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En kort presentation

Stögra Antriebstechnik GmbH är ett tyskt företag, grundat 1990. 
Man fokuserar helt på att utveckla och tillverka stegmotorer med 
tillhörande driv- och positioneringskort. 

Företaget är sprunget ur Wild & Grabmaier Feinmechanik und 
Elektronik KG, som grundades 1974. 

Mellan år 1974 och 2002 marknadsfördes Stögras program av steg-
motorer och elektronik under namnet ZEBOTRONICS Schrittmotoren.

Företaget är certifi erat enligt ISO9001. 
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Missa inte informationen om våra stegmotorer, se katalogen 
”Stegmotorer, industriell drift”. Här fi nner du även information
om våra hålaxelmotorer, vilken elektronik som passar till resp. 
motor mm.

Sid Innehåll

4 Produktöversikt

5 Funktionsprincip, stegupplösning, positioneringsnoggrannhet

6 Drivkort typ SE...V31 och SE...V33

10 Mikrostegning typ SE...P05

11 Positioneringskort SERS

18 Positioneringskort SERC

19  Nätaggregat

20 Frontplattor / Korthållare KH-SE-01

21 Lådor: ELK för bottenmontage / ELR för 19” rack

25 Tillbehör SERS

25 Formelsamling

Innehåll
Fabrikat Stögra

Vårt program omfattar nätaggregat, driv- och posi-
tioneringskort samt stegmotorer med kringutrustning. 
Nätaggregaten och drivelektroniken kan levereras i 
lådor avsedda för bottenmontage eller 19” rack. 
Positioneringskorten fi nns med gränssnitten: 
RS232, RS485, Profi bus-DP, CANopen och SERCOS.

Vi har även stegmotorer med inbyggd drivelektronik, 
begär separat information.

Önskar du hjälp med programmering / driftsättning, 
ställer vi gärna upp.
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Produktöversikt
Fabrikat Stögra

Stögras produktsortiment omfattar 2-fas stegmotorer med 
ett stort antal olika tillval (se Stögras stegmotorkatalog) 

samt tillhörande drivkort med / utan positionering (se bild 
nedan). 

Stögras drivkort för stegmotorer är moduluppbyggda. 
Effektsteget utnyttjas både av drivkortet och av ett ev. 
positioneringskort. Hos positioneringskorten är bus-gräns-
snittet monterat på ett separat kort. Denna uppbyggnad 

möjliggör ett stort antal varianter för de mest skiftande 
krav och styrningsvarianter. Samtidigt erhålles en hög 
leveransberedskap till en låg kostnad, då antalet bas-
varianter blir relativt begränsat.

positionerings- / drivkort
serie SERS ...

stegmotorer serie SM
SM56 SM87  SM107       SM168
         SM88

drivkort 
serie SE ...

pulståg
riktning

PC
PLC
CNC

PC
PLC
CNC

RS232
RS485
Profi bus-DP
CANopen
SERCOS kort-

hållare
KH-SE_01

nät-
aggregat
NT

bottenmontage / 
19” rack
m/u nätaggregat
1 - 8 axlar

innehållande
positionering

Översikt drivelektronik

Drivkort 
serie SE ... V33 (sid. 6)

 Matningsspänning Ström / fas Stegupplösning
 24 - 240 VDC 1 - 14,5 A 200 - 1 000 steg/varv

Drivkort med stegvinkelövervakning
serie SE ... E50 V33 (sid. 6)

 Matningsspänning Ström / fas Stegupplösning
 24 - 240 VDC 1 - 14,5 A 200 - 1 000 steg/varv

Mikrostegskort
serie P05 (sid. 10)

 Matningsspänning Ström / fas  Stegupplösning
 24 - 240 VDC 1 - 14,5 A 200 - 12 800 steg/varv

Positionerings-/drivkort
serie SERS med gränssnitten
RS232, RS485, Profi bus-DP, CANopen, SERCOS (sid. 11)

 Matningsspänning Ström / fas Stegupplösning
 24 - 240 VDC 1 - 14,5 A 12 800 steg/varv

positionering
    med SERCOS

positionering 
med RS232,
RS485

gränssnitt
Profi bus-DP
CANopen

pulsgivare /
handhjul

drivkort
med gränssnitt
till positioneringskort

drivkort med
gränssnitt för
pulståg / riktning

effektsteg

kylfl äns med effekt-
transistorer

kylfl äns KR6

kylfl äns KR12

   04.06
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Funktionsprincip, stegupplösning och 
max. lastvinkel (positioneringsnoggrannhet)
Fabrikat Stögra

Hos en stegmotor med 50 tänder på rotorns yta (en 50-
polig motor), erhålles vid strömlöst stillestånd för varje 7,2o 
(mekaniska) ett stabilt viloläge - detta oavsett om motorn 
är 2, 3 eller 5-fasig. Viloläget bestäms av statorfältet. 
Statorfältet styrs av drivkortet och vrider sig ”stegvis”. Vid 
stora steg (helsteg 200 steg/varv, halvsteg 400 steg/varv) 
erhålles vid låga hastigheter en relativt rå drift varvid 
motorn vibrerar. Ju fl er steg/varv, desto mjukare blir rota-
tionen. Vid höga stegupplösningar (t.ex. 12 800 steg/varv) 
erhålles en vibrationsfri rotation.

Allmänna data för Stögra’s drivkort
• Samtliga drivkort kan enkelt konfi gureras via DIP-
 omkopplare (t.ex. stegvinkel, aktiv hög/låg eller aktiver- 
 ing av strömreducering vid stillestånd).
• LEDs möjliggör en enkel fel- och tillståndsdiagnos. 
 Under drift åskådliggörs fasinkopplingen via fyra röda 
 LEDs. Ett elektriskt fel, t.ex. kortslutning, övertemperatur 
 eller underspänning visas via en gul LED.
• Felsignaler resp. en driftklar signal fi nns till förfogande 
 på potentialfria utgångar (optokopplade).
• Om den integrerade stegvinkelövervakningen hos typ  
 SE...E50 V.. används tillsammans med en stegmotor  

 
 med pulsgivare E50, övervakas stegmotorns lastvinkel.   
 Om stegmotorn överbelastas mekaniskt, i praktiken 
 ”tappar” steg, erhålles en signal. Dessutom tänds en gul 
 LED. 
• Stögras drivkort är anslutningskompatibla med varandra 
 men även med äldre typer, SE 11...60 och SE...120. 
 Typ SE...E50 V.. är kompatibel med de äldre typerna 
 SE...E50 och SE...E50D.
 Typ SE...V.. är kompatibel med den äldre typen SE... 
 (t.ex. SE 400.06.60) och typ SE...B2.

Statorfältets inkoppling i form av ett vektordiagram

Statorfältets inkoppling i form av ett lastvinkel / vridmoment-diagram Lastvinkel: Rotorns vinkelfel ϑ relativt statorfältets angivna viloläge, vid last-
momentet Md på motoraxeln

När motorn står stilla under ström, hamnar 
axeln som funktion av lastmomentet, en vinkel 
ϑ från sitt teoretiska viloläge. Oavsett steg-
upplösning och om stegmotorn är 2-, 3- eller 
5-fasig, är det maximala teoretiska vinkelfelet 
-1,8o vid -Mmax och +1,8o vid +Mmax (hos en 
motor med 50 tänder på rotorn). 
Beroende av aktuell mekanik (friktion osv.) 
och den valda motorn, kan man nå en posi-
tioneringsnoggrannhet mellan 0,1 och 0,9o 

om stegupplösningen hos drivelektroniken 
möjliggör detta.

   04.06
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Drivkort typ SE...V31 och SE...V33
Fabrikat Stögra

Allmän beskrivning
• Avsedda för 2-fas stegmotorer, bipolär drift.
• Kompatibla med Stögra / Zebotronics standardkort  
 SE ... (t.ex SE 400.06.85), SE ... B... och SE ...V11 / 
 SE ...V13, SE ... V21 / SE ... V23. 
 (Obs. DIP-omkopplarens ”ON/OFF”-lägen har bytt rikt-
 ning jmf med tidigare versioner.)
• Skyddade mot kortslutning, övertemperatur och 
 underspänning.

•  DIP-omkopplare används för att ställa in önskad steg-
 upplösning: 200, 400, 500, 800 och 1,000 ppr.
•  Ström/fas ställs via en roterande omkopplare.
•  DIP-omkopplare används för att ställa in önskad signal-
 nivå: aktiv låg, TTL - aktiv hög, PLC - aktiv hög. 
• Drivkort SE...E50 V.. med pulsgivaringång för övervak-
 ning av lastvinkeln (vid anslutning av en stegmotor  
 med pulsgivare E50).

Inställningar via lödbryggor
Markering Betydelse Standard inställning
12A intern funktion (ändra ej!) 12A drivkort: sluten, 

hos övriga: öppen
M öppen: aktiverar utgång vid 

            mekaniskt fel
sluten: avaktiverar utgång vid 
            mekaniskt fel

E50 drivkort: öppen, 
övriga sluten

F intern funktion (ändra ej!) sluten
H intern funktion (ändra ej!) öppen

Dimensioner SE ... V3

Dimensioner SE ... E50 V3

gul LED: elektriskt fel

4 röda LED: visar 
fasernas inkoppling

inställning 
av ström/fas

DIP-
omkopplare

kylfl äns, beroende på effekt 
(1 och 2 A saknar kylfl äns)

4 A / fas

6 A / fas

8/12 A / fas

32-poligt Europadon, hane 
enl. DIN 41612 typ D

4 A / fas

6 A / fas

8/12 A / fas

gul LED: mekaniskt fel
(gäller E50)
4 röda LED: visar 
fasernas inkoppling

inställning 
av ström/fas

DIP-
omkopplare

kylfl äns, beroende på effekt 
(1 och 2 A saknar kylfl äns)

32-poligt Europadon, hane
enl. DIN 41612 typ D

gul LED: elektriskt fel

9-polig D-sub kontaktdon
(endast ”E50”)
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”R” - Automatisk strömreducering
Om DIP-omkopplaren ”R” (nr. 5) = OFF, erhålles en 
reducering av fasströmmen med 50% vid vila. Den första 
pulsen på pulsingången höjer strömmen till 100%. Finns 
det en aktiv återställningssignal, kommer strömreducering-
en inte att aktiveras. 

”M” - M-funktion / dubblerar stegfrekvensen 
Om DIP-omkopplaren ”M” (nr. 4) = ON, kommer både den 
stigande och den fallande fl anken hos pulsen att generera 
ett motorsteg. 
(Obs! Hos tidigare versioner skulle DIP-omkopplaren stå i 
läge ”OFF”, för att erhålla samma funktion.)

Drivkort typ SE...V31 och SE...V33, forts.
Fabrikat Stögra

Ström / fas Roterande omkopplarens läge
A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

SE ... 01 ... (1 A / fas) 0,00 0,09 0,19 0,28 0,37 0,47 0,56 0,65 0,75 0,84 0,93 1,03 1,12 1,21 1,31 1,40
SE ... 02 ... (2 A / fas) 0,00 0,18 0,38 0,56 0,74 0,94 1,12 1,30 1,49 1,68 1,86 2,06 2,24 2,42 2,62 2,80
SE ... 03 ... (3 A / fas) 0,00 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20
SE ... 04 ... (4 A / fas) 0,00 0,36 0,76 1,12 1,48 1,88 2,24 2,60 2,98 3,36 3,72 4,12 4,48 4,84 5,24 5,60
SE ... 06 ... (6 A / fas) 0,00 0,56 1,12 1,68 2,24 2,80 3,36 3,92 4,48 5,04 5,60 6,16 6,72 7,28 7,84 8,40
SE ... 08 ... (8 A / fas) 0,00 0,84 1,68 2,52 3,36 4,20 5,04 5,88 6,72 7,56 8,40 9,24 10,1 10,9 11,8 12,6
SE ... 12 ... (12 A / fas) 0,00 0,96 1,92 2,88 3,84 4,80 5,76 6,72 7,68 8,64 9,60 10,6 11,5 12,5 13,4 14,4

Ingångssignaler - val av signalnivå
Signal nivå TTL-nivå - Aktiv hög PLC-nivå - Aktiv hög Aktiv låg Används ej
DIP-omkopplare SPS / nr. 7 OFF ON OFF ON
DIP-omkopplare L / nr. 6 OFF OFF ON ON

Anpassning av ström / fas hos resp. drivkort
Vid leverans är drivkortet inställt på sin märkström. Fas-
strömmen måste anpassas till den anslutna stegmotorn. 
Detta görs via en roterande omkopplare på kortets fram-

sida, se nedan. Värdena i tabellen motsvarar motorernas 
bipolära fasström.

Ingångssignaler (aktiv hög alt. låg)
Boost strömmen / fas ökar 20%
Avaktivera motorströmmen bryts
Återställning efter fel / avbrott
Riktning styr motorns rotationsriktning
Puls varje puls får motorn att rotera ett steg
Stegvinkel ändrar upplösningen från 1000 till 500 
 alt. 800 till 400 alt. 400 till 200 steg / 
 varv. Signalen är alltid aktiv låg och 
 fungerar endast om DIP-omkopplaren 
 W0 är i läge OFF. 
 (Ställ in DIP-omkopplarna W0, W1, W2 
 på önskad maximal stegupplösning. 
 När stift 2a anslutes till stift 30/32, 
 erhålles den lägre upplösningen.)

Utgångssignal
Klarsignal Ett elektriskt fel (underspänning, kort-
 slutning eller för hög temperatur) resp. 
 mekaniskt fel (endast för SE...E50..) 
 öppnar reläkontakten. 
 Under felfria förhållanden är relä-
 kontakten sluten, se sid. 8.

Stegupplösning
DIP-omkoppare nr. 3 2 1

Steg / varv W2 W1 W0
200 ON OFF ON
400 OFF OFF ON

   400 1) ON OFF OFF
500 OFF ON ON
800 OFF OFF OFF

1 000 OFF ON OFF
- ON ON OFF
- ON ON ON

1) Högre vridmoment vid lågt varvtal.  

Anpassning av ström / fas (se tabell nedan) samt val av steg/varv resp. signalnivåer (se nedan) via DIP-omkopplare. 
(DIP-omkopplarens ”ON/OFF”-lägen har bytt riktning jmf med tidigare versioner.)

   04.06
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Drivkort typ SE...V31 och SE...V33, forts.
Fabrikat Stögra

Ingångar
Stigtid: max. 1 μs, falltid: max. 1 μs, max. pulsfrekvens 45 kHz.

Ingångssignaler 
TTL-nivå                                                    PLC-nivå                                                   Aktiv - hög

Klarsignal - utgång

Matningsspänning / funktionsområde (se fi g till vänster)
Drivkortets matningsspänning 

(märk)
V DC

UB 
V DC

UM
V DC

24 18 16
60 43 32
85 43 32

120 50 38
240 120 100

UB och UM  ±5%.

Beskrivning

Skydd
Kapslingsklass IP 00
Skyddad mot kortslutning, övertemperatur, underspänning

Omgivningsvillkor
Omgivningstemperatur 0 - +50oC
Kylfl änstemperatur, max 85oC
Kylfl äkt behövs (beroende av driftart) från ca. 10A / fas, 
(justerad ström).

Vikt
Typ SE 01... SE 02... SE 03... SE 04... SE 06... SE 08... SE 12...
Vikt (kg) 0,2 0,2 0,2 0,52 0,77 1,1 1,1

Störningsimission  (tålighet mot störningar)
Enligt EN 50082-2, under förutsättning att installationen är 
korrekt utförd:
 - för TTL-signalnivå är inte ingångarna immuna mot 
  snabba transienter.

Störningsemission (avgiven störning)
Enligt EN 55011 klass B, under förutsättning att installa-
tionen och skärmning och / eller fi ltrering av kablar och 
signaler är korrekt utförda.

klarsignal = sluten kontakt
elektriskt / mekaniskt fel = 
öppen kontakt
I = 100 mA
U = 50 VDC

återställningkortslutning

motorström
TILL

klarsignal

matningsspänning

   04.06

riktning

puls

Övriga ingångs-
signaler är som
”riktning”

riktning

puls

signalingång
1

1 1

68pF

4K7

4K7
L-switch 6

Matningsspänning
Matningsspänningen får max. uppgå till drivkortets märk-
spänning.

Ex: Lämpligt nätaggregat för drivkortet SE 800.06.120 V33 
Nätaggregatets märkspänning skall vara 120 VDC. 
(Ej 120 VDC + 15% = 138 VDC)
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Drivkort typ SE...V31 och SE...V33, forts.
Fabrikat Stögra

Anslutningar

Inställning av DIP-omkopplare

R OFF = automatisk strömreducering

Ingångar; signalnivå

1 TTL

3 PLC

EMC-design

V3 serie 3

Stegvinkelövervakning (tillval)

E50 integrerad stegvinkelövervakning 
E50

Typnyckel

SE . . [ ] V3

Märkström / fas
01 02 03 04 06 08 12

Matningsspänning, märk [V DC]
24 60 85 120 240

Antal steg / varv
200 400 500 800 1000

   07.12

   Anslutes till motorns kabelförskruvning
Låda  / rack - drivelektronik

   Anslutes till motorns kabelförskruvning
Låda  / rack - drivelektronik

sk
är

m

Anslutningar

används ej

används ej

Stegmotor med pulsgivare E50

Stegmotor med kabelförskruvning / skruvanslutning

riktning
stegvinkel
boost
avaktivera
återställning
puls

matningsspänning (+)

klarsignal

fas 1

fas 2

matningsspänning (-)

skärm

jord

Ingångar som inte används kan lämnas öppna. 
De behöver alltså ej anslutas till en extern potential.
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Mikrostegning, typ SE...P05
Fabrikat Stögra

• Ställbar stegupplösning (externt) från 200 till 12 800 ppr 
• Optimerad mjuk rotation inom hela varvtalsområdet
• Elektriskt och mekaniskt kompatibel med standardenheterna 
  (SE 31 ..., SE ..., SE ...V33 ..)
• Kortslutningssäker, temperaturövervakning och underspänningsskydd
• Matningsspänning - märkspänningar: 24 - 240 VDC
• Ström / fas, 0 - 14,5 A 
• Likvärdiga vridmoment oavsett stegupplösning

Stegvinkelinställning på kretskortet
Via lödställena C0, C1, C2 och C3 kan olika stegvinklar 
ställas in. Dessutom kan man via stift 2a koppla om mellan 
2 stegvinklar (endast om ”W” inte är byglad). 

Steg / varv
ändras externt via stift 2a

Lödställe för val av stegvinkel
X = byglad, annars öppen

ej aktiv aktiv C3 C2 C1 C0

2 000
200 X X X X
400 X X X

2 500 500 X X X
3 200 800 X X

4 000
400 X X X
800 X X

1 000 X X

5 000
500 X

1 000 X X X

8 000
800 X X

2 000 X X

10 000
400 X

1 000 X X
2 000 X

12 800
800 X

1 600

Omkoppling är möjlig vid varje stegpuls inom frekvensom-
rådet för start / stopp (resp. vid alla frekvenser om puls-
frekvensen ändras samtidigt).

Ytterligare 
steg / varv-
möjligheter

fi nns på förfrågan

Anpassningar via lödbryggor på drivkortets baksida

Lödställe Kommentar
S0 fasströmmens karakteristik
C0 - C3 val av steg / varv
S1, C4 interna funktioner

W aktiverar kolumnen ”stift 2a - aktiv”, se tabell ovan,
samtidigt som stift 2a avaktiveras (val av automatisk / manuell drift)

SPS öppen: TTL-signalnivå på ingångarna
byglad: PLC-signalnivå på ingångarna

R 50% automatisk strömreducering vid vila

L öppen: signalerna är aktiv - hög
byglad: signalerna är aktiv - låg

För ytterligare information 
gällande in-/ utgångs-
signaler, anpassning av 
fasström, matnings-
spänning, allmänna 
tekniska specifi kationer, 
se serie SE ... V31 / V33

   04.06
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Positioneringskort SERS
Fabrikat Stögra

Positioneringskorten i SERS-serien används för att styra 
2-fas stegmotorer. En enhet består av ett normalt drivkort, 
ett drivkort för mikrostegning och ett positioneringskort. 
Kommunikationen till positioneringskortet sker via ett av 
följande gränssnitt: RS232C/V24, RS485, Profi bus-DP, 
CANopen (DSP 402) eller SERCOS.
SERS garanterar en optimal, vibrationsfri rotation, tack 

vare mikrostegningen (12 800 steg/varv) och möjligheten 
att anpassa strömkarakteristiken till den valda stegmotorn.
De vibrationer som uppkommer vid låga varvtal hos van-
liga stegmotordrifter, fi nns inte. Rotationen är mjuk och kan 
jämföras med den hos en servomotor.
SERS används som standard i fyra olka driftarter, se 
nedan.

Seriell drift

Fristående drift

Drift med PC/PLC/NC som överordnad dator (master), 
kommunikation med SERS (slavar) via 
en bus / seriellt gränssnitt

Drift av varandra oberoende arbetande axlar via SERS, 
som med lagrade arbetsprogram, styrda via signaler på 
digitala ingångar - t.ex. manuell startomkopplare, gräns-
lägesbrytare, ljusbom.

givare /
gränslägesbrytare /
I/O

givare /
gränslägesbrytare

givare /
gränslägesbrytare

        tillval: SERS 
programmeringsmodul

   04.06
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Positioneringskort SERS, forts.
Fabrikat Stögra

Parallell drift Slavdrift (Master - slave)

givare /
gränslägesbrytare /
I/O

max. 64
olika
positioner /
axel

givare /
gränsläges-
brytare /
I/O

Drift med en PLC / NC eller enkla omkopplare som överordnad dator, vilken via 
digitala / parallella binära ingångar startar olika program lagrade i SERS. 
Upp till 64 olika program per SERS kan anropas.

Drift med en SERS som överordnad master, som kontrollerar andra 
SERS-slavar via ett seriellt gränssnitt.
Ingen annan (överordnad) styrning behövs!

   04.06
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Positioneringskort SERS, forts.
Fabrikat Stögra

Drivkort
• mikrostegning (12 800 steg/varv) och 4 olika strömkarak-
  tärer för bästa möjliga anpassning till olika stegmotor-
  typer, ger en jämn rotation.
• programmering av ström/fas via gränssnitt (0 - 14,5 A 
  beroende av typ).
• matningsspänning 24 - 240 V DC, beroende av typ
• skyddad mot kortslutning, övertemperatur och under-
  spänning. Som tillval även förvarning av övertemperatur 
  och underspänning.

In- och utgångar
• 8 digitala ingångar som kan konfi gureras som aktiv låg / 
  hög (pull-up / pull-down ingångsmotstånd), TTL- eller 
  PLC-nivå.
• 2 gränslägesingångar och 1 hemmalägesingång och 1 
  stopp-ingång - optoisolerade för 24 V DC signalnivå.
• 1 analog ingång - 8 bitar, 0 - 5 V DC.
• 4 digitala utgångar var och en max. 500 mA / 24 VDC 
  - optoisolerad för extern 24 V DC matning och skyddad 
  mot kortslutning.
• 1 potentialfri utgång, relä max. 100 mA / 24 V DC -  
  användbar som t.ex. klarsignal.
• I/O-modul med 8 digitala ingångar och 12 utgångar, var 
  och en max. 100 mA / 24 V DC (tillval).

Stegvinkelövervakning, anslutning av handhjul eller 
en andra motor med pulsgivare (tillval).
• stegvinkelövervakning tillsammans med en pulsgivare 
  som monteras på motorn.
• positionering med återkoppling - korrektion av missade 
  steg (pga mekanisk överlast), pulsgivaren känner av 
  motorns verkliga position.
• anslutning av handhjul, via 2 digitala standard ingångar 
  eller via pulsgivaringång (tillval).

Gränssnitt
• RS232C/V24 (standard PC COM-gränssnitt) med/utan 
  handskakning (inställning via mjukvaran).
• RS485, Profi bus-DP och CANopen (samtliga tillval)
• överföringshastighet och adress ställs via DIP-omkopp-
  lare, i intervallen 2400 - 38400 Baud (RS232) resp. 
  0 - 127 (adress).
• överföringshastigheten för Profi bus-DP är ≤ 12 MBaud, 
  för CANopen ≤ 1 MBaud. (GSD- / EDS-fi ler medföljer.)

Konstruktion och anslutningar
• Europakort (100 x 160 mm), frontplatta och 32-poligt 
  Europadon (DIN 41612) för montering i 3HE 19” rack 
  (alt. i ELK / ELR-låda, se sid 21)
• motorledningar, matningsspänning, gränsläges- och 
  hemmalägesbrytare ansluts via ett 32-polig Europadon 
  eller via skruvanslutningar vid användande av lådor,   
  ELK - för bottenmontage alt. ELR - för 19” rack.

• digitala in- / utgångar via 25-polig D-sub honkontakt eller 
  (tillval) via 32-poligt Europadon (DIN 41612 typ D) - vid 
  användning av en ELR-låda och SERS med ett extra 
  32-poligt kontaktdon är I/O’s anslutna till fjädrande 
  klämanslutningar.
• gränssnitt via 9-polig D-sub kontaktdon eller (tillval) via 
  32-poligt Europadon (DIN 41612) - vid användning av en 
  ELR-låda, även tillgängliga via fjädrande klämanslut-
  ningar.

Positionering
• kommunikation via gränssnitt (RS232, RS485) genom 
  sändning / mottagning av ASCII-tecken. 
• enkel och lättförståelig syntax för alla vanliga komman-
  don och parameterar (se tabell nästa sida).
• BASIC-liknande programmering.
• 3 olika sorters skalning, alla sträck-, hastighets- och 
  accelerationsvärden är ställbara (inkrementellt t.ex. 5000 
  steg, rotation t.ex. 1000 rpm, linjärt t.ex. 20 mm/min).
• hastigheter 0,12 - 10000 rpm (stegmotor användbar till
  max. 1000 - 4000 rpm, beroende på vald motor resp. 
  drivelektronik)
• acceleration 2 - 15600 varv/s2 och linjär, exponentiell eller 
  sinus accelerationskarakteristik.
• 2 kByte E’Prom-minne (≤ 300 rader, beroende på pro-
  gram alt. (tillval) 8 kByte med ≤ 1200 rader) för lagring av 
  program vid fristående drift, slavdrift eller parallelldrift.
• kompensationsfunktion för glapp i växlar, hos kedje- och 
  spindeldrifter.
• aritmetik och villkor kan lagras direkt i SERS. 
  6 fria register.
• alla SERS parametrar kan programmeras / ändras när 
  som helst under drift.
• ytterligare funktioner: programhopp, »if« kommando (t.ex. 
  för exekverande kommandon 
  som är beroende av ingångar eller driftstatus), tidsför-
  dröjda funktioner, räknare (t.ex. för att konstruera loopar), 
  subrutiner mm.
• parametrering av utväxlingsförhållande hos växlar, 
  konstant för stigning hos skruvar vid linjär rörelse mm.
• positionering med hastighetsprofi ler - positionering med 
  olika hastigheter för en förfl yttning.
• manuell drift med varierande hastighet - via de digitala 
  ingångarna alt. med kommandon via gränssnittet.
• diagnostisering - samtliga fel och varningar kan efter-
  frågas via gränssnittet.
• kommunikation med SERS sker på engelska alt. tyska
  (t.ex. felmeddelanden, parameternamn).

   04.06
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

Positioneringskort SERS, forts.
Fabrikat Stögra

Programmering av en SERS via en PC eller SERS 
programmeringsmodul med ett RS232-gränssnitt

Mjukvara för programmering av SERS via en PC
Gratis mjukvara i DOS- eller Windows-version (Win95/98/
NT/2000) kan laddas ner från vår hemsida. 
Vid leverans av SERS ingår, förutom bruksanvisning (pdf 
på CD), en online-hjälp med förklaringar till de fl esta av 
SERS-funktionerna. Om man öppnar online-hjälpen när 
man programmerar, visas de tillhörande förklaringarna 
automatiskt.

Exempel på standardkommandon vid seriell användning
- ON motorströmmen slås till
- OFF motorströmmen slås ifrån

- V = 1000 sätter motorns hastighet till 1000 (beroende på skalkonstantens 
inställning - t.ex. 1000 rpm)

- W = 100
sätter positionsvärdet till 100 - t.ex 100 mm (beroende av skal-
konstanten), absolut eller relativ position beroende på inställd 
positioneringsmetod

- E startar positionering för att nå inställt positionsvärde
- S stopp

- POS? SERS frågas om motorn nått sin position - SERS svarar med 
”POS = 0” eller ”POS = 1”

Exempel på program, t.ex. vid fristående drift (stand alone)
1: L1 programsekvens L1 (används vid hopp)
2: WAIT I1 = 1 vänta tills ingång I1 är satt
3: O1 = 0 utgång O1 = 0
4: W = 55 E positionsvärde = 55 och börja positionera (E = exekvera)
5: W = 10 position = 10
6: IF I2 = 0 E om ingång I2 inte är satt, börja positionera
7: O1 = 1 utgång O1 = 1
8: GOTO 1 hoppa till programsekvens L1

SERS-programmeringsmodul
• prisvärd programmeringsmodul, om en PC inte är till-
  gänglig
• lättförståelig operatörspanel, för ändring av parametrar 
  eller programrader ”ute i produktionen”

Beskrivning
Programmeringsmodulen fi nns i 2 utföranden, som en lös 
enhet samt för inbyggnad i låda, t.ex. ELK alt. ELR.
• tangentbordet med integrerad display är en optimal lös-
  ning speciellt i smutsiga miljöer (fronten håller IP65) 
• de 3 olika tangentfunktionerna är markerade med olika 
  färger
• möjlighet att använda kod för att spärra / frige vissa para-
  metrar och programrader
• valfri text kan visas tillsammans med parameter som 
  skall ändras

SERS programmeringsmodul - 
som extern enhet.

SERS programmeringsmodul - 
avsedd att byggas in i en frontpanel 
eller i en 3HE-låda (t.ex. ELK / ELR).

   04.06
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Rätten till ändringar förbehålles.
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Positioneringskort SERS, forts.
Fabrikat Stögra

SERS med Profi bus-DP gränssnitt - protokoll
Utgångar 
Ingångar 
Diagnostik 

kontrollord
Bit 0: SLOW_LEFT Jog 1)

Bit 1: SLOW_RIGHT Jog 1)

Bit 2: FAST_LEFT Jog 1)

Bit 3: FAST_RIGHT Jog 1)

Bit 4: HOMING
Bit 5: PHASE_CURRENT_ON
Bit 6: STOP
Bit 7: START_PROGRAM
Bit 8: START-POSITIONING
Bit 9 - 12: utgångar O1 till O4
Bit 13,14: återställning, varning / fel
1) manuell drift 

parameter och parametervärde
parameterinmatning (SERS para-
meternummer och parametervärde), 
starta en fråga efter ett parameter-
värde samt programmering.

statusord
förklaring av de enskilda bitarna:
- motorn är spänningsatt
- fel
- varning
- handskakning
- motor är i position efter utförd 
  sekvens
- lastvinkelfel (pulsgivarversion)
- mjukvarugränsläge är nått
- program är aktivt
- hemmaläget är nått

SERS med CANopen-gränssnitt
Allmänna parametrar med index nummer ≤ 0x1000: 
enligt ”CiA Draft Standard 301” (Application layer and 
communication profi le) ur ”CAN in automation e. V.”. 
• Standardiserade parametrar enligt ”CANopen device 
  profi le for drives and motion control” ur index 0x6000” 
  CiA enligt Draft standard proposal DSP-402”
• 11 bitars identifi erare

• PDOs - Receive (3 x controlword (6040): 
  1: 16 bitar   /   
  2: modes_of_operation (6060), 8 bitar   /   
  3: target_position (607a), 32 bitar (bör-position).
• Transmit PDO: statusord (6041), 16 bitar   /   position_
  actual_value (6064), 32 bitar (är-position). 
  LIMIT_SWITCH_DIGIN (2420), 16 bitar (Limit switches 
  and digital inputs I1 till I8).
• Positioneringsläge (”modes_of_operation” (6060)): 
  1 ”Profi le position mode” och 6 ”Homing mode”.

16 bitars μ-processor

SERS logik

RAM

E2 PROM

parametrar

driftprogram

gränsläges-
brytare,
stopp 
hemmaläge gränssnitt

pulsgivar-
ingång

I/O-port 2
8 digitala 
ingångar
12 digitala
utgångar
(100 mA)

I/O-port
8 digitala ingångar
1 ADC (8 bitar, 0-5 VDC)
4 digitala utgångar
(500 mA)

motor
anslutning

Ef
fe

kt
 fö

rs
tä

rk
ar

e
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Kontrollord (2 Byte) operationskod (2 Byte) operand (4 Byte)

Statusord (2 Byte) parametervärde efter fråga (2 Byte) ärvärde (4 Byte) ingångar (2 Byte)

 Fel (2 Byte) varningar (2 Byte) felnr. (1 Byte-kod för över 100 detaljerade felmeddelanden)
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Positioneringskort SERS, forts.
Fabrikat Stögra

Pulsgivare E50, anslutning (tillval)
SERS positioneringskort fi nns även med pulsgivaringång,
SERS...V02 E50 (tillval). 2-kanaliga pulsgivare med 
inverser med valfritt pulstal (t.ex. 2 x 50 ppr eller 2 x 1000 
ppr) kan anslutas. SERS...V02 E50 är försedd med 2 olika 
ingångar för pulsgivare:
• pulsgivaringång 1 (9-polig D-sub honkontakt på SERS 
  frontplatta): Pulstakten multipliceras 4 ggr (med identifi e-
  ring av riktning). Från en pulsgivare med 1000 ppr 
  skapas 4000 pulser. Pulserna passerar en RS422-
  ingångslogik samt diverse analoga och digitala fi lter. 
  Härmed erhålles en hög säkerhetsnivå mot utifrån kom-

  mande störningar. Pulsgivaringången kan användas vid 
  stegövervakning (med korrektion av förlorade steg efter 
  att motorn överlastats mekaniskt - korrektion av är-posi-
  tionen eller uppsökande av bör-positionen med reducerat 
  varvtal) eller för att ansluta ett handhjul eller en annan 
  motor (med inbyggd pulsgivare) för att åstadkomma en 
  elektrisk axel (slavdrift).
• pulsgivaringång 2 (ingångarna I3 och I4 av de digitala 
  ingångarna): Signalerna A och B ger 4 ggr pulstalet. De 
  inverterade signalerna används ej. Denna ingång kan 
  användas för att åstadkomma en handhjulsfunktion eller 
  en elektrisk axel (slavdrift).

Lastvinkelkontroll
Motorns pulsgivare anslutes till SERS, som jämför puls-
givarsignalen med det aktuella (momentana) är-värdet. 
Om skillnaden överskrider det inställda max. värdet, 
skapas ett felmeddelande (eller varning) och motorn 
bromsas omedelbart in och stannar (om denna funktion är 
förvald). 

Korrektion av position (återkopplad drift)
Efter ett lastvinkelfel kan de förlorade stegen korrigeras 
(uppsökande av bör-positionen med reducerat varvtal eller 
så ändras bör-positionsvärdet i SERS till aktuellt värde 
givit av pulsgivaren.

Handhjulsfunktion / elektrisk axel (slavdrift)
Signalerna från ett handhjul eller från en pulsgivare 
monterad på en annan motor eller valfri roterande axel 
ansluts till SERS. Den av SERS styrda motorn följer dessa 
pulsgivarsignaler. Relationen (konstanten) mellan puls-
givarsignalerna och rotationen hos stegmotorn som styrs 
av SERS kan ändras.

Lastvinkelkontroll och handhjulsfunktion / 
elektrisk axel (slavdrift)
Lastvinkelkontroll - Anslut pulsgivaren hos den kontroll-
erade motorn till pulsgivaringång 1.
Motorstyrning - Anslut pulsgivaren hos handhjulet / den 
andra motorn / axeln till pulsgivaringång 2. 
Motorn kommer att följa signalerna på pulsgivaringång 2.

Pulsingång
Pulsgivaringångarna 1 och 2 kan även användas som 
pulsingångar. Här fi nns två möjligheter:
1. En pulssignal och en riktningssignal
2. Pulssignal i positiv riktning eller pulssignal i negativ 
riktning.
Rörelsen (distansen) per puls kan programmeras i SERS. 
Om ett högfrekvent pulståg utan ramp ”anländer”, kommer 
pulserna att lagras i SERS, som skapar en ramp baserad 
på de förvalda parametervärdena acceleration ”a” och 
max. hastighet ”v”. 

Lastvinkelkontroll och handhjulsfunktion / elektrisk axel (slavdrift)

Pulsingång

Handhjulsfunktion / elektrisk axel (slavdrift)

Lastvinkelkontroll
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Positioneringskort SERS, forts.
Fabrikat Stögra

SERS 01.24 V02
ström: 0 - 1,4 A / fas
matningsspänning: 24 V DC
- tillval SERS 01.85 V02 med 85 V DC

SERS 02.24 V02
ström: 0 - 2,8 A / fas
matningsspänning: 24 V DC

SERS 06.85 V02
ström: 0 - 8,4 A / fas
matningsspänning: 85 V DC
- tillval SERS 06.24 V02 och
SERS 06.120 V02 med 24 / 120 V DC

SERS 12.120 V02
ström: 0 - 14,5 A / fas
matningsspänning: 120 V DC
- tillval SERS 12.85 V02 och 
SERS 12.240 V02 med 85 / 240 V DC

Dimensioner

Anslutningar (tillval)
Tillval X1 X2 X3 X4 Kommentar

R1 X X för ELR-lådor - I/Os + gränssnitt via kontakt X1 + gränssnitt via 9-pol. D-sub i frontplattan
R2 X för ELR-lådor - I/Os + gränssnitt via kontakt X1
R3 X för ELR-lådor - I/Os + gränssnitt via kontakt X1 - utan frontplatta
R4 X X för ELK-lådor med tillval ”I” eller ”I2” eller ”P” - gränssnitt i baksidan via X2
R5 X X X för ELK-lådor med tillval ”I” eller ”I2” eller ”P” - gränssnitt i frontplattan och baksidan
- X X standard version

Liten frontplatta
gäller SERS 01 och SERS 02

Kylfl äns
K6

K12

Anpassad till korthållare KH-SE_01

I/O-expansion 
(8 ingångar + 12 utgångar)

Kontakt (tillval)
R1
R2
R3
R4
R5

Typnyckel
SERS . V02[E50][    ][ ][IO] [H] [K ] [S]

Matningsspänning, märk [V DC]
24 85 120 240

Pulsgivaringång (tillval)

Märkström/fas [A]
01 02 06 12
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Gränssnittt
RS232 ”tom”

RS485
Profi bus DP PB-DP

CANopen

pulsgivaranslutning
(endast för tillval E50)

kontakt X2

kontakt X4
ingångar I1 - I8
analog ingång
utgångar O1 - O4

status-
indikering

kontakt X3
gränssnitt kontaktdon
RS232 / RS485 / Profi bus-DP / 
CANopen (beroende på version)

50,8 för 
version ”S”

DIP-omkopplare 1:
val av överförings-

hastighet
aktivera manuell drift

signalnivå på ingångar

DIP-omkopplare 2:
val av adress

aktivera autostart

32-polig hankontakt
DIN 41612 typ D

kontakt X1
32-polig hankontakt
DIN 41612 typ D

åter-
ställnings-
knapp

Kontakt Typ Kommentar

X1 DIN 41612 I/O + gränssnitt

X2 4-polig gränssnitt
(endast RS232)

X3 9-polig D-sub gränssnitt

X4 25-polig D-sub I/O
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Nordela
V

Positioneringskort SERC
Fabrikat Stögra

SERC - Drivelektronik avsett för 2-fas stegmotorer, 
bestående av drivkort, styrdel och en positioneringsdel 
försedd med ett SERCOS-gränssnitt. 
SERC är ansluten till en SERCOS master via ett optisk 

fi bergränssnitt. Kommunikationsprotokollet följer SERCOS 
standard IEC61491. SERC accepterar nya positions-
värden från SERCOS master, cykliskt varje 2 ms. 
Cykliska protokolltider (Tscyc) på 0,5 och 1 ms stöds.

SERCOS-gränssnitt och parameter
• alla parametrar för en klass B - positioneringsdrift är 
  tillgängliga
• ytterligare S-parametrar t.ex. utväxlingen hos växeln
• ytterligare tillverkarspecifi ka parametrar t.ex. ström/fas 
  hos stegmotorer, strömparametrar (reduktion vid stille-
  stånd, boost vid acceleration), parametrar för optimal 
  anpassning till stegmotorns momentkurva
• DIP-omkopplare för enkel inställning av ...
  ... adresser (1 - 254)
  ... överföringshastighet, 2MBaud alt. 4 MBaud
  ... anpassning av optiskt fi bergränssnitt

Drivkort och uppbyggnad
De olika data hos SERC - mikrostegning, fasström, nät-

aggregat och uppbyggnad är identiska med SERS (posi-
tioneringskontroll med RS232/485-gränssnitt) - se denna 
katalog.

In- och utgångar
• 2 gränslägesingångar och 1 hemmalägesingång - 
  optoisolerade för 24 V DC
• 1 potentialfri reläutgång, max. 100 mA/24 VDC - använd-
  bar som klarsignal alt. för att styra en motorbroms

Stegvinkelövervakning - tillval E50
• ingång för en pulsgivare typ E50 (2x50 ppr) via 9-polig 
  D-sub honkontakt i prontplattan - typnyckel för SERC 
  med E50: SERC ... E50 V01

Beskrivning SERS / SERC                                                       Tillgängliga versioner, översikt

Skydd
Kapslingsklass IP00
(ELK:   IP20)  
Skyddad mot kortslutning, övertemperatur, underspänning

Omgivningsvillkor
Omgivningstemperatur 0 - +50oC
Kylfl änstemperatur, max 85oC
Kylfl äkt behövs (beroende av driftart) från ca. 6A / fas, 
(justerad ström).

Vikt
Typ SE 01/02 SE 06... SE 12...
Vikt (kg) 0,37 0,77 1,1

Störningsimission (tålighet mot störningar)
Enligt EN 50082-2, under förutsättning att installationen är 
korrekt utförd.

Störningsemission (avgiven störning)
Enligt EN 55011 klass B, under förutsättning att installa-
tionen samt skärmning och / eller fi ltrering av kablar och 
signaler är korrekt utförda.

SERC 01.24 V01
Ström/fas: 0 - 1,4 A/fas
Matningsspänning: 24 V DC
- tillval SERC 01.85 V01 med 85 V DC

SERC 06.85 V01
Ström/fas: 0 - 8,4 A/fas
Matningsspänning: 85 V DC
- tillval SERC 06.24 V01 och
SERC 06.120 V01 med 24 resp. 120 V DC

SERC 12.120 V01
Ström/fas: 0 - 14,5 A/fas
Matningsspänning: 120 V DC
- tillval SERC 12.85 V01 och
SERC 12.240 V01 med 85 resp. 240 V DC

ELK 3.500.85/24.2

SERC-drivkort kan levereras färdiga att anslutas till nät-
spänning, i form av lådor avsedda för bottenmontage alt. 
19” rack. Tillgängliga storlekar, se ELK / ELR-lådor sid. 21.
Bilden ovan visar en låda för bottenmontage med 2-axligt 
SERCOS, 500 VA nätaggregat och 85 V DC motorspän-
ning.

   04.06
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

Nätaggregat
Fabrikat Stögra

Nätaggregaten NT är ostabiliserade och monterade på en aluminiumplåt.
Ett nätaggregat kan försörja fl era drivkort. Valet av nätaggregat beror på den aktuella motorn och dess maximala last-
ström (som även är en funktion av motorns varvtal) samt om fl era drivkort/motorer skall anslutas.

Typ Effekt Ingång Utgång
NT 350 350 VA 230 VAC / 50/60 Hz 24, 36, 60, 85 eller 120 VDC
NT 500 500 VA 230 VAC / 50/60 Hz 24, 36, 60, 85 eller 120 VDC
NT 1000 1 000 VA 230 VAC / 50/60 Hz 60, 85 eller 120 VDC

Ett 120 VDC nätaggregat har både en 60 och 120 VDC utgång som standard.

Typnyckel, nätaggregat
Ex. Ett nätaggregat som lämnar 500 VA vid 120 V DC 
betecknas: NT 500.120. Vi har även nätaggregat avsedda 
för 115 V / 50/60 Hz matningsspänning.

Spänning [V DC]
24

Sekundärsida
36
60
85

120

NT .

Effekt [VA]
350
500
1000

Nätaggregat

Nätaggregat NT500.120

NT 350 ...
NT 500 ...

NT 1000 ...
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Dimensioner
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Frontplattor / korthållare
Fabrikat Stögra

Frontplattor
SEF-frontplattor för 19” rack (3HE) med funktionskontroll i 
form av LEDs, fi nns till alla Stögra’s drivkort.  

Korthållare KH-SE_01
• Praktisk och prisvärd korthållare för Stögras samtliga 
  drivkort typ SE... och positioneringskort SERS... med 
  32-poligt Europadon.
• Enkel montering i skåp.

• Byte av kort görs snabbt och utan problem.
• Perfekt även för testkörningar.
• Skruvanslutningar
• Robust konstruktion bestående av skruvade plastdelar.

Dimensioner                                             Anslutningar

KH-SE_01 KH-SE_01 med SERS 02 ...KH-SE_01 med SE ... KR6 KH-SE_01 med SERS 06 ...
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       Anslutningar

 SE SERS
1 jord (0 V) jord (0 V)
2 fas 1 + fas 1 +
3 fas 1 - fas 1 -
4 fas 2 + fas 2 +
5 fas 2 - fas 2 - 
6 + VCC + VCC

7 signalnolla jord (0 V)
8 signalnolla jord (0 V)
9 signalnolla jord (0 V)
10 puls stopp
11 avaktivera höger gränsläge
12 stegvinkel opto jord

13 signalnolla jord (0 V), opto
14 klarsignal + klarsignal +
15 klarsignal - klarsignal -
16 återställning hemmaläge
17 boost vänster gränsläge
18 riktning val av automatisk alt.
  manuell drift
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

Låda ELK för bottenmontage / ELR för 19” rack
Fabrikat Stögra

Med våra lådor, ELK för bottenmontage samt ELR för 19” 
rack, erbjuder vi kompletta en- och fl eraxliga stegmotor-
styrningar färdiga att nätanslutas. 
ELK- / ELR-lådorna har kortplatser avsedda för Stögras 
drivkort SE... [E50] V23 med 32-poligt Europadon (DIN 
41612 typ D) eller för positioneringsstyrningen SERS. 
Varje kortplats är förberedd för en kylfl äkt. Lådorna kan 

därmed enkelt utrustas med kylfl äkt även i efterhand.
Samtliga anslutningar är i form av skruvanslutningar. 
ELK- / ELR-lådorna fi nns med eller utan nätaggregat (230 
V/50Hz alt. 115 V/60Hz).
Samtliga ELK- / ELR-lådor med nätaggregat är utrustade 
med en galvaniskt åtskild 24 V DC utgång som standard.

ELK ... framifrån ELR ... framifrån ELR ... bakifrån

ELK - låda för bottenmontage ELR - låda för 19” rack

nätaggregat 350 / 500 VAC SERS / SE ... 
tillval: kylfl äkt

SERS / SE ... 
tillval: kylfl äkt

SERS / SE ... 
tillval: kylfl äkt

stegmotor stegmotor

klarsignal

övervaknings-
signaler, puls, 
riktning....

ELK ... med SE ... framifrån ELK ... med SERS ... framifrån
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

Låda ELK för bottenmontage / ELR för 19” rack, forts.
Fabrikat Stögra

ELK / ELR för SE... eller SERS...

ELK...S för SE...01... och SERS...01...S
(Drivkort med max. 1,4 A / 85 VDC eller 2,8 A / 40 V DC fasström / -spänning)

Ytterligare ELK- / ELR-lådvarianter
• ELK / ELR, tillval E. 
  Extern uttagsmöjlighet av motorspänningen (även 
  hos lådor med nätaggregat), för att kunna mata ytter-
  ligare lådor från endast ett nätaggregat.
   t.ex. ELK4.500.85/24/E.3 A3
• ELR. 
  Färre antal kortplatser än vad som är möjligt - t.ex. 

  
  ELR4.n.u.1 (ELR4.350.60/24.1)
   ELR4 med nätaggregat och endast 1 kort-
  plats för SE eller SERS avsedd för 19” rack.
• ELR. 
  ELR-lådor ELR1, ELR2 och ELR3.

ELK2.n.u.1..., 1 axel 
tillval: kylfl äkt

Lådor inkl. nätaggregat

Lådor för externt nätaggregat

ELK1.u / E.1..., 1 axel 
tillval: kylfl äkt

ELK4.u / E.4... / ELR4.u / E.4..., 4 axlar
tillval: kylfl äkt

ELK3.n.u.2..., 2 axlar
tillval: kylfl äkt

ELK2.u / E.2..., 2 axlar
tillval: kylfl äkt

ELK4.n.u.3... / ELR4.n.u.3..., 3 axlar
tillval: kylfl äkt

ELK3.u / E.3..., 3 axlar
tillval: kylfl äkt

ELK5.u / E.5..., / ELR5.u / E.5..., 5 axlar
kylfl äkt ej möjligt

Lådor inkl. nätaggregat

Lådor för externt nätaggregat

ELK3.n.u.4 S..., 3 axlar ELK4.n.u.5 S..., 5 axlar

ELK1.24/24.2 S..., 2 axlar
24 VDC för externa förbrukare

ELK2.u/E.3 S..., 3 axlar ELK2.24/24.4 S..., 4 axlar
24 VDC för extern förbrukare

ELK3.u/E.5 S..., 5 axlar ELK4.u/E.8 S..., 8 axlar
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

Låda ELK för bottenmontage / ELR för 19” rack, forts.
Fabrikat Stögra

ELK för bottenmontage, dimensioner och anslutningar

ELR för 19” rack, dimensioner och anslutningar

  Anslutningar 

  SE... SERS...
 5 klarsignal (+) klarsignal (+)
 6 jord (VCC) jord (VCC)
 7 puls stopp
 8 avaktivera höger gränsläge
 9 stegvinkel opto jord
 10 jord (24 V) jord (24 V)
 11 klarsignal (-) klarsignal (-)
 12 jord (VCC) jord (VCC)
 13 återställning hemmaläge
 14 boost vänster gränsläge
 15 riktning val av automatisk /
   manuell drift
 16 +24 VDC +24 VDC

fas 2 -
fas 2+
fas 1 -
fas 1+

  Anslutningar 

  SE... SERS...
 5 klarsignal (+) klarsignal (+)
 6 puls stopp
 7 avaktivera höger gränsläge
 8 stegvinkel opto jord
 9 jord jord (24 VDC)
 10 24 VDC 24 VDC
 11 klarsignal (-) klarsignal (-)
 12 återställning hemmaläge
 13 boost vänster gränsläge
 14 riktning val av automatisk /
   manuell drift
 15 jord jord (24 VDC)
 16 24 VDC 24 VDC

A B
ELK 1 158 118
ELK 2 270 233
ELK 3 376 336
ELK 4 483,5 443,5

A B
ELR 1 158 118
ELR 2 270 233
ELR 3 376 336
ELR 4 483,5 446,6

fas 1     fas 2

skruvanslutningar

gränssnitt för SERS
med tillval R4 eller R5
anslutning RS232 via
9-polig D-sub kontakt

I/O signaler för SERS
med tillval R4 eller R5

I/O signaler
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skyddsjord
skydds-

jord skydds-
jord

jord (24 VDC)
jord (VCC)

24 VDC
VCC, ut

jord (VCC), ut
jord (24 VDC)

24 VDC

jord, in
jord (24 VDC)

analogingång  -
analogingång +



svar-idag@nordela.se    tfn 08 - 18 81 85    nordela.se24
Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

Låda ELK för bottenmontage / ELR för 19” rack, forts.
Fabrikat Stögra

ELK, tillval ”I” för SERS med RS232.
Gemensamt gränssnitt för alla SERS 
i en låda - vid anslutning via ett 
gemensamt RS232-gränssnitt hos en 
PC. 
Förbindelsen sker via en 1:1-kabel. 
Samtliga SERS måste beställas med 
tillvalet R4 eller R5.

ELK, tillval ”I2” för SERS med 
RS232.
2 gemensamma gränssnittanslutning-
ar för alla SERS i en låda
 RS232 - in- och utgång vid an-
vändning av fl era lådor med SERS, 
som ansluts gemensamt till ett 
RS232-gränssnitt hos en PC.
Förbindelsen PC-ELK sker via en 
1:1-kabel. Samtliga SERS måste 
beställas med tillvalet R4 eller R5.

ELK / ELR, tillval ”P” för frontanslut-
ning av en SERS-programmerings-
modul. Denna måste beställas sepa-
rat.
ELK-låda. SERS måste beställas 
med tillvalet R4 eller R5.
ELR-låda. SERS måste beställas 
med tillvalet R1 eller R2.

Tillval ”S”. Smala kortplatser för positioneringskort 
SERS...S eller för drivkort SE 0.1.85.../ SE 02.24...
Tillval ”V”. För användning med drivkort SE... (ej med 
positioneringskort SERS).

ELK- / ELR-lådor, täckplattor. 
Lock och botten: Metallplåtare med luftslitsar.
Baksida: ELK, 10 mm isolerande platta.
 ELR, 1 mm isolerande skiva.
Framsida: Drivkort SE... - frontplatta ingår ej (tillbehör).
 Positioneringskort SERS... - frontplatta ingår.

Tekniska data
Enbart låda Vikt

kg Kapslingsklass

ELK / ELR utan nätaggregat 1,8 - 2,6 IP 20
ELK / ELR med nätaggregat 6,2 - 7 IP 20

Typnyckel, ELK- / ELR-lådor

EL . [ ] . /24. [A ][ ] [S][V]

Låda ELK
bottenmontage

Låda ELR
för 19”-rack

K R

Storlek / typ se sid. 22/23
1 2 3 4

Nätaggregat  [VA]
350 500

Intern drivkortspänning [VDC]
24 60 85 120

Gränssnitt (tillval)
I

I2
P

Antal installerade fl äktar
1
2
3
4

Antal kortplatser SE / SERS
1
2
3
4
5

SERS SERS SERS

SERS SERS SERS

kabel

ELK4.350.85/24.3 I

ELK4.350.85/24.3 I2

ELK4.350.85/24.3 I

kabel
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

Tillbehör, SERS + Formelsamling
Fabrikat Stögra
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KBDS25 - Skruvplint för sken-
montage med 25-polig D-sub 
kontakt för enkel anslutning av in- / 
utgångar till SERS.
LDS25 - 2m kabel med 25-poliga 
D-sub kontaktdon, för att förbinda 
in- / utgångar hos SERS till skruv-
plint KBDS25.

LDS9 - 2m kabel med 9-poliga 
D-sub kontaktdon och 1:1 över-
föring för att förbinda RS232-
gränssnittet hos en SERS med en 
överordnad dator (t.ex. en PC).

Formelsamling
Känns det tungt att räkna? Låt oss göra det åt dig.

Vridmoment

  

  M = F*r

  M = F*p / 2* *

Tröghetsmoment
 • Massiv cylinder

  J = m*r2 / 2

  m = ρ* *r2*l

 • Ihålig cylinder

  J = m(r1
2 + r2

2) / 2

 • Via kuggrem, kuggstång etc.

  J = m*r2

 • Via skruv

 
  J = m (p / 2* )2

Utväxling

Vid användande av växel reduceras tröghetsmomentet 
sett från motoraxeln 

  J = J / i2

Exempel: 
En växel med utväxling 10:1 (nedväxling av varvtal) 
reducerar det ursprungliga tröghetsmomentet 100 ggr.

Snabbformler
Om D = diameter i mm, l = längd i meter, så är tröghets-
momentet för en skruv i stål J = D4*l*7,7*10-10 kgm2.

För last som förfl yttas via en skruv;
om m = massan i kg och p = stigning i mm är tröghets-
momentet för lasten J = 2,5*m*p2*10-8 kgm2.

Omvandling till SI-enheter
Längd 1 in (tum) = 25,4 mm (0,0254 m)
   1 ft (fot) = 0,3048 m

Massa 1  oz (ounce) = 0,02835 kg
   1 lb (pound) = 0,454 kg

Kraft 1 kp = 9,81 N
   1 oz = 0,278 N
   1 lb = 4,45 N

Vridmoment 1 kpcm = 0,0981 Nm
   1 kpm = 9,81 Nm
   1 oz-in = 7,06*10-3 Nm
   1 lb-in = 0,113 Nm
   1 lb-ft = 1,356 Nm

Tröghetsmoment 1 gcm2 = 1*10-7 kgm2

   1 oz-in2 = 1,83*10-5 kgm2

   1 lb-in2 = 2,93*10-4 kgm2

   1 lb-ft2 = 4,21*10-2 kgm2

   1 oz-in-s2 = 7,06*10-3 kgm2

   1 lb-in-s2 = 0,113 kgm2




