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Företaget

Newall grundades 1968 i Peterborough, England. I dag 
ägs man av BEI Technologies Inc., som ingår i Schneider 
Electric Company. Sedan starten har Newall varit fokusera-
de på att förse främst verktygsmaskinindustrin men också  
övriga tillverkare av maskiner och automationsutrustning, 
med högteknologiska lösningar för en ökad produktivitet.

1973 konstruerades en ny typ av pålitliga och exakta 
linjära pulsgivare, vars mätskalor består av ett rör innehål-
lande precisa kulor: Spherosyn™ (SHG, rördia. 15,25 mm) 
och Microsyn™ (MHG, rördia. 5,75 mm). 

Idag fi nns både inkrementella och absoluta versioner, i 
utföranden vars utsignaler är anpassade till alla större 
tillverkare av CNC, NC, PLC och PC.
De senaste versionerna är unika, i och med att ingen av 
de elektriska eller mätande komponenterna kommer i 
direktkontakt med den ibland tuffa verkstadmiljön. Givarna 
fungerar utan problem även om de skulle dränkas helt i 
vatten, olja eller kylmedel. 

I Newalls program ingår även en böjbar skala med ett 
magnetiskt skikt, som kallas Magnasyn  (MAG).

Samtliga Newall´s pulsgivare håller kapslingsklass IP67.

Newall’s produktsortiment inkluderar även ett brett 
program av digitala avläsningssystem (DRO systems - 
Digital Readout Systems), samtliga konstruerade i syfte att 
öka maskinproduktiviteten. Programmet av digitala avläs-
ningssystem har kontinuerligt utvecklats, för att idag utgöra 
det mest avancerade avläsningssystem som marknaden 
kan erbjuda. 

En av anledningarna till varför Newall´s program är mark-
nadsledande, är möjligheten att kombinera dem med de 
linjära pulsgivarna Spherosyn™ och Microsyn™.
Över 85% av Newall’s produktionen exporteras. Man är 
representerade i över 60 länder.
 
Newall är certifi erat enligt ISO9001.

Allmän information

Spherosyn teknologins fördelar

Kapslingsklass
Samtliga NEWALL pulsgivare håller kapslingsklass IP67 
(IEC 529). Pulsgivarna är helt dränkbara och kommer att 
generera exakta och pålitliga värden under de svåraste 
förhållanden. Smuts, järnfi lspån, gjutjärnsdamm, grafi t-
damm och andra vanligt förekommande föroreningar 
påverkar inte systemets funktion. 

Tillförlitlighet
NEWALL pulsgivare behöver ingen regelbunden rengöring 
eller service. Till skillnad mot andra system, uppvisar de 
ingen generell förslitning. De saknar livslängdsbegränsan-
de LED och glas som kan repas eller gå sönder. 

Termisk utvidgning
Den linjära pulsgivarens termiska egenskaper är ett 
väsentligt kriterium för noggrannheten hos en verktygsma-
skin. Som bekant är det en fördel om de termiska egen-
skaperna hos pulsgivaren och arbetsstycket är så lika som 
möjligt.

En 10 oC temperaturstegring resulterar i ett fel förorsakat 
av termisk utvidgning; hos glas kan den uppgå till 40 μm / 
1 m. I praktiken är det vid normal användning sällsynt med 
termisk stabilitet hos maskinen, arbetsstycket eller puls-
givaren. De fel som uppstår är svåra att beräkna. Genom 
att försäkra sig om att pulsgivaren är anpassad till både 
maskinen och arbetsstycket kan emellertid felen mini-
meras. 

Värmeutvidgningskoeffi cient [ppm/oK]
Produktgrupp /
                        ppm

Stål / järn 
ppm Differens

Glas 8
12

4
Aluminium 23 -11
Spherosyn* 12 0

* Mätningarna med Spherosyn har utförts av Department of Physics University of Hull, 
som använt sig av temperaturkompenserade trådtöjningsgivare.



svar-idag@nordela.se    tfn 08 - 18 81 85    nordela.se 3
Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V07.01

Översikt linjära pulsgivare

De senaste framstegen inom digital signalbehandling 
tillsammans med snabba A/D-omvandlare, har gjort det 
möjligt för Spherosyn® teknologin att kommunicera via fl era 
olika signalprotokoll.  Våra pulsgivare kan anslutas till alla 
ledande CNC-, NC-, PLC- och PC-tillverkares produkter.

Inkrementella pulsgivare
Newall´s inkrementella pulsgivare avger fyrkant- eller 
sinussignaler, som direkt kan användas i servoapplika-
tioner.

Newall´s pulsgivare baseras på Spherosyn® teknologin, 
som i sin tur bygger på elektromagnetisk induktion. I läs-
huvudet matas en 10 kHz sinusström genom en primär-
spole. Detta genererar ett magnetfält som växelverkar med 
de precist formade kulor (nickel-krom), som är placerade 
inuti skalans rör. 

24 sekundärspolar detekterar variationer hos det inducera-
de fältet. Spolarna kombineras och signalerna processas, 
varvid en signal genereras som avspeglar hur läshuvudet 
rör sig längs mätskalan. 
Beroende på läshuvudets position relativt kulorna, kommer 
den upplockade signalen att variera mellan 0 och 360o re-
lativt primärspolens fält. En digital signal processor (DSP) 
omvandlar den analoga signalen till en standardiserad 
fyrkantsignal. DSP:n genererar även den signal som erhål-
les vid de periodiska referenspunkterna.

Absoluta pulsgivare
Newall´s absoluta pulsgivare behöver inga batterier eller 
statiskt minne för att spara data. En korrekt lägesposition 
meddelas direkt vid start, oavsett hur länge givaren varit 
avstängd. 
Mätskalan består av ett rostfritt rör som innehåller precisa 
kulor (nickel-krom). Kodade mellanlägg är placerade 
mellan kulorna utan att påverka deras inbördes avstånd. 
Läshuvudet innehåller spolar, elektronik samt en uppsätt-
ning givare som detekterar de kodade mellanläggen. Hela 
läshuvudet är fyllt av epoxyplast dvs. elektroniken är helt 
inkapslad. Pulsgivaren håller kapslingsklass IP67. 
En digital signal processor (DSP) används för att processa 
lägesdata och för kommunikation via diverse utgångs-
protokoll.

Avståndskodade pulsgivare
Newall´s avståndskodade pulsgivare sänder en absolut 
lägesposition så snart läshuvudet rört sig över två refe-
renspunkter. Dessas inbördes avstånd är unikt. 
Genom att internt beräkna den absoluta lägespositionen, 
kan pulsgivaren efterlikna de avståndskodade referens-
punkter som genereras hos glasskalor. 

Typ Inkrementell Inkrementell Inkrementell Avståndskodad Absolut

Produktgrupp SHG-T*&V* MHG-T*&V* MAG-TS & TT SHG-TC SHG-A*

Kapslingsklass IP67

Nogrannhet μm/m ± 10 ± 5 / 10 ± 25 +(20μm/m) ± 3 / 5 / 10 ± 3 / 5 / 10

Max  hastighet 2 MHz (2 m/s vid 
1 μm upplösning)

2 MHz (2 m/s vid 
1 μm upplösning)

250 kHz (4 m/s vid 
10 μm upplösning)

8 MHz (8 m/s vid 
1 μm upplösning) 30 m/s

Chock
Vibration

100 g (IEC 69-2-6)
30 g (IEC 68-2-27)

Stötar och vibrationer
I jämförelse med andra linjära lösningar, tål SHG och MHG 
stora stöt- och vibrationspåkänningar. 

●  Shock och stöt (11 ms IEC 69-2-6) = 1 000 m/s2 (100g)
●  Vibration (55 - 2000 Hz IEC 68-2-27) = 300 m/s2 (30g)

Hastigheter
NEWALLs pulsgivare fungerar även vid höga hastigheter.
Inkrementella versioner med TTL-utgång har en övre 
gräns vid 20 m/s, medan absoluta versioner fungerar upp 
till 60 m/s. 

Enkel installation
Installationen är enkel och förlåtande och kan utföras 
under en bråkdel av den tid andra system kräver. För mät-
längder ≤ 11 m behövs inga maskinbearbetade ytor eller 
stödskenor. För kortare mätsträckor ≤ 508 mm, behöver 
skalan endast monteras i ena änden. 

Noggrannhet, repeterbarhet och upplösning
Det laserbaserade mätsystem som används för att 
kalibrera samtliga NEWALLs mätskalor, har kalibrerats 
av akrediterade laboratorier som erbjuder spårbarhet till 
UK nationella standarder. Procedurerna överensstämmer 
med kraven hos British Standard Specifi cation BS5781 
/ International Standard ISO10012-1. National Physical 
Laboratory (NPL) kalibrerar ”master” standarden, certifi kat 
nr. 08A014/9501. Alla Newall kalibreringsutrustningar kan 
spåras till denna NPL standard. Kalibrering av Newall´s 
skalor och läshuvuden utförs i en temperaturkontrollerad 



svar-idag@nordela.se    tfn 08 - 18 81 85    nordela.se4
Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V07.01

Hjälpguide, pulsgivare
Applikation Noggrannhet / m Mätsträcka Upplösning Utsignal Modell kod

IN
K
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R
LE

K

Långa 
mätsträckor ± 10 μm Enkel skala ≤ 11 m

Modulär ≤ 30 m

0,5 - 10 μm
  

  (100 μm)

~ 1 Vpp SHG-VP
~ 1 Vpp, enkel 
               referenspunkt SHG-VS

11 μApp SHG-VM
~ 1 Vpp SHG-VV
TTL SHG-TT
TTL, enkel referenspunkt SHG-TS

S
LI

M
  L

IN
E Hög upplösning 

med begränsat 
utrymme

± 5 / 10 μm ≤ 1 m 0,1 - 10 μm
TTL MHG-TT

~ 1 Vpp MHG-VP/VV/VM

Långa mätsträckor 
med låga 
noggrannhetskrav

± 25 +(20μm/m) ≤ 32 m 5 / 10 μm TTL MAG-TS & TT

A
B

S
O

LU
TA
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LL

  S
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R
LE

K

Absolut 
positionsmätning

± 3 / 5 / 10 μm

Fråga !

≤ 3,5 m

≤ 6,5 m
0,5 - 10 μm

TTL, avståndskodade 
         referenspunkter SHG-TC

RS485 SHG-A4
SSI Gray alt. binär SHG-AG alt. AB
RS232 SHG-A2
Fanuc SHG-AF
Gray & paritet SHG-AS

Samtliga Newall´s pulsgivare kan anslutas till en mängd 
PLC, CNC, NC och PC applikationer.

Valet av pulsgivare styrs av fem grundläggande krav:

● Noggrannheten

● Tillgängligt utrymme. En MHG-pulsgivare kräver t.ex. 
   betydligt mindre utrymme än en SHG-pulsgivare.

● Mätsträckans längd

● Upplösning

● Utsignal

Tack vare att pulsgivarna håller IP67 samt är ytterst tillför-
litliga, används Newall pulsgivare i så skilda tillämpningar 
som:

● i konstruktioner med linjärmotorer
● i renrum (släpper inga partiklar)
● CNC-maskiner och svarvar
● i stålvalsverk där de används för att säkerställa bandets 
   bredd   
● kärnkraftverk där de används för att positionera bränsle-
   stavar
● under havsytan för kontroll av uppriktningen hos stöttor
● i en 30 m portalfräs som producerar balkar till fl ygplans-  
   vingar
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Inkrementell - SHG/MHG
Spherosyn teknologin

Spherosyn teknologi är en induktiv pulsgivare som består 
av två huvuddelar; ett läshuvud och en mätskala. Skalan 
utgörs av ett rostfritt rör innehållande en mängd precisa 
kulor. Dessa hålls tryckta mot varandra. Tryckkraften ställs 
in vid tillverkningen under kalibreringen. Läshuvudet som 
omsluter skalan och rör sig längs denna, består av ett 
aluminiumhus som innehåller spolar och elektronik. 

Figur 1 visar hur spolarna är arrangerade inuti läshuvudet. 
Längst ut fi nns en primärspole. Innanför denna fi nns sex 
gånger 4 avläsningsspolar (A, B, C, D). Dessa fyra spolar 
är identiska samt jämnt fördelade över ett delningsavstånd. 
Detta medför att varje spole A (alt. B, C, D) är positionerad 
över en identisk del av en angränsande kula, se fi g.1.
Samtliga A-spolar (alt. B, C, D) är seriekopplade och utgör 
en avläsningsenhet (grupp). Kulorna inuti skalan gör  att 
skalans permeabilitet ändras periodiskt över en delning. 

Spänningarna som induceras i varje grupp, varierar till följd 
av spolarnas position relativt kulorna. 
I fi g. 2a visas hur amplituden hos de inducerade signalerna 
varierar längs skalan. Avståndet mellan spolarna är sådant 
att när t.ex. grupp A har ett maximum, så uppvisar grupp 
C, som befi nner sig ett halvt delningsavstånd bort, ett 
minimum. 
Dessa inverterade spolpar är kombinerade för att generera 
signaler som varierar med förskjutningen relativt kulorna, 
se fi g. 2b.

De kombinerade signalerna fasförskjutes på elektronisk 
väg. A-C signalen fl yttas fram 45o medan D-B signalen 
fl yttas tillbaka 45o. Dessa signaler adderas och fi ltreras. 
Resultatet är en utsignal, vars värde varierar när huvudet 
rör sig längs skalan.

Mätmetoder

PrimärspoleSekundärspole

Rör i
rostfritt stål

Kulor i
krom-nickel

LäshuvudMonteringskit
mätskala 

Kretskort 
Skyddshölje

Signalkabel 

Virtuell kula 
Primärspole 

Läshuvud

Lässpolar Mätskala 

Figur 1 

Amplitud
vid 1 kHz

Förskjutning
(kulornas delningsavstånd)

Figur 2a

Figur 2b
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Mätmetoder

Inkrementell - SHG/MHG, forts.
Spherosyn teknologin

Signalen upprepas för varje delningsavstånd (360o) som 
huvudet rör sig. Signalens frekvens är 10 kHz. Amplitud-
ens topp-till-topp värde är ca. 5 V kring ett medelvärde 
på 5 VDC. Således är den uppmätta positionen över en 
enskild kula, absolut dvs. vid varje 12,7 mm. 
Fig. 3 visar ett 90o fasskifte som exakt motsvarar ett av-
stånd på 3,175 mm (1/4-dels delning) relativt nollgenom-
gången. För att erhålla en linjär mätning, beräknas den 
absoluta positionen genom att summera sträckan på den 
sista kulan med summan som erhålles genom att multipli-
cera antalet kulor x delningen sedan den senaste referens-
punktbestämningen. 

Pulsgivare eller positionsgivare kan grovt delas in i två 
familjer, avsedda för DC- resp. AC-drift. 
Till den förra fi nns optiska och magnetiska pulsgivare (rote-
rande & linjära) medan den senare kan exemplifi eras med 
induktiva och kapacitiva givare. 
Exempel på roterande induktiva givare är resolvrar och 
synhcros medan exempel på linjära givare är LVDT´s, 
Inductosyn och Newall´s pulsgivare.

Hos AC-system är signalerna som innehåller positions-
data, modulerad AC hos apparatens grundläggande frek-
vens. Hos DC-system är signalerna modulerad DC, dvs. 
långsamt ändrade DC-nivåer.

DC-signaler är speciellt utsatta för offset, drift och lågfrek-
venta störningar.

Offset motverkas genom att använda t.ex. chopper stabi-
lisering. Signalen omvandlas till en växelspänning för att 
eliminera offsetspänningen, därefter omvandlas den till-
baka. Hos AC-system tas offset bort automatiskt och ingen 
komplex teknik behöver användas. 

Drift utgör ett problem i DC-system, speciellt hos optiska 
system där lampor, LED m.fl . med tiden utsätts för åldring. 
Induktiva system är stabila till sin natur, då de utnyttjar 
specifi ka fysikaliska egenskaper som en spoles känslighet 
som funktion av antal lindningsvarv och permeabiliteten 
hos pulsgivarens delar. Dessa ändras inte över tiden.

Lågfrekventa störningar, speciellt nätfrekvenser, kan störa 
DC-signaler och kan ej neutraliseras utan att samtidigt 
reducera systemets reaktionstid.

En kritik som ofta riktas mot induktiva system, är att deras 
relativt långa delningsavstånd kräver en kraftigare inter-
polation för att erhålla en given upplösning, jämfört med 
vad som är fallet för ett optiskt gitter. Detta stämmer men 
vad som brukar glömmas bort är att det är mycket lättare 
att åstadkomma en sådan med ett AC-system jmf med ett 
DC-system. 
Den noggrannhet och upplösning som kan erhållas från 
resolvrar, är i samma klass som motsvarande roterande 
optiska givare kan prestera. Detsamma gäller för Newall´s 
linjära pulsgivare visavi linjära optiska eller magnetiska 
konkurrenter.

Amplitud
Tid

Figur 3

Uppmätt signal

Fas-
förskjutning 

Drivsignal 

En delning 
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Mätmetoder

Absolut - SHG
Spherosyn teknologin

Newall´s absolutpulsgivare SHG-A* är ett genombrott inom 
linjär mätteknologi. Unikt kodade mellanlägg är placerade 
mellan de precist tillverkade kulorna (nickel-krom) inuti 
mätskalan. Mellanläggen, som låses i sin position under 
tillverkningsprocessen, innehåller små magneter som kan 
detekteras av en serie Hall-sensorer som fi nns inuti läshu-
vudet. Genom att magneterna skiljer sig åt, kan systemet i 
varje givet ögonblick bestämma en absolut postition.

När väl pulsgivaren internt har bestämt en absolut position, 
blir det en uppgift för DSP:n att kommunicera positionen till 
yttervärlden, via protokoll som SSI (Synkront seriellt gräns-
snitt), Fanuc, RS232, RS485 m.fl . 

Ett DSP-baserat absolut system har en hög beräknings-
kapacitet. Detta utnyttjas vid tillverkningen genom att 
pulsgivaren stäms av mot en laserinterferometer. De 
ev. avvikelser som upptäcks, lagras i ett FLASH-minne. 
Genom att denna information fi nns tillgänglig i realtid vid 
vanlig användning, åstadkommes ett postionssystem med 
hög noggrannhet.

Avståndskodade referenser (Pseudoabsolut)

Avståndskodning, innebär att styrsystemet erhåller en 
absolut position så snart läshuvudet passerat två referens-
punkter. Dessas inbördes avstånd är unikt. Genom att 
använda den interna absoluta positionsberäkningen, kan 
en variant av absolut kod efterlikna de avståndskodade 
referenspunkter som skapas hos glasskalor.

Absolut postion (mm) = 
Kulans nr. x 12,7 + positionen på aktuell kula

Mellanlägg

= kula nr. 14
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Mätmetoder

Inkrementell - MAG
Magnasyn teknologin

Generellt
Newall´s MAG pulsgivare består dels av en fl exibel skala, 
som monteras på en fast del av maskinen (med eller utan 
en 2-spårig stödskena) och dels av ett läshuvud som mon-
teras på den rörliga del som skall mätas (så att den rör sig 
helt parallellt med skalan).

Eftersom skalan är fl exibel, lämpar den sig väl både för 
roterande och linjära applikationer. 

Skalans ena sida är bestruken med klister. Den går att 
fästa direkt på en bearbetad yta. För applikationer där ytan 
är ojämn kan skalan fästas på en 2-spårig stödskena, se 
skiss sid. 21.

Funktion
Skalan är uppbyggd av en fl exibel gummifolie som kläms 
mellan ett stödjande och ett skyddande band av rostfritt 
stål. Skalan är försedd med magnetiska markeringar, för-
delade över hela dess längd i intervall om 2 mm.

När läshuvudet passerar över skalan, omvandlas det mag-
netiska fältet till en elektrisk signal, som registreras av en 
mikroprocessor. Fältet mellan markeringarna uppvisar en 
sinusvariation, något som mikroprocessorn omvandlar till 
en position relativt varje markering.

Den analoga informationen omvandlas till en industriellt 
användbar signal.

Referensmarkering - RM
En referensmarkering (i form av en kort skalbit innehål-
lande endast en markering), kan monteras i stödskenans 
andra  spår. Markeringen detekteras av en speciell avkän-
nare i läshuvudet och sänds sedan ut som en separat 
RM-signal. På förfrågan kan fl er än en referensmarkering 
erhållas.

Rostfritt stålband 
(självklistrande)

Kodat
magnetisk
folieRostfritt stålband

Avkänningssida

Max längd = 32 m
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Utsignaler
Signal typ / 

beställningskod Signal Beskrivning Finns hos

TT Inkrementell  TTL TTL, RS422 trapetsformade signaler med inverser SHG, MHG, MAG
TC Inkrementell  TTL-DC TTL, avståndskodad SHG
TS Inkrementell  TTL-SP TTL, enkel referenspuls SHG, MAG
VM Inkrementell  11 μApp 11 μA SHG, MHG
VP / VV Inkrementell  ~ 1 Vpp 1 V topp / topp SHG, MHG
VS Inkrementell  ~ 1 Vpp-SP 1 V topp / topp - enkel referenspuls SHG
A2 Absolut  RS232 RS232 SHG
A4 Absolut  RS485 RS485 SHG
AB Absolut  SSI-binär Synkront seriellt gränssnitt - binär kod SHG
AF Absolut  Fanuc Fanuc gränssnitts protokoll SHG
AG Absolut  SSI-Gray Synkront seriellt gränssnitt - Gray kod SHG
AS Absolut  Gray & paritet Siemens gränssnitts protokoll - Gray kod + jämn paritet SHG

Vid längre kablar än 22 m, kontakta oss!

TT - TTL utsignaler 
Newall TT serie av linjära pulsgivare erbjuder fyrkant-
signaler med inverser med RS422 TTL nivåer. Utsignaler-
na sänds via en kabel med 9 ledare, se tabell.

Den periodiska referensmarkeringen (RM) är synkronise-
rad med A & B signalerna, se diagram.

Avståndet mellan två efterföljande fl anker hos de kombine-
rade pulstågen A och B är ett mätsteg (upplösningen).

Stift Kärna Funktion Färg
1 7/0,15 mm N/C* (eller 0V) orange
2 7/0,15 mm A grön
3 7/0,15 mm A/ gul
4 7/0,15 mm B blå
5 7/0,15 mm B/ röd
6 7/0,25 mm 0V vit
7 7/0,25 mm 5V svart
8 7/0,15 mm RM violett
9 7/0,15 mm RM/ grå
GND skärm jord ---

* Saknar funktion, ansluts ej

TT - TTL - Inverterade fyrkantsignaler

Pulsgivaranslutningar
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Utsignaler

Inkrementella

TS & VS - Enkel referenspuls
De linjära skalorna SHG - TS & VS har upp till 8 valbara 
referenspunkter var 25,4 mm, med början 78,5 mm från 
skalans ände. Den önskade referenspunkten väljs vid 
monteringen genom att skalan roteras relativt läshuvudet. 
En tvåfärgad installations-LED (grön / röd) är monterad i 
läshuvudet. Denna är tillgänglig vid TTL-utgång (TS) eller 
~ 1 Vpp-utgång (VS) tillsammans med omvandlaren 
SCC-200.

MAG-versionen innehåller en enkel referenspunkt, som 
kan placeras var som helst längs mätsträckan. Ytterligare 
referenspunkter fi nns som tillval.

VM - 11 μApp, sinus
Tillsammans med SCC-100 (se sid. 22)

VV - ~ 1 Vpp, sinus
Tillsammans med SCC-100 (se sid. 22)

VP - ~ 1 Vpp, sinus
Tillsammans med SCC-100 (se sid. 22)

Absoluta

A2 - RS232
Seriell kommunikation används normalt som gränssnitt 
mot en PC´s COM-port. Denna standard från Electronics 
Industry Association (EIA) gör det möjligt att skicka datain-
formation från en sändare till en mottagare med upp till 20 
kbit/s över sträckor på upp till 15 m med max. hastighet. 
En USB / seriell-omvandlare (Newall art.nr. 307-82340) 
möjliggör ett seriellt gränssnitt via en USB-ingång.

A4 - RS485
RS485 är ett nätverk som tillåter upp till 32 sändare och 
mottagare längs en enkel 2-tråds buss. En nyckelfunktion 
är möjligheten att adressera enskilda enheter. Newall´s 
linjära pulsgivare kan ges och minnas en unik adress vilket 
innebär att fl era enheter kan anslutas till RS485-bussen.

TC - Avståndskodad
Den linjära skalan SHG - TC har unika referenspunkter var 
10 mm längs hela mätsträckan. Detta gör det möjligt att 
avge en absolut position, efter att läshuvudet rört sig max. 
20 mm. Härmed slipper man att färdas längs hela skalan i 
syfte att hitta referenspunkten / en absolut position.

Typiskt RS485 nätverk med fl era noder
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Pulsgivarutgångar

FANUC UTSIGNAL
AF- Absolut Fanuc
Detta protokoll tillhör Fanuc och fi nns tillgängligt hos samt-
liga Fanuc styrsystem. Styrsystemet ber om positionsdata 
och pulsgivaren måste svara korrekt inom en noggrannt  
kontrollerad tid.

SSI UTSIGNAL
SSI (Synkront seriellt gränssnitt) är ett absolut gränssnitt 
patenterat av Max Stegmann GmbH. Newall´s absoluta 
pulsgivare erbjuder detta gränssnitt med 24 bit Gray kod 
eller binär kod. Jämn paritet fi nns hos AS-versionen.
Den mest signifi kanta biten (MSB) sänds först (D0).

AB - Absolut SSI binär kod, 24 bit

AG - Absolut SSI Gray kod, 24 bit

AS - Absolut SSI Gray kod, 24 bit med jämn paritet
(Pariteten sänds sist som (D24) och är jämn partitet)

SSI (synkront seriellt gränssnitt) är ett seriellt protokoll för  
absolutpulsgivare. SSI är en synkron standard, vilket inne-
bär att klocksignalerna för datautbytet regleras av styren-
heten. Normalt är de begränsade till 1,5 MHz. Överförings-
hastigheten (Baud) påverkas även av kabellängden:

Kabellängd (m) Överföringshastighet (kHz)
<   50 ≥ 400
< 100 ≥ 300
< 200 ≥ 200
< 400 ≥ 100

För att konvertera en decimal position till en binär motsva-
righet, måste datapaketet fyllas på med ett antal nollor. 

Exempel: 123456 (decimal) = 
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (binär)

Här visas talet som ett 24-bitars datapaket =
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Gray kod är en binär kod, där endast en bit i taget ändras.
Exempel:
0000
0001
0011
0010
0110 etc.

En decimal position konverteras till en ren binär kod för att 
sedan omvandlas till Gray kod. Fördelen utgörs av att ett 
eventuellt läsfel aldrig är större än ett steg.
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Pulsgivarutgångar

Signalanslutningar

Kontaktdon
D-sub 15-polig

-A2
RS232

-A4
RS485

-AB & AG
SSI Gray
SSI binär

-AS
Gray & paritet

-AV
SSI & ~ 1 Vpp

1 SSI CLK SSI CLK

Se tabell sid 23 för 
anslutning via 
SCC 200

2 PC PC
3 RS232 TX RS232 TX
4 RM/ RM/ RM/ RM/
5 B/ B/ B/ B/
6 A/ A/ A/ A/
7 RS232 RX RS232 RX
8 +5 VDC +5 VDC +5 VDC +5 VDC
9 SSI CLK/ SSI CLK

10 RS485 SSI DATA SSI DATA
11 RS485/ SSI DATA/ SSI DATA/
12 RM RM RM RM
13 B B B B
14 A A A A
15 0V 0V 0V

Ej ifyllda stift saknar funktion och skall inte anslutas.

Signalanslutning, Fanuc seriell absolut
Kontaktdon
PCR - E20FS
HONDA

-AF
Fanuc

5 Fanuc RQ
9, 18, 20 +5 VDC
6 Fanuc RQ/
1 Fanuc Data
2 Fanuc Data/
12, 14, 16 0V
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Inkrementell givare, produktgrupp SHG-T* & SHG-V*
Spherosyn™

SHG-TT, -VV, -VM & -VP SHG-TS & -VS
Typ induktiv
Utsignal TTL, RS422
Noggrannhet (μm/m) ± 10
Upplösning (μm) 1
Referenssignal, typ periodisk enkel referenspuls
Referenssignal, placering var 12,7 mm valbar, 1 av 8 lägen
Periodlängd, sinussignal (tillval SCC-100) VV & VM, 20 μm med omvandlare -
Periodlängd, sinussignal (tillval SCC-200) VP, 20 μm med omvandlare VS, 20 μm med omvandlare
Frekvens, max. 2 MHz (2 m/s vid 1 μm upplösning)
Acceleration / retardation, max. 100g / 980 m/s2 (läshuvud)
Matningsspänning 5VDC ± 5% < 80 mA
Fördröjningsstid 100 μs
Chock (11 ms) 100g / 980 m/s2 (IEC 69-2-6)
Vibration (55 - 2000 Hz) 30g / 294 m/s2 (IEC 68-2-27)
Kapslingsklass IP67 (NEMA 6)
Temperaturområde, drift 0 - 55 oC
Temperaturområde, lagring -20 - +70 oC
Magnetisk fältstyrka, tålighet 100 mT (1000 Gauss) 3 mT (30 Gauss)
Magnetisk fältstyrka, avgiven ej mätbart 10 mT (100 Gauss)
Läshuvud, max. höjd x max. bredd 53,5 x 28,5 mm
Skalans material rostfritt stål
Värmeutvidgningskoeffi cient 12 ppm / oK
Skalans diameter 15,25 mm
Mätsträcka, max. 11 000 mm *
Mätsträcka vid ensidig montering, max. 350 mm
Avstånd mellan stöd, max. 1 500 mm **
Tillägg för läshuvud + fästen 258 mm
Friktion 20 N
Kabel utan skyddsmantel 9-ledad skärmad PUR
Kabellängd, std 0,5 m
Kabellängd, max. 22 m
Böjningsradie (PUR), min. 25 mm
Kontaktdon 9-polig D-sub, -VP 15-polig D-sub
EMC EN 50081-2 & EN 50082-2
LED nej ja
TILLVAL
Noggrannhet (μm/m) - - -
Upplösning (μm) 0,5 / 2 / 5 / 10 / 100
Kabel med skyddsmantel av rostfritt stål ja
Böjningsradie, min. 51 mm
Kapslingsklass, kontaktdon IP67 (NEMA 6)

*  Längre mätsträckor på förfrågan
** Gäller endast vid mätsträckor > 2540 mm
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Pulsgivarens läshuvud får avvika max. 50 μm relativt skalans lägsaxel  i vertikal resp. horisontalplanet, sett över hela dess längd.

Inkrementell givare, produktgrupp SHG-T* & SHG-V*
Spherosyn™
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Absolutgivare, produktgrupp SHG-TC & SHG-A*
Spherosyn™

SHG-TC SHG-AF, AG, AB, AS, AV, A2, A4
Typ induktiv

Utsignal TTL, RS422 inverterad fyrkant
AF = Fanuc, AG = SSI Gray, AB = SSI binär
AS = SSI Gray & paritet, AV = SSI & ~1Vpp
A2 = RS232, A4 = RS485

Noggrannhet (μm/m) ± 5
Upplösning (μm) 1
Referenssignal, typ avståndskodad saknas

Referenssignal, placering max 20 mm rörelse 10 mm rörelse förutom -AF & -AV.
Ingen referensmarkering

Periodlängd, sinussignal (tillval SCC-200) 20 μm med omvandlare (-AV) 20 μm med omvandlare
Frekvens, max. 8 MHz (8 m/s vid 1 μm upplösning) 30 m/s
Acceleration / retardation, max. 100g / 980 m/s2 (läshuvud)
Matningsspänning 5VDC ± 5% < 350 mA
Fördröjningsstid 100 μs 50 μs
Chock (11 ms) 100g / 980 m/s2 (IEC 69-2-6)
Vibration (55 - 2000 Hz) 30g / 294 m/s2 (IEC 68-2-27)
Kapslingsklass IP67 (NEMA 6)
Temperaturområde, drift 0 - 55 oC
Temperaturområde, lagring -20 - +70 oC
Magnetisk fältstyrka, tålighet 3 mT (30 Gauss)
Magnetisk fältstyrka, avgiven 10 mT (100 Gauss)
Läshuvud, max. höjd x max. bredd 53,5 x 28,5 mm
Skalans material rostfritt stål
Värmeutvidgningskoeffi cient 12 ppm / oK
Skalans diameter 15,25 mm
Mätsträcka, max. 3 500 mm  (**6 500 mm)
Mätsträcka vid ensidig montering, max. 350 mm
Avstånd mellan stöd, max. *1 000 mm
Tillägg för läshuvud + fästen 258 mm
Friktion 20 N
Kabel utan skyddsmantel 15-ledad skärmad PUR
Kabellängd, std 0,5 m
Kabellängd, max. 22 m
Böjningsradie (PUR), min. 25 mm
Kontaktdon 15-polig D-sub
EMC EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4
LED ja
TILLVAL
Noggrannhet (μm/m) ± 3 / 10
Upplösning (μm) 0,5 / 5 / 10
Kabel med skyddsmantel av rostfritt stål ja
Böjningsradie, min. 51 mm
Kapslingsklass, kontaktdon IP67 (NEMA 6)

* Gäller endast vid mätsträckor > 2540 mm
** Med reducerad noggrannhet. Fråga !
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Absolutgivare, produktgrupp SHG-TC & SHG-A*
Spherosyn™
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Inkrementell givare, produktgrupp MHG-TT, -VP, -VV & -VM
Microsyn™

MHG-TT, VP, VV & VM
Typ induktiv
Utsignal TTL, RS422 inverterad fyrkant
Noggrannhet (μm/m) ± 5
Upplösning (μm) 1
Referenssignal, typ periodisk
Referenssignal, placering var 5 mm
Periodlängd, sinussignal (tillval SCC-100) VV & VM 20 eller 40 μm med omvandlare
Periodlängd, sinussignal (tillval SCC-100) VP 20 μm med omvandlare
Frekvens, max. 2 MHz (2 m/s vid 1 μm upplösning)
Acceleration / retardation, max. 100g / 980 m/s2 (läshuvud)
Matningsspänning 5VDC ± 5% < 70 mA
Fördröjningsstid 100 μs
Chock (11 ms) 100g / 980 m/s2 (IEC 69-2-6)
Vibration (55 - 2000 Hz) 30g / 294 m/s2 (IEC 68-2-27)
Kapslingsklass IP67 (NEMA 6)
Temperaturområde, drift 0 - 55 oC
Temperaturområde, lagring -20 - +70 oC
Magnetisk fältstyrka, tålighet 100 mT (1000 Gauss)
Magnetisk fältstyrka, avgiven ej mätbar
Läshuvud, max. höjd x max. bredd 35 x 25 mm
Skalans material rostfritt stål eller kolfi berarmerad plast
Värmeutvidgningskoeffi cient 12 ppm / oK
Skalans diameter 5,75 mm
Mätsträcka, max. 1 000 mm
Mätsträcka vid ensidig montering, max. 350 mm
Tillägg för läshuvud + fästen 173 mm
Friktion 10 N
Kabel utan skyddsmantel 9-ledad skärmad PUR
Kabellängd, std 0,5 m
Kabellängd, max. 22 m
Böjningsradie (PUR), min. 25 mm
Kontaktdon 9-polig D-sub, -VP 15-polig D-sub
EMC EN 50081-2 & EN 50082-2
TILLVAL
Noggrannhet (μm/m) ± 10
Upplösning (μm) 0,1 / 0,2 / 0,5 / 2,5 / 10
Kabel med skyddsmantel av rostfritt stål ja
Böjningsradie, min. 51 mm
Kapslingsklass, kontaktdon IP67 (NEMA 6)
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Inkrementell givare, produktgrupp MHG-TT, -VP, -VV & -VM
Microsyn™
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Inkrementell givare, produktgrupp MAG-TT, & MAG-TS
Magnasyn

MAG-TT & MAG-TS
Typ magnetisk folie
Utsignal TTL, RS422 inverterad fyrkant
Noggrannhet ± 25 μm + 20 μm/m
Upplösning (μm) 10 
Referenssignal, typ enkel referenspuls
Referenssignal, placering enligt kundspecifi kation
Periodlängd, sinussignal (tillval SCC-100) VV & VM 20 eller 40 μm med omvandlare
Periodlängd, sinussignal (tillval SCC-100) VP 20 μm med omvandlare
Frekvens, max. 2 MHz (2 m/s vid 1 μm upplösning)
Acceleration / retardation, max. 100g / 980 m/s2 (läshuvud)
Matningsspänning 5VDC ± 5% < 80 mA
Fördröjningsstid -
Chock (11 ms) 100g / 980 m/s2 (IEC 69-2-6)
Vibration (55 - 2000 Hz) 30g / 294 m/s2 (IEC 68-2-27)
Kapslingsklass IP67 (NEMA 6)
Temperaturområde, drift 0 - 55 oC
Temperaturområde, lagring -20 - +70 oC
Magnetisk fältstyrka, tålighet 5 mT (50 Gauss)
Magnetisk fältstyrka, avgiven 9 mT (90 Gauss) @ 0,6 mm
Läshuvud, max. höjd x max. bredd 24 x 26 mm
Skalans material gummi och stål
Värmeutvidgningskoeffi cient 16 ppm / oK
Skalans tvärsnitt 10 x 1,8 mm
Mätsträcka, max. 32 m
Friktion saknas
Kabel utan skyddsmantel 9-ledad skärmad PUR
Kabellängd, std 0,5 m
Kabellängd, max. 22 m
Böjningsradie (PUR), min. 25 mm
Kontaktdon 9-polig D-sub
EMC EN 50081-2 & EN 50082-2
TILLVAL
Upplösning (μm) 5
Kabel med skyddsmantel av rostfritt stål ja
Böjningsradie, min. 51 mm
Kapslingsklass, kontaktdon IP67 (NEMA 6)
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Inkrementell givare, produktgrupp MAG-TT & MAG-TS
Magnasyn

Stödskena för 
mätskala (tillval)

Max. tillåtna avvikelser



svar-idag@nordela.se    tfn 08 - 18 81 85    nordela.se22
Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela

Sin-/cosinus - omvandlare

Typ SCC - 100 (normal version)
Beställningskod, signal: -VM & -VV

Inkrementella sinussignaler ~ 1 Vpp, 11 μApp
Denna omvandlare gör om signaler från pulsgivarna SHG och MHG; från TTL, RS422  till analoga sin-/cosinus signaler. 
SCC - 100 erbjuder omvandling till både ~ 1 Vpp och 11 μApp. En digital referenssignal fi nns att tillgå.

Anslutningar, analogutgångar 

Elektriska data

Matnings krav Spänning
Ström med pulsgivare

5V ± 5%
290 mA

Utgångssignaler Sinussignaler ~ 1 Vpp med inverser
~ 11 μApp med inverser

Inkrementella 
signaler

2 sinussignaler A & B
Signalnivåer

Amplitud förhållande 
(A till B)
Fasvinkel
Periodlängd
Frekvensområde

0,8 - 1,2 Vpp*
1 Vpp*, typvärde

0,95 till 1,05

90o ± 5o

20 eller 40 μm
0 - 25 kHz, motsvaras av
0,5 m/s med 20 μm period
1 m/s med 40 μm period

Referenssignal Signalnivå
± 90o ± 5o

0,8 till 1,2 Vpp*
1 Vpp*, typvärde

 
* Med rekommenderad ingångskrets hos ansluten elektronik.

Kabelanslutning till styrenhet
Funktion ~ 1 Vpp 11 μApp
+ 5V stift 1 stift 1
0V stift 2 stift 2
A/ stift 3 stift 10
A stift 4 stift 11
B/ stift 5 stift 12
B stift 6 stift 13
RM stift 7 stift 14
RM/ stift 8 stift 15
jord hus hus

Analog utgångssignal
Period-
längd SHG MHG

20 μm ja ja
40 μm nej ja
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Sin-/cosinus - omvandlare

Typ SCC - 200 (vid höga krav)
Beställningskod, signal: -VP & VS

Inkrementella sinussignaler ~ 1 Vpp
Sinussignalerna är härledda digitalt men tack vare avancerad databehandling erhålls en nästan ren sinussignal för båda 
kanalerna (A+B). Kanalerna är fasförskjutna 90o och har en signalnivå på ~ 1 Vpp när de ansluts, under förutsättning att 
den rekommenderade ingångskretsen används med en gemensam mod-spänning på 2,5 V.  

Signalnivåerna är stabila vid alla hastigheter, vilket innebär att signalkvalitén inte förändras negativt vid ökande 
skanningsfrekvens. 

Anslutningar, analogutgångar 

Elektriska data

Matnings krav Spänning
Ström med pulsgivare

5V ± 5%
300 mA

Utgångssignaler Sinussignaler ~ 1 Vpp

Inkrementella 
signaler

2 sinussignaler A & B
Signalnivåer

Amplitud förhållande (A till B)
Fasvinkel
Periodlängd
Frekvensområde

0,8 - 1,2 Vpp*
1 Vpp*, typvärde

0,95 till 1,05
90o ± 5o

20 μm
0 - 200 kHz, motsvaras av
4 m/s med 20 μm periodlängd
8 m/s med 40 μm periodlängd

Referenssignal Signalnivå
± 90o ± 5o

0,8 till 1,2 Vpp*
1 Vpp*, typvärde

 
* Med rekommenderad ingångskrets hos ansluten elektronik.

Kabelanslutning till styrenhet
Funktion Pulsgivare -AV

stift 1 = SSI CLK
RM/ stift 4 stift 4 = N/A
B/ stift 5 stift 5
A/ stift 6 stift 6
5V stift 8 stift 8

stift 9 = SSI CLK/
stift 10 = SSI DATA
stift 11 = SSI DATA/

RM stift 12 stift 12 = N/A
B stift 13 stift 13
A stift 14 stift 14
0V stift 15 stift 15
jord hus hus
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Kontaktdon & kablar

9-poligt D-sub kontaktdon (IP54, NEMA 3)

Färg Stift Funktion
Orange 1 N/C (eller 0V)
Grön 2 A
Gul 3 A/
Blå 4 B
Röd 5 B/
Vit 6 0V
Svart 7 5V
Violett 8 RM
Grå 9 RM/

15-polig D-sub kontaktdon (IP54, NEMA 3)

Stift 1 2 3 4
Färg ljusgrön orange rosa & vit grå

Funk-
tion

Fanuc
RQ/SSI 

CLK
PC RS 232 TX RM/

Stift 5 6 7 8
Färg röd gul rosa svart
Funk-
tion B/ A/ RS 232 RX +5 VDC

Stift 9 10 11 12

Färg ljusgrön 
& vit brun brun & vit violett

Funk-
tion

Fanuc
RQ/SSI 

CLK/

Fanuc data 
SSI data 
RS 485

Fanuc data/
SSI data/
RS 485/

RM

Stift 13 14 15 Shell
Färg blå mörkgrön vit Skärm
Funk-
tion B A 0 V jord

N/C - används ej

12-poligt runt kontaktdon (IP54, NEMA 3)

  
Stift A B C D
Färg Orange Vit Vit Gul
Funk-
tion

N/C (alt. 
0V) 0V 0V A/

Stift E F G H
Färg Grön Röd Blå Violett
Funk-
tion A B/ B RM

Stift J K L M
Färg Svart Svart - Grå
Funk-
tion 5V 5V - RM/

 

19-poligt runt kontaktdon (IP67, NEMA 6)

 

 
Stift A B C D
Färg rosa & vit svart svart svart
Funk-
tion RS232 TX +5VDC +5VDC +5VDC

Stift E F G I
Färg grå violett orange vit
Funk-
tion RM/ RM PC 0V

Stift K L M N

Färg vit rosa ljusgrön 
& vit brun

Funk-
tion 0V RS232 RX Fanuc RQ/

SSI CLK/

Fanuc data
SSI data
RS485

Stift O P S T
Färg brun & vit röd gul mörkgrön

Funk-
tion

Fanuc data/
SSI data
RS485/

B A A

Stift U HUS
Färg ljusgrön skärm
Funk-
tion

Fanuc RQ
SSI CLK jord

Andra kontaktdon t.ex. Honda möjliga på förfrågan.



svar-idag@nordela.se    tfn 08 - 18 81 85    nordela.se 25
Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela

Kontaktdon & kablar

Förlängningskablar
Det fi nns ett urval av förlängningskablar till samtliga pulsgivare, se nedan.

Gör ett val per sektion nedan
Sektion Val Beskrivning av val

Digital förlängningskabel ELD prefi xet gäller samtliga digitala förlängningskablar
Kontakt, läshuvud 09D0 9-polig D (IP54, NEMA 3)

15D0 15-polig D (IP54, NEMA 3)
12B0 12-polig rund (IP67, NEMA 6)
19B0 19-polig rund (IP67, NEMA 6)

Kabellängd 035 3,5 m kabel
050 5 m kabel
070 7 m kabel
100 10 m kabel

Anslutning, utgång 0D 9-polig D (IP54, NEMA 3)
 1D 15-polig D (IP54, NEMA 3)

FL fria ledare
FA Fanuc (Honda)
AM Amp

Skyddsmantel 0 ja
1 nej

Exempel: ELD 15D0 035 0D 1

Förlängningskabel till SCC200 för anslutning till CNC, NC, PLC och PC
Sektion Val Beskrivning av val

Digital kabelanslutning ELD prefi xet gäller samtliga digitala förlängningskablar
Kontaktdon SCC200, 

utgång 15DS 15-polig D (IP54, NEMA 3)

Kabellängd 005 0,5 m kabel
010 1 m kabel
015 1,5 m kabel
035 3,5 m kabel

Anslutning, utgång 2D 15-polig D (IP54, NEMA 3) Siemens
FL fria ledare

Skyddsmantel 0 ja
1 nej

Exempel: ELD 15DS 035 2D 1
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Universella monteringssatser

Standardiserade monteringssatser fi nns för samtliga puls-
givare.

SHG
Läshuvud - monteringssats / Art.nr. 600-81890
Skala - monteringssats / Art.nr. 600-80120

 

MHG
Läshuvud - monteringssats / Art.nr. 600-65620
Skala - monteringsats / Art.nr. MHBKITSTD
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Dimensioner, skalor

SHG - mätsträcka / skalans totala längd
Spherosyn™

Läshuvud: 28,5 x 53,5 x 131 mm
Skalans diameter: 15,25 mm

Mätsträcka
mm

Skalans totala längd
(mätsträcka + läshuvud + fästen)

Montering i 2 ändar Montering i 1 ände
50 309
75 334

100 360
150 410
200 461
250 512
300 563
350 614
400 664 -
450 715 -
500 766 -
550 817 -
600 868 -
650 918 -
700 969 -
750 1 020 -
800 1 058 -
850 1 109 -
900 1 160 -
950 1 211 -

1 000 1 261 -
1 140 1 401 -

Ytterligare mätsträckor på förfrågan !

MHG - mätsträcka / skalans totala längd
Microsyn™

Läshuvud: 25 x 35 x 75 mm
Skalans diameter: 5,75 mm

Mätsträcka
mm

Skalans totala längd
(mätsträcka + läshuvud + fästen)

Montering i 2 ändar Montering i 1 ände
5 178 118

10 183 123
25 198 138
50 223 163
75 248 188
100 273 213
150 323 263
200 373 313
250 423 363
300 473 413
350 523 463
400 573 -
450 623 -
500 673 -
550 723 -
600 773 -
650 823 -
700 873 -
750 923 -
800 973 -
850 1 023 -
900 1 073 -


