blokkházas kivitel

Méretek: 11
Teljesítmény: 0,12 – 160 kW
Nyomaték: 10 – 26.000 Nm
Áttétel: 1,35 – 14.340,31:1

Blokkházas homlokkerekes hajtóművek (G1000 katalógus)

	Talpas vagy peremes kivitel

	Alumíniumöntvény ház

	Blokkházas kivitel

	Az ipari szabvány szerinti méretek

Méretek: 13
Teljesítmény: 0,12 – 37 kW
Nyomaték: 30 – 3.300 Nm
Áttétel: 1,07 – 456,77:1

NORDBLOC.1® 1 és 2 okozatú homlokkerekes hajtóművek (G1000 katalógus)

	Talpas, peremes vagy felfűzhető ház

	Cső- vagy tömör tengely

	Rövid kivitel

	Szürkeöntvény vagy alumínium blokkház

Méretek: 15
Teljesítmény: 0,12 – 200 kW
Nyomaték: 110 – 100.000 Nm
Áttétel: 4,03 – 15.685,03:1

Blokkházas lapos hajtóművek (G1000 katalógus)

	Talpas, peremes vagy felfűzhető ház

	Cső- vagy tömör tengely

	Blokkházas kivitel

Méretek: 11
Teljesítmény: 0,12 – 200 kW
Nyomaték: 180 – 50.000 Nm
Áttétel: 8,04 – 13.432,68:1

Blokkházas kúpkerekes hajtóművek (G1000 katalógus)
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	Moduláris

	Univerzális rögzítési lehetőségek

	Élettartamra szóló kenés

	 IEC-kivitel

Méretek: 5
Teljesítmény: 0,12 – 4,0 kW
Nyomaték: 21 – 427 Nm
Áttétel: 5,00 – 3.000:1

	Talpas, peremes vagy felfűzhető ház

	Cső- vagy tömör tengely

	Alumínium ház

Méretek: 6
Teljesítmény: 0,12 – 9,2 kW
Nyomaték: 50 – 660 Nm
Áttétel: 3,03 – 70:1

NORDBLOC.1® 2-fokozatú kúpkerekes hajtóművek (G1014 katalógus)

UNIVERSAL SMI csigakerekes hajtóművek (G1035 katalógus)

	Moduláris

	Univerzális rögzítési lehetőségek

	Élettartamra szóló kenés

	 IEC-kivitel

Méretek: 5
Teljesítmény: 0,12 – 4,0 kW
Nyomaték: 21 – 427 Nm
Áttétel: 5,00 – 3.000:1

UNIVERSAL SI csigakerekes hajtóművek (G1035 katalógus)

	Talpas, peremes vagy felfűzhető ház

	Cső- vagy tömör tengely

	Blokkházas kivitel

Méretek: 6
Teljesítmény: 0,12 – 15 kW
Nyomaték: 93 – 3.058 Nm
Áttétel: 4,40 – 7.095,12:1

Blokkházas csigakerekes hajtóművvek (G1000 katalógus)
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Építőkocka rendszerű ipari 
hajtóművek

A sokrétű kínálat, nagyfokú rugalmasság, valamint a 
rövid tervezési és szerelési idők alapját az egymáshoz 
optimálisan illeszkedő egyedi komponensek képezik. 
Ez nagyobb méretű hajtóműveknél is lehetővé teszi az 
adott hajtásmegoldás ügyfél igényeire történő testre 
szabását és a rendszerek gyors leszállítását.

282.000 Nm-ig

A NORD DRIVESYSTEMS az egyetlen gyártó, aki 282.000 Nm kimenő nyomatékú moduláris ipari 
hajtóműveket állít elő egy részből álló házakban.

	A csapágyhelyek és tömítőfelületek egy megfogással készülnek

	A házban nincs osztósík, így nincsenek nyomatékterhelt tömítőfelületek sem

	A lehető legnagyobb tengelypontosság, így zajszegény üzem

	Hosszú élettartam, kis karbantartási igény

	5,54 – 400:1 áttételi tartományazonos talpfuratkiosztás esetén

	Tengellyel párhuzamos és derékszögű hajtómű

Méretek: 11
Teljesítmény: 1,5 – 4.000 kW
Nyomaték: 15.000 – 282.000 Nm
Áttétel: 5,54 – 30.000:1

MAXXDRIVE® ipari hajtóművek (G1050 katalógus)



www.nord.com  |  9

A szimmetrikus kivitelű MAXXDRIVE® XT ipari hajtómű több különböző helyzetben szerelhető be. 
Az erősen bordázott kivitel és az optimális axiális ventilátorok és légterelő burkolatok együttesének 
következtében nagyon magas hőterhelhetőség érhető el.

	Optimalizált ház és felületkivitel a magas hőmérsékletek 
 mellett megvalósuló nagy teljesítmény érdekében

 A házban nincs osztósík, így nincsenek nyomaték terhelt 
 tömítőfelületek sem

	A csapágyhelyek és tömítőfelületek egy megfogással készülnek                                                           
(nyugodtabb járás és hosszabb élettartam)

	Nagyfokú tengelypontosság, ezért alacsony zajfokozatú futás

	Hosszú élettartam, kis karbantartási igény

	Szöghajtások

Méretek: 7
Teljesítmény: 1,5 – 1.500 kW
Nyomaték: 15.000 – 75.000 Nm
Áttétel: 6,14 – 22,91:1

MAXXDRIVE® XT ipari hajtóművek (G1050 katalógus)
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A NORD DRIVESYSTEMS saját 
fejlesztésű motorjai a világ 
minden fontos piacán 
megtalálhatók. Ez a fajta 
önállóság nagyfokú 
függetlenséget jelent a 
beszállítóktól, és a rövid és 
igen megbízható szállítási 
határidők döntő előnyét 
kínálja az ügyfeleknek.

Az EN50598 szerinti 
Ecodesign-irányelvnek 
megfelelő motor- és 
motorvezérlő-rendszer 
kombinációban

Nemzetközi energiahatékonysági szabványok

 EU: IE1 – IE4, az IEC 60034-30 szabvány szerint

 USA: ee labeling az EISA 2007 (Dept. of Energy) 
szabvány szerint

 CA: CSA energy verified az EER 2010 szabvány 
szerint

 CN: CEL, az GB 18613 szabvány szerint

 KR: KEL, az REELS 2010 szabvány szerint

 BR: Alto Rendimento az Decreto nº 4.508            
szabvány szerint

 AU: MEPS az AS  / NZS 1359.5 szabvány szerint

Energiatakarékos motorok  
(M7000 katalógus)

Pólusváltó motorok  
(M7000 katalógus)

Egyfázisú motorok  
(M7000 katalógus)

Sima felületű motorok  
(M7010 katalógus)

IE5+ szinkronmotorok (9012 speciális szórólap)

Robbanás ellen védett motorok  
(gázatmoszféra) (G2122 katalógus)

Robbanás ellen védett motorok  
(poratmoszféra) (G2122 katalógus)
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NORD DRIVESYSTEMS – IPAR 4.0 TÁMOGATÁSA
„NORD 4.0 READY!“ – Ez annyit jelent, hogy a NORD-hajtások hálózatban működnek, önállóak és méretezhetőek.       
A fókuszpontban a nagy teljesítményű processzorokkal felszerelt és gazdag interfészkínálattal és funkciókkal 
rendelkező frekvenciaváltók állnak. Nem csupán saját maguk és a motor felügyeletét látják el, de a berendezés    
egyes szegmenseinek terhelésére gyakorolt (sőt, azon túlmutató) hatásukét is.

Az integrált PLC elvégzi a csatlakoztatott érzékelők és működtetők adatainak feldolgozását, szükség szerint 
közvetlenül elindít egy folyamatvezérlést, és kiváló minőségben továbbítja a hajtás- és alkalmazásadatokat a 
vezérlőbe és a többi hálózatba kötött gépegységbe.

Az intelligens folyamatvezérlők egyik lehetséges formája például, ha a hajtás autark módon (önállóan) dönt egy 
váltó állásáról, és annak megfelelően működik. A hajtásegységek azonban egymással is képesek kommunikálni: 
„Figyelem, árucsomagot küldök az irányodba, indítsd be a szállítószalagod.“ A slave-hajtások egy meghatározott 
feladat végrehajtására egy master-hajtásra képesek szinkronizálódni, majd utóbb visszatérni normál üzemre. 
Paraméterkészletként több száz jellemző funkció áll rendelkezésre az egyszerű alkalmazás érdekében.

Ennek segítségével a frekvenciaváltók szükség szerint a berendezésvezérléstől függetlenül egyszerű és összetettebb 
alkalmazásokat képesek koordinálni, folyamatváltozásokra reagálni és számos folyamatzavart külső beavatkozás 
nélkül, önállóan megszüntetni.

Nálunk megtalálja az intelligens folyamatokhoz szükséges hajtást: Hálózatba 
kötött – önálló – méretezhető. Napjainkban a NORD DRIVESYSTEMS intelligens 
hajtóművei fontos szerepet töltenek be a többszörösen összetett berendezésekben, 
hozzájárulva ezzel az úgynevezett negyedik ipari forradalom előmozdításához, 
amelynek középpontjában minden szinten az átfogó információcsere áll.

Szenzorok / Folyamatadatok

Működtetők

Nemzetközi energiahatékonysági szabványok



12  |  www.nord.com

Komplett hajtásrendszerek egy kézből
NORD DRIVESYSTEMS

A NORD DRIVESYSTEMS gyártásában megtalálhatók a szükséges teljesítményelektronikához a frekvenciaváltók és motorindítók.
A NORD kínálatában mind a hagyományos kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltók, mind pedig a decentralizált és 
teljesen integrált hajtásegységek megtalálhatók.

	 Integrált elektronikus fék-egyenirányító

	Általános paraméterstruktúra

	 Irányváltó indító „lágy indítás” funkcióval

Méretek: 2
Feszültség: 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 500 V
Teljesítmény: 0,12 – 3 kW, ill. 7,5 kW-ig

NORDAC START  SK 135E motorindító (E3000 katalógus)

	Önálló üzem

	4 paraméterkészlet

	Érzékelő nélküli áramvektor-szabályozás 
(ISD-szabályozás)

	 Integrált PLC

Méretek: 2
Feszültség: 1~ 110 – 120 V, 1 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 500 V
Teljesítmény: 0,25 – 2,2 kW

NORDAC BASE  SK 180E frekvenciaváltó (E3000 katalógus)

	Energiatakarékos funkció

	Beépített POSICON pozícióvezérlés

	 Integrált PLC

Méretek: 4
Feszültség: 1~ 110 – 120 V, 1 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 500 V
Teljesítmény: 0,25 – 22 kW

NORDAC FLEX  SK 200E frekvenciaváltó (E3000 katalógus)

	Frekvenciaváltók vagy motorindítók

	Az egyszerű üzembe helyezés és 
karbantartás érdekében a csatlakozók 
dugaszolhatók

	PLC-funkció a hajtásközeli funkciókért

Méretek: 3
Feszültség: 3 ~ 380 – 500 V
Teljesítmény: Frekvenciaváltó 0,37 – 7,5 kW, motorindító 0,12 – 3 kW

NORDAC LINK  SK 250E terepi elosztó (E3000 katalógus)
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	Önálló üzem

	4 paraméterkészlet

Méretek: 11
Feszültség: 1~ 110 – 120 V, 1 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 480 V
Teljesítmény: 0,25 – 160 kW

NORDAC PRO  SK 500E frekvenciaváltó (E3000 katalógus)

	Nagy túlterhelési tartalékkal rendelkező 
pontos áramvektor-szabályozás aszinkron- 
és szinkronmotorok működtetéséhez

	Univerzális interfész a valós idejű Ethernet 
érdekében

	 Integrált PLC-funkció a hajtásközeli 
funkciókért már az alapkivitelű készüléktől 
kezdődően 

Méretek: 3
Feszültség: 1 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 480 V
Teljesítmény: 0,25 – 5,5 kW

NORDAC PRO  SK 500P frekvenciaváltó (E3000 katalógus)

	Önálló paramétermemória

	Bluetooth-interfész a frekvenciaváltókhoz    
és NORDCON APP

	Számítógépes adatátvitel USB segítségével

	Üzem közben csatlakoztatható / eltávolítható

NORDAC ACCESS BT

	Műszerfal-alapú vizualizáció a 
hajtásfelügyelet és hibadiagnosztika 
érdekében

	Paraméterezés súgófunkcióval és gyors 
paraméter-hozzáférés

	Egyedileg konfigurálható oszcilloszkóp 
funkció hajtásanalízishez

	Biztonsági mentés és helyreállítás a 
hajtásparaméterek egyszerű kezeléséhez

NORDCON APP

	Érzékelő nélküli áramvektor-szabályozás 
(ISD-szabályozás)

	 Integrált PLC

A NORDAC ACCESS BT funkcióval rendelkező NORDCON APP 
a NORD-hajtásokhoz kifejlesztett mobil üzembe helyezési és szervizmegoldás. 
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Aktuális feszültség

P722

160 v

Aktuális fordulatszám

687,5

0              1375

1282 ford./perc
P717

 NORD-kvalifikációval rendelkező érzékelők

 Ügyfélspecifikus érzékelők csatlakoztatása (analóg / digitális) 

 PT1000 alapú motorhőmérséklet-érzékelő

 Környezeti vagy rendszerhőmérséklet

 Az olajcsere optimális idejének meghatározása a virtuális olajhőmérséklet alapján

 Belső PLC-ben futó algoritmus

 A hajtásrendszer hajtásparamétereinek kiolvasása

 Alap virtuális szenzorokhoz

 A hajtásspecifikus paraméterek és a hajtásközeli szenzorok előzetes feldolgozása

 A hajtás üzemállapot-kiértékelése

 A hajtás üzemállapotának helyi kijelzése

 Méretezhető kijelzés

 A hajtásadatok előkészítése hajtás- és rendszeranalízishez

 Állapotfelügyelet

 A hajtás- és rendszeradatok kijelzése

 Az állapotfelügyeletre vonatkozó információk ügyfél általi feldolgozása

 Az összegyűjtött állapotfelügyeleti információk és a folyamatadatok összefésülése

Rendszer rezgésérzékelő

Hőmérséklet-érzékelő

Olajcsere

Hajtásparaméter

Integrált PLC

Fényjelző

Helyi adatkezelés

Helyi műszerfal

Fölérendelt PLC

A gépek és berendezések üzembiztonságának és 
hatékonyságának optimalizálása érdekében az 
állapotfelügyelet során a rendszer rendszeresen 
vagy tartósan üzemi és állapotadatokat rögzít. Az 
adatok elemzése fontos információkkal szolgál a 
megelőző jellegű karbantartásra vonatkozóan. 

Ennek célja a gépek és berendezések proaktív 
karbantartása, az állásidők csökkentése és a 
berendezés hatékonyságának növelése.



www.nord.com  |  15

Hajtásalapú megközelítés

Az állapotfelügyeletből származó adatok átvezethetők a megelőző karbantartásba.

A moduláris szervizkínálatával a NORD DRIVESYSTEMS megoldásokat nyújt a 
hajtástechnika rendelkezésére állásának biztosítására és értékének megőrzésére. 
Különféle szervizszolgáltatásokat kínál kompakt modulok formájában – az üzembe 
helyezés idején nyújtott támogatástól a speciális karbantartási csomagokon át a javítási 
költségek felbecsülését célzó helyszíni elemzésig. Emellé társul még a modernizálás, ill. 
optimalizálás. Nem utolsó sorban az üzemeltető különféle képzésekre is elküldheti a 
munkatársait.

A NORD DRIVESYSTEMS moduláris szervizmegoldása

NORD-szervizmodul

 Szerelés és üzembe helyezés

 Rendszeres karbantartás és állapotfigyelés

 Javítás, üzembe helyezés vagy csere

 Pótalkatrész-logisztika

 Termékekkel kapcsolatos oktatás és képzés

 Egyénre szabott szerződések

 Sürgősségi szerviz a hét 7 napján, a nap 24 órájában

 Modernizálás és bővítés

  A hajtómű-paraméterek és a specifikus, üzem 
által meghatározott paraméterek lehetővé teszik 
az olajcsere időpontjának pontosabb megadását.

  A NORD megoldása arra a tényre alapoz, hogy 
hajtóművek esetében az olaj öregedése 
kiváltképpen az olajhőmérséklettől függ.

  A megoldás nem tartalmaz fizikai hőmérséklet-
érzékelőt, mert a virtuális szenzorok folyamatosan 
kiszámítják az aktuális olajhőmérsékletet.

  A meglevő NORD-frekvenciaváltó a kiértékelő 
egység szerepét tölti be: az algoritmus a belső 
PLC-ben fut.

  Az olajcsere optimális idejének érzékelő nélküli  
meghatározása a virtuális olajhőmérséklet alapján

  A hajtásadatok előzetes feldolgozása az integrált  
PLC-ben

  Az adatok ügyfél rendelkezésére bocsátása az 
elterjedt interfészek segítségével

A hajtóműben levő olaj hőmérsékletének alakulása
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