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BMD-DIN
Vartalsstyrning, DC-motorer m kolborstar / 12 A

BMD-DIN-1D
lika BMD-DIN, bortsett från ...
Till/Från-koppling
”Start/stop”  ska vara ansluten till den närmaste, omärkta 
ingången (mellan ”Start/Stop” och ”+5V”), för att motorn 
ska rotera.
Byte av rotationsriktning 
”DIR” ska vara ansuten till den närmaste, omärkta ingång-
en (mellan ”DIR” och ”GND”), i stället för ”Start/Stop” enligt 
ovan.

Beskrivning

Varvtalsreglering
... via den interna potentiometern ”Speed”, i fronten alt. 
(för de följande två alternativen gäller att den interna 
potentiometern ”Speed” ska stå i sitt bottenläge (moturs))
... via en extern potentiometer, som anslutes mellan ”+5V” 
och ”GND”. Potentiometerns släp anslutes till ”+0 ...5V” alt. 
... via en analog spänning, 0 - 5 V. 

Matningsspänning, elektronik
12 - 24 VDC ansluts till ”U+” / ”U-”.

Grön LED
Lyser i fronten, när styrningen är ansluten till matnings-
spänningen.

Till/Från-koppling
Sker via ”Start/Stop”-knapp i fronten alt. genom att mo-
mentant ansluta ”Start/Stop”-ingången till den närmaste, 
omärkta ingången (mellan ”Start/Stop” och ”+5V”).

Byte av rotationsriktning 
Anslut ”DIR” till den närmaste, omärkta ingången (mellan 
”DIR” och ”GND”).

•  Motorspänning 12 - 24 VDC 
•  12 A kont. / 16 A max.
•  Strömgräns 0,2 - 16 A
•  Accelerations- / retardationsramper
• DIN-skenemontering, B25, H115, Dj120 mm. 

Varianter (se längre ner på sidan)
• BMD-DIN-1D
• BMD-DIN-L
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Ramper
Accelerations- / retardationsramperna ställs via de interna 
potentiometrarna ”Accel” resp. ”Brake”.

Strömgräns
Anpassas till aktuell motor / växel (se specifi kation) alt. till 
applikationen. Överskrides gränsen > 4 sek, sätts varvtals-
styrningen i viloläge.
Önskad strömgräns (se tabell) ställs in via den interna 
potentiometern ”Current adjust”, genom att mäta 
spänningen över +V och GND.

Strömgränsjustering
A V A V A V

0,20 0 2,00 2,40 10,0 4,40
0,30 0,35 2,50 2,70 11,0 4,50
0,40 0,60 4,00 3,30 12,0 4,60
0,50 0,90 5,00 3,50 13,0 4,70
0,75 1,30 6,00 3,80 14,1 4,80
1,00 1,60 7,00 3,95 15,1 4,90
1,20 1,80 8,00 4,10 16,1 5,00
1,50 2,10 9,05 4,30

BMD-DIN-L
lika BMD-DIN, bortsett från ...
Till/Från-koppling
”Start/stop”  ska vara ansluten till ”GND” för att motorn 
ska rotera.
Byte av rotationsriktning 
För att motorn ska rotera åt motsatt håll krävs att motorn 
polvändes genom att anslutningarna till ”M+” och ”M-” 
byter plats.


