
Nové DuoDrive
Převodovka a motor v jednom – ze dvou komponent vzniká jeden.  
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NORD DRIVESYSTEMS vytyčuje 
nové milníky se svým synchron-
ním motorem IE5+ a to obzvláště 
z  pohledu energetické účinnosti 
pohonných systémů v potravinář-
ském průmyslu a  intralogistice. 
NORD má nyní tento vysoce účin-
ný motor IE5+ integrován s  jed-
nostupňovou čelní převodovkou 
a  tím optimalizuje účinnost sys-
tému. Integrace vznikla tím, že se 
podařilo navrhnout pohon, kde je 
převodovka a  motor ve společné 
skříni. Kompaktní zástavbový pro-
stor, vysoká koncentrace výkonu 
a velmi nízké hlukové emise jsou 
jen některé z uživatelských výhod 
pro zákazníka z  logistického od-
větví nebo potravinářského či far-
maceutického průmyslu. 

Důležitá vlastnost nové motorové 
jednotky s převodovkou DuoDrive 
je vysoká efektivita systému 
s  kompaktní konstrukcí. U  tohoto 
řešení odpadá mnoho opotřebitel-
ných dílů a tím se snižují náklady 
na údržbu. Jednoduché uvedení do 
provozu tohoto kompletního řešení 
za pomocí technologie Plug & Play 
má za následek významné sníže-
ní celkových nákladů na provoz 
(TCO) ve srovnání s  předchozími 
systémy pohonů. DuoDrive se hodí 
nejen pro využití v  intralogistice,  

ale také v  potravinářském a  far-
maceutickém průmyslu. 

Integrace je důkladně  
promyšlena
S  DuoDrive nyní NORD DRIVE-
SYSTEMS nabízí revoluční řešení 
koncepce integrovaného převo-
dového motoru v  hygienickém 
wash-down designu, ve kterém je 
synchronní motor IE5+ integrován 
s  jednostupňovou čelní převodov-
kou do  jedné skříně. Obzvláště 
kompaktním Duo Drive konceptem 
se dosahuje ještě výrazně vyšší 
energetické účinnosti než v osvěd-
čených koncepcích, ve kterých je 
synchronní motor IE5+ kombino-
vaný s  kuželovými převodovkami 
NORDBLOC.1®. DuoDrive nabízí 
díky až 92% účinnosti obzvláště 
vysokou celkovou účinnost v  této 
výkonnostní třídě a dosahuje jí i při 
provozu s  částečným zatížením. 
Díky tomu je připraven na budouc-
nost a  skutečně snižuje náklady. 
První dostupná velikost DuoDrive 
pokrývá převodové poměry od  
i = 3,24 do i = 16,2 a je navržena 
pro momenty do 80 Nm a výstupní 
otáčky až 1.000 ot/min.

Více informací na letáku S5010:



IE5+ motor v osové  
velikosti 90
Novinka: Energeticky účinné synchronní motory

Energeticky efektivní, cenově vý-
hodný a šetrný k životnímu prostře-
dí: Se synchronním motorem IE5+ 
nastavuje NORD DRIVESYSTEMS 
nové standardy. Nový motor je nyní 
k  dispozici ve ventilovaném prove-
dení nebo s hladkým pláštěm až do 
výkonu 4,0 kW. Na přání jsou k dis-
pozici také motory s  velmi hladkým 
povrchem a povrchovou úpravou nsd 
tupH. 

Výrazně nižší ztráty než u  řady IE4: 
Energeticky efektivní synchronní 
motory IE5+ s permanentními mag-
nety od NORD DRIVESYSTEMS se 
vyznačují zejména vysokou účinností 
a  širokým rozsahem kroutícího mo-
mentu. Díky tomu jsou ideální pro 
ekonomický provoz i  při částečném 
zatížení. Nové motory IE5+ jsou stej-
ně zajímavé jak pro intralogistiku, 
tak pro hygienicky náročné provozy 
v  potravinářství a  farmaceutickém 
průmyslu.

V  uplynulém roce byl představen 
kompaktní motor IE5+ o velikosti 71, 
nyní tedy také velikost 90 pro rozsah 
výkonů od 1,1 do 4,0 kW, s  trvalým 
kroutícím momentem 6,8 až 18,2 
Nm. Motor nabízí obvyklou flexibilitu 
NORD: Vedle přímé montáže je k dis-
pozici také NEMA a IEC motorové při-
pojení, na vyžádání jsou také k dis-
pozici integrované snímače otáček 
a mechanické brzdy. 

Díky konstantnímu kroutícímu mo-
mentu v širokém rozsahu otáček se 
nabízí zajímavá redukce variant. Lze 
minimalizovat administrativní nákla-
dy, dochází k snížení výrobních, logi-
stických, skladovacích a  servisních 
procesů. Investice se vrátí v krátkém 
čase. IE5+ synchronní motory jsou 

modulárně začleněny do stavebni-
cového systému NORD, lze je kom-
binovat se všemi převody a  také 
s elektronickými produkty od NORD 
DRIVESYSTEMS. Tak vzniklo sys-
témové řešení od jednoho výrobce, 
které navzájem bezproblémově pro-
pojuje všechny komponenty. Více informací na letáku S5012



NORDAC ON je kompaktní, inteli-
gentní měnič pro decentralizované 
použití. Je namontován přímo na po-
honu a  nabízí se pro menší výkony 
motorů, do 2,2 kW. Jsou plánovány 
dvě varianty, každá se třemi výko-
novými velikostmi. NORDAC ON je 
navržen pro provoz s asynchronními 
motory, NORDAC ON+ pak pro pro-
voz se synchronními motory. Tímto 
se doplňuje vysoce účinné portfolio 
NORD točící se kolem nové genera-
ce IE5+ motorů. Obě varianty měniče 
mají integrované ethernetové roz-
hraní, a  proto jsou dobře vybavené 
a vhodné ke spolupráci s moderními 
automatizačními systémy. Nezále-
ží na tom, zda se jedná o  ProfiNET, 
EtherNET IP nebo EtherCAT – poža-
dovaný protokol lze snadno nastavit 
za pomocí interních parametrů. 

Vysoká funkčnost a hospodárnost
Nový měnič byl speciálně navržen 
pro dopravní technologie horizontál-
ních aplikací. Standardizace pokrývá 
všechna typická odvětví a  zaručuje 
vysokou úroveň ekonomické efekti-
vity. Všechna přípojná místa jsou ko-
nektorová a  tím je zaručeno rychlé, 
nekomplikované a  minimalistické 
uvedení do provozu a údržba v místě. 
Součástí měniče je diagnostické roz-
hraní, čtyři digitální vstupy a  jeden 
další protokolový u  NORDAC ON+, 
který je tak méně citlivý na rušení 
otáčkového snímače. Za příplatek je 
možné požadovat povrchovou ochra-
nu nsd tupH, bezpečný stop (STO) 
a také interní brzdné odpory pro dy-
namické úlohy Start-Stop systémů. 
Pokud není požadována montáž mě-
niče na motor, nebo není možná, pak 

NORDAC ON: Nový decentrální měnič, 
kompaktní a silný
NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje svůj rozsáhlý modulární produktový systém decentralizovaných elektronických 
pohonů. NORDAC ON byl vyvinut speciálně pro požadavky horizontálních dopravních technologií ve skladech 
a ve spolupráci s novými synchronními IE5+ motory. Měnič se prezentuje integrovaným ethernetovým 
rozhraním, kompletní propojitelností konektory a extrémně kompaktní konstrukcí.

se nabízí montáž mimo motor v blíz-
kosti měniče jako alternativa.

Digitalizace
Stejně jako ostatní NORD frekvenč-
ní měniče, disponuje také nový člen 
rodiny NORDAC vysokou funkciona-
litu díky integrovanému výkonnému 
PLC. Může tak zpracovávat data od 
připojených senzorů a aktuátorů, ne-
závisle vykonávat kontrolní sekven-
ce a  komunikovat s  pohony a  také 
zprostředkovávat údaje do kontrol-
ního systému, ostatním členům v síti 
nebo do cloudového úložiště. Je tak 
umožněno nepřetržité monitorování 

provozního stavu (Condition Monito-
ring) a nabízí se tím základ pro kon-
cept prediktivní údržby (Predictive 
Maintenance) a také optimalizované 
dimenzování systému. 

Inteligentní, uživatelsky přívětivý 
a  ekonomický: Za pomocí NORDAC 
a NORDAC ON+ nabízí NORD DRIVE-
SYSTEMS udržitelná řešení pro men-
ší výkonové aplikace a  podtrhuje 
tak své vedoucí postavení v  oblasti 
decentralizace pohonné elektroniky. 
Nový měnič by měl být uvolněn pro 
sériovou výrobu v 4Q / 2021 a na trh 
vstoupí nejprve ve dvou velikostech. 

Více informací na letáku S9013:



Tyto přelivy jsou tvořeny téměř dva-
cet metrů širokými vraty, která se 
zdvihají vzhůru a tím pod sebou pro-
pouštějí vodu na přepad přes hráz. 
Vzhledem šířce a  hmotnosti vrat je 
nutné zajistit rovnoměrné a synchro-
nizované zvedání a spouštění na obou 
stranách, aby nedošlo ke zkřížení. 
Proto se při stavbě přehrady v  pa-
desátých letech použilo řešení, kdy 
jsou vrata jednotlivě na každé straně 
zavěšena na tzv. Gallovy řetězy, kte-
ré zajišťují zdvih a spouštění vrat po 
elipticky tvarované dráze. Tyto řetě-
zy jsou poháněny dvěma řetězovými 
koly, na každé straně jedním. Jelikož 
bylo nezbytné zachovat synchroni-
zaci obou stran, byl v  padesátých 
letech pro každá jednotlivá vrata 
použit princip jednoho elektromoto-
ru. Tento elektromotor měl výstupní 
hřídel po obou stranách, kdy z přední 
strany poháněla výstupní hřídel sou-
stavu převodovek na jejichž výstupu 
bylo umístěno řetězové kolo, a  ze 
zadní strany byla druhá výstupní hří-
del napojena na systém královských 
hřídelí. Ten odváděl krouticí moment 
vzhůru skrz strop strojovny do pro-
storu nad vraty, odtud dále přes celá 
vrata do strojovny na druhé straně 
přelivu a  dále na stejnou soustavu 
převodovek na druhé straně. Tento 
systém byl sice v době svého vzniku 
celkem zajímavým strojnickým poči-
nem, ale v současné době již přiná-
šel spíše problémy způsobené torzní 
pružností celé soustavy a následným 
kmitáním. Cílem zadání tedy bylo na-
hradit vstupní část soustavy elektric-
kou hřídelí, která zajistí stejnoměrné 
otáčení na obou stranách. Jelikož se 
regulace hladiny pomocí přelivů po-
užívá jen zřídka, byly výstupní části 

převodového mechanismu téměř 
netknuté, a  proto bylo rozhodnuto 
o jejich zachování. Přidávalo se tedy 
pouze na každou stranu přelivu po 
jednom převodovém motoru NORD 
s  integrovaným měničem a  sníma-
čem otáček / polohy. 

Princip elektrické hřídele spočí-
vá v  tom, že jeden z  pohonů (řídicí 
měnič neboli master) předává po 
připojené sběrnici svou aktuální po-
lohu jednomu či více podřízeným 
měničům (tzv. slave). Tyto podříze-
né měniče se pak v  co nejkratším 
čase snaží dosáhnout žádané polohy 
a tím udržují celou elektrickou hřídel 
v  nastavené tolerované regulační 
odchylce. Aby byla zajištěna dosta-
tečná přesnost, je zapotřebí rychlého 
a  spolehlivého přenosu informace 
o poloze. Proto se ke spojení měničů 
používá tzv. Systembus, což je inter-
ní NORD sběrnice na bázi CANopen. 
Pro maximální ochranu před rušením 

se používá přenos polohy pomocí 
absolutní adresy což je jednoznač-
né určení, vylučující jakýkoliv omyl. 
Současně se svou polohou přenáší 
řídicí měnič také svou aktuální žáda-
nou rychlost a povely k běhu, takže 
dojde-li k jeho zastavení, ať z důvo-
du provozního nebo poruchy, zastaví 
se i podřízené měniče. Po celou dobu 
provozu soustavy přenáší podřízené 
měniče na řídicí měnič informaci 
(signál), že jsou v pořádku (bez po-
ruchy), a tím mu povolují běh měniče 
master. V případě poruchy některého 
z  podřízených měničů či přerušení 
sběrnice se tak měnič master au-
tomaticky zablokuje a  zastaví celou 
soustavu. Další podmínkou správné 
funkce systému elektrické hřídele je, 
aby podřízené měniče měli rychlej-
ší rozběhovou i  doběhovou rampu 
než je nastavena u  řídicího měniče 
a  také vyšší maximální frekvenci, 
aby bez problémů mohly kopírovat 
rychlost měniče master.

Modernizace bezpečnostních  
přelivů na VD Slapy
Firma NORD-Poháněcí technika, s.r.o. byla pro své nejlepší řešení vybrána jako dodavatel pohonů při 
modernizaci přelivů na vodním díle Slapy. Přehrada je osazena čtyřmi bezpečnostními přelivy, které svým 
otevřením umožňují vypouštění vody přes korunu hráze.



Další zajímavostí použitého řešení 
je magnetický snímač polohy. Jedná 
se o  poměrně bezporuchové, odol-
né a robustní řešení bezkontaktního 
čidla pracujícího na podobném prin-
cipu, jako třeba tachometr na jízd-
ním kole. Na konci hřídele motoru je 
umístěn magnet a  v  krytu ventilá-
toru je protikus snímače. Mezi nimi 
je pouze vzduchová mezera, nejsou 
zde žádná ložiska, která by se mohla 
zadřít. Otáčení magnetu vytváří ve 
snímači impulsy, které se přenáše-
jí do měniče frekvence. Frekvence 
těchto impulsů udává rychlost otá-
čení, jejich počet pak přírůstek polo-
hy. Jelikož na výstupu snímače jsou 
dvě stopy fázově posunuté o  90°, 
je možné z  jejich předbíhání určit 
i  směr otáčení, a  tedy i  zda poloha 
narůstá či klesá. Toto čidlo je přímo 
vyhodnocováno měničem frekvence 
umístěným na motoru. Vzdálenost 
mezi čidlem a  místem vyhodnocení 
je tedy velmi krátká (řádově centime-
try), takže nedochází k žádnému ru-
šení a spolehlivost celého systému je 
poměrně vysoká ve srovnání s jinými 
metodami. Při uvádění do provozu se 
provede srovnání polohy a  vynulo-
vání čítačů polohy u  všech měničů. 

Od toho okamžiku si již měniče svou 
polohu pamatují a při výpadku napě-
tí ji uloží do trvalé paměti EEPROM, 
odkud si ji po zapnutí napájení opět 
načtou a uloží do čítače aktuální po-
lohy.  Z tohoto důvodu není nutné při 
běžném provozu provádět jakékoliv 
referenční jízdy či nulování, vše je 
jednoduché a spolehlivé. 

V  současném stavu na žádost za-
davatele pracuje řídicí měnič pou-
ze v  režimu jednoduchého ovládání 

systémem „mrtvého muže“, což 
znamená je-li stisknuto tlačítko „Na-
horu“, přeliv se otevírá a  při stisku 
tlačítka „Dolů“ se zavírá. Koncové 
polohy jsou samozřejmě zavedeny 
do měniče a  při jejich dosažení se 
pohyb ukončí. Do budoucna je však 
možné celý systém jednoduše vy-
lepšit doplněním vhodného sběrni-
cového rozhraní na bázi ethernetu 
a povely k běhu vydávat i  vzdáleně 
z velínu či přímo zadávat stupeň ote-
vření přelivu. 



Decentrální pohonná technika od firmy 
NORD: Rozmanitá, výkonná a s jistotou 
budoucnosti. 
Je jedno, jestli se jedná o intralogistiku, obalové technologie, potravinářský průmysl, aplikace čerpadel nebo 
konstrukci strojů a systémů. Decentralizovaná pohonná technika má specifické výhody, zejména v rozsáhlých 
systémech, ale i v modulárních a mobilních systémech. NORD DRIVESYSTEMS dodává širokou škálu frekvenčních 
měničů, které lze individuálně přizpůsobit jakékoli požadované aplikaci a flexibilně integrovat do systémové oblasti.

Se svým rozsáhlým modulárním 
systémem decentralizované techno-
logie pohonů přímo vestavěném na 
motoru nebo namontovaným v bez-
prostřední blízkosti, pokrývá NORD 
DRIVESYSTEMS téměř veškeré před-
stavy zákazníků a  požadavky jejich 
aplikací. Pohonné komponenty po-
krývají výkonové rozsahy motorů až 
do 22 kW, řeší integrované PLC pro 
samostatné činnosti pohonu a nabí-
zejí modulární připojitelnost. Lze je 
libovolně konfigurovat, a  tak indi-
viduálně přizpůsobit jakékoli poža-
dované aplikaci. Decentralizovanou 

technologii pohonu od společnosti 
NORD lze integrovat do všech au-
tomatizačních architektur a výrazně 
tak snížit náklady na návrh systému.

U decentralizované technologie 
pohonů lze získat tyto výhody:
•  Rozvaděč může být menší 
•  Minimální náklady na zapojení 

a kabeláž 
•  Snadná údržba 
•  Rychlé uvedení do provozu díky 

předchozí konfiguraci z výroby 
•  Změny a rozšíření návrhu systému 

jsou kdykoli možné 

•  Nižší náklady na návrh zařízení 
•  Snížení složitosti systému 
•  Zvýšení účinnosti celého systému 

pohonu

Díky principu modulární konstruk-
ce je mnoho rozšíření a  dalších 
možností přístupných prostřednic-
tvím technologie Plug-and-Play. 
Důsledná kompatibilita celé rodi-
ny produktů zajišťuje srovnatelný 
rozsah funkcí, jednotnou logiku 
ovládání a  společné příslušenství 
pro všechny frekvenční měniče 
NORD.

Přehled řad decentralizovaných frekvenčních měničů NORD:

•  NORDAC ON/ON+  
SK 300P: S integrovaným ethernetovým 
rozhraním pro použití v prostředích IIoT 

•  NORDAC LINK  
SK 250E: Pohodlné řešení pohonu pro 
instalaci v blízkosti motoru 

•  NORDAC FLEX  
SK 200E: Nejflexibilnější frekvenční měnič 
se širokou škálou příslušenství 

•  NORDAC BASE  
SK 180E: Ekonomická varianta pro 
jednoduché řízení pohonu



Zdokonalený on-line servis
NORD webové stránky po jejich nedávné úpravě online.

Webové stránky NORD www.nord.
com byly podstatně přepracová-
ny. Specialisté na pohony z NORD 
tímto nabízí zákazníkům ještě více 
přátelský on-line zážitek se spous-
tou užitečného. Kromě průběžně 
doplňovaných informací a novinek 
bylo dosaženo výrazné zlepšení 
v přehlednosti a vyhledávání. 

Vedle modernějšího a svěžího vzhledu 
byly webové stránky www.nord.com  

rozšířeny o centrální digitální plat-
formu. Zákaznický portál myNORD 
a  webový obchod shop.nord.com 
byly sloučeny s  webem a  vytvo-
řily vizuální a  funkční jednotku. 
Opětovné spuštění webu je sou-
částí programu NORD CONNECT 
360, jehož cílem je zefektivnit 
proces nákupu a  pořízení si po-
třebných dokumentů včetně vy-
tvoření komplexního digitálního 
konceptu zaměřeného na zákazníka  

ve smyslu nejnovějších trendů 
a  v  duchu Průmyslu 4.0. Inovace 
umožní bezproblémový informační 
řetězec, harmonizované procesy 
a  také těsnější digitální propojení 
firmy se zákazníky. Aktualizova-
né informace jsou nyní k dispozi-
ci zákazníkům z  celého světa po 
dobu 24/7. Uvedené změny pod-
poří vhodné výchozí podmínky pro 
vzájemné hlubší integrační proce-
sy se zákazníky.

Sledujte NORD na sociálních médiích
Chcete se dozvědět více o  NORD 
DRIVESYSTEMS, sledujte průběžně 
naše příspěvky na sociálních mé-
diích, jako je Twitter, LinkedIn nebo 
YouTube. Exkluzivní náhled do pra-
covního dne školících se pracov-
níků a studentů získáte na našem 
Instagramovém kanále. 
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V souvislosti s  veletrhem v Hanno-
veru rozšířila firma NORD svoji vir-
tuální prezentaci za pomocí NORD 
digitálního veletrhu 2021. Experti na 
pohonnou techniku vás budou infor-
movat na obou platformách o důleži-

tých novinkách z oboru a budou pre-
zentovat nejnovější vysoce účinné 
portfolio od firmy NORD. K produk-
tovým špičkám se počítá patentova-
né provedení DuoDrive, průkopnická 
novinka na trhu pohonů.    

Seznamte se s  produktovými no-
vinkami při vzájemném rozhovoru, 
navažte kontakty. To vše je možné 
na veletržní půdě i  za doby sou-
časných pandemických časů. Pro-
to nabízí NORD v tomto roce svoji 
veletržní prezentaci v  rámci digi-
tální edice veletrhu v  Hannoveru. 
Zde prezentují firmy například za 
pomocí živého streamu své ino-
vace na téma pohonné techniky. 
Krom jiného se můžou návštěvníci 
na digitálním veletrhu detailně se-
známit s  nejnovějšími NORD pro-
dukty, DuoDrive, IE5+ a  NORDAC 
ON a vyměnit si informace týkající 
se nejnovějších trendů se specia-
listy z  oboru. Obzvláště Highlight 
je provádění zákazníků za pomocí 
digitální, 360° prezentace po vý-
stavním stánku.

Nebo NORD navštivte na našem 
„digitálním veletrhu 2021“ na: 
https://digital-trade-fair.nord.com/en/home  

https://digital-trade-fair.nord.com/en/home  

