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Drivkort för stegmotorer, WSE 08.80 V01
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Drivkort med integrerad mikrostegning för bipolära 2-fas stegmotorer
• Universell ingång för matningsspänningen, 20 - 80 V DC.
• Används med fördel tillsammans med Stögras motorserier SM 56, SM 87, SM 88 och SM 107.

• Maximal effekt ur minsta möjliga låda.
• Kompakt metallåda som får plats även i mindre skåp.
• Finns för både sken- och bottenmontage.
• Extremt små förluster då senaste versionen av FET-transistorer har använts.
• Kylfl äkt behövs ej.

• Fasströmmen kan anpassas i 16 steg via roterande omkopplare, 0,5 - 8 A / fas.
• 16 olika stegvinklar mellan 200 och 12 800 steg / varv kan ställas via DIP-omkopplare
 → mikrostegning för vibrationsfri rotation.
• Stegvinkeln kan under drift ändras mellan två värden via en extern ingång.
• Enkel anslutning av motor och samtliga I/O’s, via jackbara kontakter på lådans framsida.
• Skyddad mot kortslutning (motorns faser), för hög temperatur (drivelektronik) samt för låg matningsspänning
• Klarsignal via reläutgång.
• Ingångsignalerna (puls, riktning, återställning, boost, avaktivering, stegvinkeländring) kan levereras optoisolerade 
 som tillval.
• Anpassningsbara signalnivåer på ingångarna: aktiv låg, aktiv hög TTL (5V), aktiv hög PLC (24V) eller 
 RS 422 (endast puls och riktning).
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Nätanslutet drivkort för stegmotorer
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Drivkort med integrerad mikrostegning för bipolära 2-fas stegmotorer
• Kostnadseffektivt system som anslutes direkt till 230V AC → 325 VDC motorspänning.
• Motoreffekten vid 2 A / 325 VDC motsvarar 8 A / 80 VDC hos ett standard motor/drivelektronik-system. 
 På motsvarande sätt kan 4 A / 325 VDC jämföras med 12 A / 110 VDC och 6 A / 325 VDC med 12 A / 160 VDC. 
• Används med fördel tillsammans med Stögras motorserier SM 87, SM 88 och SM 107 (med ny lindningskonstruktion 
 avsedd för 325 VDC fasspänning).

• Maximal effekt ur minsta möjliga låda.
• Kompakt metallåda som får plats även i mindre skåp.
• Finns för både sken- och bottenmontage.
• Extremt små förluster då senaste versionen av FET-transistorer har använts.
• Kylfl äkt behövs ej.

• Fasströmmen kan anpassas via roterande omkopplare, 0 - 4 A / fas (WSE 04.230AC V01) och 
 0 - 6 A / fas (WSE 06.230AC V01).
• 16 olika stegvinklar mellan 200 och 12 800 steg / varv kan ställas via DIP-omkopplare
 → mikrostegning för vibrationsfri rotation.
• Stegvinkeln kan under drift ändras mellan två värden via en extern ingång.
• Enkel anslutning av motor och samtliga I/O’s, via jackbara kontakter på lådans framsida.
• Skyddad mot kortslutning (motor & drivelektronik), för hög temperatur (drivelektronik) samt för låg matningsspänning.
• Klarsignal via reläutgång.
• Ingångsignalerna (puls, riktning, återställning, boost, avaktivering, stegvinkeländring) är optoisolerade.
• Anpassningsbara signalnivåer på ingångarna: aktiv låg, aktiv hög TTL (5V), aktiv hög PLC (24V) eller 
 RS 422 (endast puls och riktning).
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