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PREVODOVKY
Z ĽAHKÝCH
PREVODOVKOVÉ MOTORY
A MENIČE FREKVENCIE
ZLIATIN
S HLADKÝMI MOTORMI
0,37 – 1,1 kW

SK

KOMPLETNÉ POHONNÉ
SYSTÉMY
Z JEDNÉHO ZDROJA

KOMPLETNÉ POHONNÉ SYSTÉMY
Z JEDNÉHO ZDROJA
Pri výrobe komponentov pohonov staviame na najvyšších štandardoch
kvality. Z tohto dôvodu sme vybudovali sieť vlastných výrobných závodov
na motory, prevodovky a elektroniku pohonov.

Výroba skríň

Výroba hriadeľov

Poradenstvo v blízkosti projektu, vysoká dostupnosť potrebnej pohonnej techniky, krátke
dodacie lehoty a rýchly servis na mieste robia zo spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS
flexibilného a spoľahlivého partnera po celom svete. Centrála spoločnosti NORD
s technologickým a logistickým strediskom ako aj administratívou sa nachádza v Bargteheide
pri Hamburgu. K nemu sa pridávajú ďalšie výrobné závody v Nemecku, Taliansku, Poľsku,
USA a Číne. Vďaka blízkosti výkonného prístavu a letiska v Hamburgu naše kompletné
pohonné jednotky aj jednotlivé komponenty rýchlo nájdu cestu do celého sveta.
Spoločnosť NORD vyrába prevodovky s čelnými a kužeľovými kolesami, ploché a závitovkové
prevodovky a – ako jediný výrobca na svete – aj priemyselné prevodovky do 250 kNm ako
prevodovky s blokovou skriňou. Vlastné výrobné závody na ozubené kolesá, hriadele a
skrine a na výrobu motorov zaručujú našim zákazníkom typicky vysokú kvalitu a dodávateľskú
spoľahlivosť spoločnosti NORD. V spojení s našou vlastnou výrobou elektroniky tak
ponúkame svojim zákazníkom kompletné a náročné systémové riešenia s najvyššou
efektivitou a hospodárnosťou.
n Centrála s technologickým a logistickým strediskom v Bargteheide pri Hamburgu
n Výroba ozubených kolies v Glinde pri Hamburgu
n Výroba technológií ozubení v Gadebuschi, Mecklenburgsko-Vorpommersko

a vo Waunakee, Wisconsin, USA

n Výroba motorov v San Giovanni Persico, Taliansko

a Suzhou pri Šanghaji, Čína

Výroba ozubených kolies

n Výroba meničov frekvencie v Dolnom Sasku

Modulárna konštrukcia našej produktovej stavebnice zaručuje vysokú variabilnosť a
flexibilnosť na konfiguráciu širokého spektra individuálnych riešení pohonov z jedného
zdroja. Prevodovky s najlepšími účinnosťami, kombinované s energeticky účinnými motormi
a centrálnymi alebo decentralizovanými meničmi poskytujú rozmanité systémové riešenia
s najvyššou účinnosťou a hospodárnosťou. Naší zákazníci dostávajú na želanie úplne
funkčné predprogramované odvetvové riešenia vrátane dokumentácie ako kompletné
logistické balíky.
Výroba motorov

Prevodovky

Elektromotory

n Čelná prevodovka n
n Plochá
n
prevodovka
n Kužeľočelná
n
prevodovka
n Závitovková
n

prevodovka

Výroba elektroniky
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n Prestavovacie

Elektronická
Ochrana povrchov
technika pohonov proti korózii
n
n Zušľachťovanie
Energeticky
Meniče do
úsporné motory
rozvodných skríň
povrchov
n Decentralizovaná
Jednofázové
nsd tupH
motory
elektronika
Hladké motory
pohonov
Špeciálne motory n Spúšťače
motorov

mechanizmy
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SMERNICA O EKODIZAJNE EN 50598
NOVÉ TRIEDY ÚČINNOSTI PRE MOTOROVÉ SYSTÉMY
Na začiatku roka 2015
bola zverejnená nová
norma, ktorá definovala
triedy IE pre meniče
a IES pre kombináciu
meniča a motora.

Spolkový úrad pre životné prostredie: „Cieľom smernice o ekodizajne je znížiť vplyv energeticky
významných výrobkov na životné prostredie so zohľadnením celého životného cyklu.“
Pohonné systémy NORD DRIVESYSTEMS spĺňajú prísne požiadavky novej normy EN 50598 už
dnes.
Nové pojmy a definície v norme EN 50598

Rozšírený produkt

Celá sústava riadenia pohonu, motora,
prenosu sily a hnaného záťažového
stroja.

Poháňané zariadenie

Vlastný záťažový stroj vrátane mechanického prenosu sily
prevodovkou alebo remeňom.

Motorový systém

Motor plus riadiaci systém motora
Kombinácia riadiacej jednotky pohonu a motora vrátane motorového kábla,
nezávisle na motorovej technológii.
(PDS / Power Drive System = CDM + motor)

Riadiaci systém motora

CDM (Complete Drive Module) alebo spúšťač motora
CDM = menič frekvencie vrátane všetkých potrebných pomocných komponentov a pomocných zariadení.
EN 50598-2
(Triedy IE pre
meniče)

IE0

IE1
+25 % straty

EN 50598-2
(Triedy IES pre
menič a motor)

IES0

-25 % straty

IES1
+20 % straty

www.nord.com

IE1 = Referencia

IE2

IES1 = Referencia

IES2
-20 % straty
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NORD DRIVESYSTEMS
PREVODOVKOVÉ MOTORY
Už v roku 1981
vyvinula spoločnosť
NORD revolučnú
konštrukciu blokovej
skrine. Z jediného kusa
sa vyrába uzatvorená
prevodovková skriňa,
v ktorej sa nachádzajú
všetky prvky
prevodovky.
n Blok skrine, v ktorom

sú integrované
všetky ložiskové
čapy

n Kompletné

obrobenie v jednom
upnutí

n Vysoké krútiace

momenty na výstupe

n Vysoká axiálna

a radiálna
zaťažiteľnosť

n Najvyššia

prevádzková
bezpečnosť

n Dlhá životnosť
n Tichý chod

Čelná prevodovka (katalóg G1000)
3
3
3
3

Pätkové alebo prírubové vyhotovenie
Dlhá životnosť, bezúdržbová
Optimálne utesnenie
Bloková skriňa

Konštrukčné veľkosti

11

kW

0,12 – 160

Nm

10 – 26 000

i

1,35:1 – 14 340,31:1

Čelná prevodovka NORDBLOC.1 (katalóg G1012)
3
3
3
3

Pätkové alebo prírubové vyhotovenie
Pod tlakom odlievaná hliníková skriňa
Bloková skriňa
Rozmery podľa priemyselného štandardu

Konštrukčné veľkosti

8

kW

0,12 – 37

Nm

55 – 3 300

i

2,10:1 – 456,77:1

Plochá prevodovka (katalóg G1000)
3
3
3
3

Pätkové, prírubové alebo zásuvné vyhotovenie
Dutý alebo plný hriadeľ
Krátka konštrukcia
Bloková skriňa

Konštrukčné veľkosti

15

kW

0,12 – 200

Nm

110 – 100 000

i

4,03:1 – 6 616,79:1

Kužeľočelná prevodovka (katalóg G1000)
3
3
3
3

4

Až do stupňa účinnosti 95 %
Pätkové, prírubové alebo zásuvné vyhotovenie
Dutý alebo plný hriadeľ
Bloková skriňa

Konštrukčné veľkosti

11

kW

0,12 – 200

Nm

180 – 50 000

i

8,04:1 – 13 432,68:1
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2-stupňová kužeľočelná prevodovka NORDBLOC.1 (katalóg G1014)
3
3
3
3

Až do stupňa účinnosti 97 %
Pätkové, prírubové alebo zásuvné vyhotovenie
Dutý alebo plný hriadeľ
Bloková skriňa

Konštrukčné veľkosti

5

kW

0,12 – 9,2

Nm

50 – 660

i

3,58:1 – 70:1

Čelná závitovková prevodovka (katalóg G1000)
3 Pätkové, prírubové alebo zásuvné vyhotovenie
3 Dutý alebo plný hriadeľ
3 Bloková skriňa
Konštrukčné veľkosti

6

kW

0,12 – 15

Nm

94 – 3 058

i

4,40:1 – 7 095,12:1

Závitovková prevodovka UNIVERSAL SI (katalóg G1035)
3
3
3
3

Modulárna
Univerzálne možnosti upevnenia
Doživotné mazanie
Vyhotovenie IEC

Konštrukčné veľkosti

5

kW

0,12 – 4,0

Nm

21 – 427

i

5,00:1 – 3 000,00:1

Závitovková prevodovka SMI (katalóg G1035)
3 Hladké povrchy
3 Doživotné mazanie
3 Vyhotovenie IEC

www.nord.com

Konštrukčné veľkosti

5

kW

0,12 – 4,0

Nm

21 – 427

i

5,00:1 – 3 000,00:1
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NORD DRIVESYSTEMS
PRIEMYSELNÉ PREVODOVKOVÉ MOTORY
Priemyselná prevodovka (katalóg G1050)
3 Všetky ložiskové čapy a tesniace plochy sa
vyrábajú v jednom upnutí
3 Žiadne deliace medzery v skrini, preto žiadne
krútiacim momentom vypĺňané tesniace
plochy
3 Najvyššia súososť, preto tichý chod
3 Dlhá životnosť, bezúdržbová
3 Rozsah prevodového pomeru 5,54 až 400:1
pri rovnakých rozmeroch pätky

Do 250 000 Nm

3 Prevodovka so súbežnými a pravouhlými
osami

NORD je jediný
výrobca, ktorý vyrába
modulárne priemyselné
prevodovky s krútiacim
momentom na výstupe
až 250 000 Nm v
jednodielnej blokovej
skrini.

Konštrukčné
veľkosti
kW

9
2,2 – 3 000

kNm

25/30/40/50/75/110/150/190/250

i

5,54:1 – 1 600,00:1

Moduly do priemyselných odvetví
Optimálne navzájom vyladené jednotlivé komponenty sú základom vysokej rozmanitosti
variantov, vysokej flexibility a krátkych časov projektovania a montáže. Príslušné
riešenia pohonov sa vďaka tomu dajú individuálne ušiť na mieru zákazníka aj pri veľkých
prevodovkách a to pri krátkych dodacích lehotách.

6

Prevodovkové motory a meniče frekvencie

www.nord.com

NORD DRIVESYSTEMS
MOTORY
Energeticky úsporné motory

Motory s prepínaním pólov

Jednofázové motory

Hladké motory

Spoločnosť NORD dodáva
motory z vlastného vývoja
pre všetky zásadné trhy
na svete.

Motory chránené proti výbuchu
Plynné atmosféry

Motory chránené proti výbuchu
Prachové atmosféry

Táto samostatnosť
znamená pre zákazníka
rozhodujúcu výhodu
krátkych a spoľahlivých
dodacích lehôt.

Motory s prstencovým rebrovaním

www.nord.com
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NORD DRIVESYSTEMS
MENIČE FREKVENCIE A SPÚŠŤAČE MOTOROV
NORD vyrába meniče
frekvencie a spúšťače
motorov pre potrebnú
výkonovú elektroniku.
Riešenia meničov sú
dostupné na klasickú
inštaláciu do rozvodnej
skrine alebo pre
decentralizované a plne
integrované pohonné
jednotky.

Centrálny menič frekvencie SK 500E
3 Funkcia úspory energie
3 Integrované riadenie polohy „Posicon“
3 Zásuvné moduly pre komunikáciu (zbernica)
Konštrukčné veľkosti

11

U [V]

1 ~ 115V
1 ~ 230V
3 ~ 230V
3 ~ 400V

P [kW]

0,25 – 160

Decentralizovaný menič frekvencie SK 200E
3 Funkcia úspory energie
3 Integrované riadenie polohy „Posicon“
Konštrukčné veľkosti

4

U [V]

1 ~ 115V
1 ~ 230V
3 ~ 230V
3 ~ 400V

P [kW]

0,25 – 22

Decentralizovaný menič frekvencie SK 180E
3 Samostatná prevádzka
3 4 súbory parametrov (prepínateľné online)
3 Bezsnímačová regulácia vektora prúdu
(regulácia ISD)
Konštrukčné veľkosti

2

U [V]

1 ~ 115V
1 ~ 230V
3 ~ 230V
3 ~ 400V

P [kW]

0,25 – 2,2

Spúšťač motora SK 135E
3 Integrovaný elektronický brzdný usmerňovač
3 Priebežná štruktúra parametrov
3 Reverzný štartér s funkciou mäkkého nábehu

8

Konštrukčné veľkosti

2

U [V]

3 ~ 230V

3 ~ 400V

P [kW]

0,12 – 4kW

0,25 – 7,5kW
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NORD DRIVESYSTEMS
INDUSTRIE 4.0 READY
Máme pohon pre inteligentné procesy: zosieťovaný – sebestačný – škálovateľný.
Inteligentné pohony NORD DRIVESYSTEMS dnes hrajú veľkú rolu v zariadeniach
s vysokým stupňom zosieťovania pri poháňaní takzvanej štvrtej priemyselnej
revolúcie, v stredobode ktorej je rozsiahla výmena informácií na všetkých
úrovniach.
„NORD 4.0 READY“ – to znamená, že pohony NORD sú zosieťované, sebestačné a škálovateľné.
Stredobodom sú meniče frekvencie s výkonnými procesormi a rozsiahlou výbavou rozhraniami
a funkciami. Nemonitorujú len sami seba a motor, ale aj ich pôsobenie na záťažovú situáciu v
segmentoch zariadenia aj nad ich rámec.
Integrovaná riadiaca jednotka PLC spracúva údaje pripojených snímačov a ovládačov, v prípade
potreby priamo aktivuje reguláciu procesu a údaje pohonu a aplikácie vo vysokej kvalite odovzdáva
riadiacemu stanovisku aj iným zosieťovaným prvkom. Inteligentné riadenia procesov môžu vyzerať
napríklad aj tak, že pohon sa sebestačne rozhoduje o polohe výhybiek a podľa toho koná. Pohonné
jednotky však môžu aj komunikovať medzi sebou. „Pozor, posielam balík tovaru tvojim smerom,
spusti svoj dopravníkový pás.“ Podriadený pohon sa na určitú úlohu môže zosynchronizovať s
nadriadeným zariadením a následne sa môže vrátiť k normálnej prevádzke. Stovky typických funkcií
sa môžu uložiť ako súbory parametrov a dajú sa jednoducho prevziať.
Meniče tak v prípade potreby môžu nezávisle na riadení zariadenia koordinovať jednoduché a
komplexné aplikácie, reagovať na zmeny procesov a napraviť množstvo procesných nedostatkov
samostatne bez externého zásahu.

Senzorika/procesné údaje

Aktorika

www.nord.com
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ALTERNATÍVA UŠĽACHTILEJ OCELE
ZUŠĽACHŤOVANIE POVRCHOV nsd tupH
Sealed Surface Conversion System
Prevodovkové motory NORD s úpravou
nsd tupH sú optimálne na použitie v
náročných podmienkach prostredia.
n
n
n
n
n
n
n
n

Ľahké čistenie povrchov
Odolné voči kyselinám a lúhom
(široký rozsah pH)
Žiadna infiltrácia, ani pri poškodení
Neodlupuje sa
Odolné voči korózii, bráni kontaktnej
korózii
Alternatíva ušľachtilej ocele
Zhoda podľa FDA Title
21 CFR 175.300
Neobsahuje chromáty

Kompletné riešenie pre extrémne
podmienky
n
n
n
n
n
n

Súčasti skrine s povrchovou úpravou
Súčasti DIN a normované diely z
ušľachtilej ocele
Skriňa Washdown (prevodovka a
motor)
Hriadele z ušľachtilej ocele
Špeciálne tesniace krúžky hriadeľov
Olej kompatibilný s potravinami

nsd tupH pre extrémne požiadavky
n
n
n
n
n
n
n

Nápojový a potravinársky priemysel
Mliekárne
Farmaceutický priemysel
Zariadenia na úpravu a čistenie
odpadových vôd
Autoumývačky
Námorné a pobrežné oblasti
Čistenie chemikáliami
(Washdown, široký rozsah pH)

Dostupné výrobky
s nsd tupH:

Čelná prevodovka

Vykonané skúšky hliníkových dielov
skrine s povrchovou úpravou:
n
n
n
n
n
n
n

ASTM D714 Tvorba bubliniek
ASTM D610-08 Korózia
ASTM D1654-08 Praskliny
ASTM B117-09 Skúška soľnou hmlou
ASTM D3170 Skúška gravelometrom
DIN EN ISO 9227 Skúška soľnou
hmlou
DIN EN ISO 2409 Skúška
mriežkovým rezom

Kužeľočelná
prevodovka

Závitovková
prevodovka
UNIVERSAL
Hladké motory NORD
s nsd tupH
Hladké motory

Menič frekvencie
SK 180E
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Skupina NORD DRIVESYSTEMS
Ústredie a
technologické centrum
pri Hamburgu

Mechanické
výrobky

Elektrické
výrobky

Elektronické
výrobky

Prevodovky

Motory

Meniče frekvencie
a spúšťače motorov

Výroba prevodoviek

Výroba motorov

Výroba meničov

Inovatívne riešenia
pohonov
pre viac ako
100 priemyselných
odvetví.

7 technologicky
vyspelých výrobných
lokalít
vyrába prevodovky,
motory, meniče atď.
aj pre kompletné
pohonné systémy
z jedného zdroja.

Dcérske spoločnosti
v 36 krajinách n
5 kontinentoch
ponúkajú
poradenstvo na
mieste, montážne
strediská, technickú
podporu a služby
zákazníkom.

Viac ako
3 200 pracovníkov po
celom svete
tvorí špecifické
riešenia zákazníkov.

www.nord.com

Prevodovkové motory a meniče frekvencie

11

Skupina NORD DRIVESYSTEMS
Ústredie a technologické centrum
v Bargteheide pri Hamburgu
Inovatívne riešenia pohonov
pre viac ako 100 priemyselných odvetví
Mechanické výrobky
ploché, čelné, kužeľočelné a závitovkové prevodovky
Elektrické výrobky
motory IE2/IE3/IE4
Elektronické výrobky
centrálne a decentralizované meniče frekvencie,
spúšťače motorov
7 technologicky vyspelých výrobných lokalít
pre všetky komponenty pohonov
Dcérske spoločnosti v 36 krajinách na 5 kontinentoch
ponúkajú poradenstvo na mieste, montážne strediská,
technickú podporu a služby zákazníkom.
Viac ako 3 200 pracovníkov po celom svete
tvorí špecifické riešenia zákazníkov.
www.nord.com/locator

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Getriebebau-Nord-Straße 1
22941 Bargteheide, Nemecko
Tel +49 (0) 4532 / 289 - 0
Fax+49 (0) 4532 / 289 - 22 53
info@nord.com, www.nord.com
Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

F1300 č. mat. 6021615 / 1516

Sídlo

