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Inkopplingsanvisning / Installation notes
Fabrikat Stögra

2-fas stegmotor SM 56
2-phase steppingmotor SM 56
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Varning !
Pulsgivarskärm skall enbart anslutas 
till skruvplinten (se fi g. 5), ej till 
kabelförskruvningen !

Attention !
The encoder shield is only to be 
connected to the screw connection 
(see fi g. 5), not to the cable gland !
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leads
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för-
skruvning
cable gland

skärmen skall ha 
en stor 
kontaktyta

the shield 
should have 
a large 
connecting 
area

Motorkabelns skärm anslutes till kabelförskruv-
ningen över största möjliga kontaktyta.
The connection of the motor cable shield to the 
cable gland, should cover largest possible area.

Fig. 1: SM 56..L..
Stegmotor med enkelledare
Stepping motor with leads

Färgschema /
Colour assignment
1 = brun / brown 5 = blå / blue
2 = vit / white 6 = grå / grey
3 = svart / black 7 = gul / yellow
4 = röd / red 8 = grön / green
PE = gul / grön // yellow / gren

bipolärt - lindningarna är kopplade parallellt
bipolar - windings are connected in parallel

unipolärt och bipolärt - lindningarna är kopplade i serie
unipolar and bipolar - windings are connected in series

Fig. 2:
Inkoppling av lindningarna /
Winding wiring diagram

standardkoppling / standard connection
bipolärt - parallell / bipolar - parallel 

unipolärt / unipolar - 
separata ledare / single leads
1, 4, 5, 8
gemensamma ledare / common leads
2-3, 6-7

bipolärt / bipolar -
ledare / leads
1, 4 och / and 5, 88 grön / green

1 brun / brown

2 vit / white

3 svart / black

4 röd / red

5 blå / blue

6 grå / grey

7 gul / yellow

1 brun / brown

3 svart / black

2 vit / white

4 röd / red

5 blå / blue

7 gul / yellow

6 grå / grey

8 grön / green

Fig. 3: SM 56...
Stegmotor med uttagslåda
Stepping motor with terminal box
Bipolärt - parallell / bipolar - parallel 

Fig. 4: SM 56...B
Stegmotor med broms
Stepping motor with brake
Bipolärt - parallell / bipolar - parallel 

Fig. 5: SM 56...E50
Stegmotor med pulsgivare E50
Stepping motor with encoder E50
Bipolärt - parallell / bipolar - parallel 
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2-fas stegmotorer
2-phase stepping motors

- Motorn måste anslutas till jord via den härför avsedda anslutningen på skruvplinten.
- The protective conductor has to be connected to the terminal box of the stepping motor.

- Under drift är anslutningarna i uttagslådan spänningssatta. Därför får uttagslådan endast vara öppen 
 när motorn är frånkopplad.
- During operation there is electricity at the connections of the phases in the terminal box. Because of 
 this, the terminal box may only be open when the driver of the motor is switched off.

- Motorn kan bli relativt varm under drift (se datablad / max. temperatur) och bör därför installeras i 
 maskinen så att den inte oavsiktligt kan beröras.
- The motor can be hot during operation (see data sheet for max. temperatures) and should be installed 
 in the machine in a way, that it is safe against touching.

- Den roterande motoraxeln och alla med den förbundna delar, kan vara farliga. Montera därför motorn 
 så att dessa delar inte utgör en fara för personer som kommer i beröring med maskinen.  
- The rotation shaft and all with the shaft connected parts can be dangerous. The motor and all with 
 the shaft connected parts have to be protected in a way, that there is no danger for persons because 
 of touching.

- För att undvika den fara som ett brott på motoraxeln utgör, får den mekaniska lasten på axeln aldrig 
 överstiga det värde som anges i den aktuella motorns datablad.
- To avoid a danger because of a shaft break, the mechanical load at the shaft may never be higher than  
 specifi ed in the data sheet.

- En stegmotor med kil får endast köras om motorn är monterad i en maskin på ett sådant sätt att kilen 
 inte kan lossna från axeln.
- A stepping motor with feather key may be operated only when the motor is installed in a machine in a 
 way, that the feather key cannot loosen from the shaft.

- Motorns anslutningkabel skall vara skärmad och skärmen skall vara ansluten över en stor yta till 
 motorhuset för att reducera avgivna störningar.
- The motor leads should be shielded and the shield should be connected with a large surfact to the 
 motor cast to avoid radiations.

- Om motorn plockas isär, förlorar den sitt magnetfält och blir obrukbar.
- The motor may not be dismantled, because otherwise the rotor will loose its magnetisation.

- Motorer med anslutningsledare får ej bäras i dessa.
- Leads version motors may not be carried at the leads, because the leads could be damaged.
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2-fas stegmotor SM 87 / 88 / 107 /168
2-phase steppingmotor SM 87 / 88 / 107 /168

skärm
shield

motorledare
motor leads

stegmotor
stepping motor

kabelförskruvning
cable gland

kabel
cable

kabel
cable

skärm
shield

kabelförskruvning
cable gland

Varning !
Pulsgivarskärm skall enbart anslutas 
till skruvplinten (se fi g. 5), ej till 
kabelförskruvningen !

Attention !
The encoder shield is only to be 
connected to the screw connection 
(see fi g. 5), not to the cable gland !

ledare
leads

kabel-

för-
skruvning
cable gland

skärmen skall ha 
en stor 
kontaktyta

the shield 
should have 
a large 
connecting 
area

Motorkabelns skärm anslutes till kabelförskruv-
ningen över största möjliga kontaktyta.
The connection of the motor cable shield to the 
cable gland, should cover largest possible area.

Fig. 1: SM .... L..
Stegmotor med skruvanslutning
Stepping motor with terminal box

Färgschema /
Colour assignment
1 = brun / brown 5 = blå / blue
2 = vit / white 6 = grå / grey
3 = svart / black 7 = gul / yellow
4 = röd / red 8 = grön / green
PE = gul / grön // yellow / gren

bipolärt - lindningarna är kopplade parallellt
bipolar - windings are connected in parallel

unipolärt och bipolärt - lindningarna är kopplade i serie
unipolar and bipolar - windings are connected in series

Fig. 2:
Inkoppling av lindningarna /
Winding wiring diagram

unipolärt / unipolar - 
separata ledare / 
single leads
1, 4, 5, 8
gemensamma ledare / 
common leads
2-3, 6-7

bipolärt / bipolar -
ledare / leads
1, 4 och / and 5, 88 grön / green

1 brun / brown

2 vit / white

3 svart / black

4 röd / red

5 blå / blue

6 grå / grey

7 gul / yellow

1 brun / brown

3 svart / black

2 vit / white

4 röd / red

5 blå / blue

7 gul / yellow

6 grå / grey

8 grön / green

Fig. 3: SM 87/88/107...B
Stegmotor med broms
Stepping motor with brake
Bipolärt / bipolar mode

Fig. 4: SM 87/88/107...E50
Stegmotor med pulsgivare E50
Stepping motor with encoder E50 
Bipolärt / bipolar mode

Fig. 5: SM 87/88/107...BE50
Stegmotor med pulsgivare E50 och broms
Stepping motor with encoder E50 and brake
Bipolärt / bipolar mode
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Inkopplingsanvisning / Installation notes
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2-fas stegmotorer
2-phase stepping motors

- Motorn måste anslutas till jord via den härför avsedda anslutningen på skruvplinten.
- The protective conductor has to be connected to the terminal box of the stepping motor.

- Under drift är anslutningarna i uttagslådan spänningssatta. Därför får uttagslådan endast vara öppen 
 när motorn är frånkopplad.
- During operation there is electricity at the connections of the phases in the terminal box. Because of 
 this, the terminal box may only be open when the driver of the motor is switched off.

- Motorn kan bli relativt varm under drift (se datablad / max. temperatur) och bör därför installeras i 
 maskinen så att den inte oavsiktligt kan beröras.
- The motor can be hot during operation (see data sheet for max. temperatures) and should be installed 
 in the machine in a way, that it is safe against touching.

- Den roterande motoraxeln och alla med den förbundna delar, kan vara farliga. Montera därför motorn 
 så att dessa delar inte utgör en fara för personer som kommer i beröring med maskinen.  
- The rotation shaft and all with the shaft connected parts can be dangerous. The motor and all with 
 the shaft connected parts have to be protected in a way, that there is no danger for persons because 
 of touching.

- För att undvika den fara som ett brott på motoraxeln utgör, får den mekaniska lasten på axeln aldrig 
 överstiga det värde som anges i den aktuella motorns datablad.
- To avoid a danger because of a shaft break, the mechanical load at the shaft may never be higher than  
 specifi ed in the data sheet.

- En stegmotor med kil får endast köras om motorn är monterad i en maskin på ett sådant sätt att kilen 
 inte kan lossna från axeln.
- A stepping motor with feather key may be operated only when the motor is installed in a machine in a 
 way, that the feather key cannot loosen from the shaft.

- Motorns anslutningkabel skall vara skärmad och skärmen skall vara ansluten över en stor yta till 
 motorhuset för att reducera avgivna störningar.
- The motor leads should be shielded and the shield should be connected with a large surfact to the 
 motor cast to avoid radiations.

- Om motorn plockas isär, förlorar den sitt magnetfält och blir obrukbar.
- The motor may not be dismantled, because otherwise the rotor will loose its magnetisation.

- Motorer med anslutningsledare får ej bäras i dessa.
- Leads version motors may not be carried at the leads, because the leads could be damaged.
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