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1 Akse-kompaktstyring 
 

• med manuel tipdrift 
• indtil 3 hastigheder 
• yderligere styktalsvindue 
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Positioneringsstyringen P8511 er den konsekvente videreudvikling 
af den gennemprøvede styring 85P. 
 
Væsentlige egenskaber: 
 

1. Omfangsrig standardsoftware 
2. Udkoblingspositionering 1 til 3 hastigheder 
3. Integreret håndbetjeningsdel: Med tasterne 7 og 9 kan man køre i begge 

retninger manuelt 
 
 

 
 

2. Betjeningselementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
SollværdAkt.værdi Stk..

Valg af enkeltposition    
eller manuel drift   

Valg af parameter   
Start   
  “positioneringsforløb"   

Stop    
“Positioneringsforløb  

LED 1 - 2   

Valg af indlæsevindue 
 

(Cursortaste)   

mm 

Hand 

Single 

P8511   

> 

ELECTRIC
ELGO

8  9  

5  6  

2  3  

7  

4  

1  

C  0  >  

  F   

Start   

Stop   

Slettetaste “Clear"

Select   
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2.1 Funktion af displayvinduet 
 
Akt.værdi    : Viser den øjeblikkelige Akt.-position for aksen 
Soll-værdi   : Her bliver de ønskede Soll-positioner  

indlæst hhv. vist 
Styktal-vindue : Viser 
         1. hvor mange stykker der endnu skal bearbejdes, eller 
 2. hvor mange kædemål fra den indstillede Soll-værdi, 
                                           der endnu skal positioneres 

2.2 Funktionen af LEDs 
 
LED Hand : Lyser når der er valgt „Hand“ (hånd) 
 
LED Single : Lyser når der er valgt „Single“  

LED 1 - 2 : Viser hvilket indlæsevindue der er valgt Cursortasten. 

2.3 Tasternes funktion 

 

mm

Hand

Single

P8511

>

ELECTRIC
ELGO

8 9

5 6

2 3

7

4

1

C 0 >

  F

Start

Stop

Select

 
 

 Select Med Select-tasten kan der i Toggle-drift skiftes mellem Single og Hand drift. 
Den aktuelle driftstilstand bliver vist med Led´s Hand hhv. Single. 

 
 Start  Positioneringsforløbet bliver startet. Start-Tasten er 

uden funktion under parameterindlæsning og under manuel drift. 
 
 Stop Ved tryk på Stop-tasten bliver positioneringsforløbet afbrudt  
                              og kan med en fornyet Start blive startet igen. 

 
> Med denne Cursor taste kan vinduet for Soll-værdi og styktal vælges. 

 
 F Indlæsetaste for maskinparametre.  
  Tasten skal forblive trykket i ca. 3 sek. for at komme til parametrene.  
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C Det med > - tasten valgte indlæsevindue bliver efter tryk  
 på  C – tasten (Clear) sat på "nul". 

 
0 til 9   Numeriske taster for dataindlæsning. 

3. Indkoblings-fastlæggelse 
 Med register R33 kan man influere på styringens indkoblingsforhold. 
 

  R33  = 0  Udkoblingsfunktion = Indkoblingsfunktion 
  = 1  Driftsart Single 

  = 3  Driftsart Hand 
 

Akt.-værdien bliver bevaret.  
I stilling Hand bliver vinduet sat på 0. 
I stilling Single bliver den sidste Soll-værdi og styktallet vist. 
 

4. Parameter- / Registerindlæsning 

4.1 Åbning af baggrundsplanet med sikkerhedskode  
1.  Baggrundsregisteret R1 til R97 kan kun ændres, hvis i Register R98 

 sikkerhedskoden 250565 er blevet aktiveret forinden.        
 (undtagelse:  R6 / savbladstykkelse). 

2.  Aktivering af sikkerhedskoden såvel som ændring hhv. valg af registre  
 er kun mulig i stilling "Single". 

3.  Alle registre bliver indlæst i Soll-værdi-vinduet. 
4. Registernummeret bliver vist i Akt.-værdi-vinduet. 
5. Med cursortasten kan man skifte fra Akt.-værdi- til Soll-værdi-vinduet eller  

Fra Soll- til Akt.-værdi-vinduet, hvorved indlæsningen bliver gemt her og parameter- 
 nummeret automatisk forhøjes. 

 
Trykker De 
1. Tasten  F ca. 1sek. Parameternummeret i Akt.-værdi-vinduet blinker. 
  Er sikkerhedskoden endnu lukket, bliver  
  parameternummeret „98“ automatisk vist. 
 
2. Taste  > Soll-værdi-vinduet bliver valgt 

 
3. Taste  C I displayet står:  . . . . . . . . 
 
4. Tasten  2 5 0 5 6 5 I displayet står:  -.-.-.-.-.-.-.-. 
 
5. Taste  > Visningen i Akt.-værdi-vinduet skifter til parameter 99 

 
oder Taste F ca. 1sec. Parameterindlæsningen er afsluttet, styringen er nu i  

Singledrift. 
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4.2 Beskrive / ændre et register 
 
Eksempel: Krybegangsstrækningen skal ændres til 20,0 mm; sikkerhedskoden er, 
                   som beskrevet under 4.1, aktiveret. 
 
De trykker 
1. Taste   F ca. 1sek Akt.-værdi-vinduet blinker den valgte R-parameter  

       bliver vist. 
2. Taste   C   Slette parameternummer, i Akt.-værdi-vinduet står "00" 
3. Taste   1   I Akt.-værdi-vinduet står "01" 
4. Taste   >   Den gamle indstillede værdi bliver vist. 
5. Taste         C   Den gamle værdi bliver slettet, i displayet står et "0" 
6. Tasten         2 + 0 + 0 I displayet står "200" (det betyder 20,0 mm)  
7. Taste         F ca. 1sec Styringen springer til driftsart Single, alle indlæsevinduer  

       står på "0", 
        register R1 er ændret til 20,0, 
 eller         >   den efterfølgende parameter bliver valgt. 
 
Med dette skema kan alle registre fra R1 til R97 ændres. 

 

4.3 Låse baggrundsplanet 
 

Efter at alle de ønskede registre er blevet beskrevet eller ændret, skal baggrundsplanet igen 
låses. Dette er muligt på 3 forskellige måder: 
 
1. Kald af R98 og istedet for sikkerhedskoden "250565" indlæses et "0" med C-tasten. 

De trykker F - 9  - 8 - > - C - F 
  
2. Tryk reset-indgangen 
 
3. Ud-/ indkobling af styringen 
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5. Måleenheder 
 

R94 Tomme faktor 
 
Her kan en faktor frit indlæses (0,00001 - 9,99999) og så aktiveres  
med R97 = XXXXX3. Som ved tommer/mm, bliver Akt.-værdi og  
register, i hvilken vejstrækningen er indlæst, omregnet. 
 
R96 Impulsmultiplikator 
 
I dette register kan en faktor (0,00001 til 9,99999) indlæses, med hvilken impulserne 
der kommer fra målesystemet bliver multipliceret. 
 
Er ingen impulsmultiplikation nødvendig, skal register 96 beskrives med 100000 (Faktor 
1). 
 
R97 Tommer/mm 
 
R97/6 = 00000X 
 
       /0 = mm  - drift 
       /1 = tomme  - drift opløsning = 1/100 INCH 
       /2 = tomme  - drift opløsning = 1/1000 INCH 
       /3 = tomme  - faktor kan frit vælges med R94 faktor 9,99999 - 0,00001 
 
Ved indstilling 97/6 = XXXXX3 kan decimalpunktet frit vælges med R20/5. 
 
Forudsætningen for indstilling 1 og 2 er en opløsning i mm drift på 1/10 mm. 
dvs. ved mm drift 1/100 mm er for indstilling 1  1/1000 INCH og for indstilling 2 
1/10000 INCH givet. 
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6. Driftsarter 

6.1 Manual drift 
 

Bliver med tasten "Select" manuel drift aktiveret (LED Hand lyser), så kan der køres med tasterne for 
Hand.  
Alle øvrige taster er låst, sålænge manuel drift er aktivieret. 
 
Tasterne har følgende funktioner: Tastetilordningen for retningerne kan skiftes med R64. 
 
 Taste  7 tilbage 
 Taste  9 frem 
 
I manuel drift bliver altid startet med den langsomme hastighed. Efter en forsinkelsestid (R32) 
bliver skiftet til ilgangshastighed, og den bliver bibeholdt, indtil tasten bliver løst eller en 
slutposition er nået.  
 
Bliver der positioneret, bliver pr. tastetryk det tilhørende hastighedssignal fastlagt (ilgang, langsom, 
krybegang, ryk). Grundlæggende bliver i manuel drift positioneret indtil slutpositionen R13 – R14. 
Hastighedsomskiftningen bliver tilgodesett. 
 
 R64/6 = 0 = Retning standard 
 R64/6 = 1 = Retning ombyttet 

 

6.2 Single - drift 
 

I Single-drift kan vinduet Soll-værdi og styktal vælges. 
 
1. Med select tasten vælges Single-funktion (LED Single lyser) 
2. Med cursor tasten vælges Soll-værdi-vinduet (LED under Soll-værdi-vinduet lyser). 
3. Indlæs Soll-værdi 
4. Med cursor tasten vælges styktal-vinduet (LED under stykta--vinduet lyser). 
5. Indlæs styktal 
6. Med cursor tasten vælges Soll-værdi-vinduet (LED under Soll-værdi-vinduet lyser) 
7. Med start taste udløses positioneringen 
 
Nu kan der med skridtene 3 -7 køres til næste position. 
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7. Positionering 
 
Styringen P8511 kan køres med 1, 2 eller 3 positioneringshastigheder (statiske 
udgangssignaler). 

 

7.1 Positionering med statiske udgangssignaler 
 

Positioneringshastighed og retning bliver bestemt med motorudgangssignaler. 
Indtil 3 hastigheder kan programmeres. 
Register R1/R21 og R2/R22 bestemmer skiftepunktet til en anden hastighed. Ved hjælp  af 
R3/R23 kan et skiftepunkt defineres forlods. 
 
R1/ R21 Strækning  langsom hastighed 
 
Her gemmer man strækningen, hvor der før man når Soll-positionen skal skiftes fra iilgang til 
langsom hastighed. Ilgangen bliver udkoblet på dette sted. 
 
R2/R22 Krybegangsstrækning 
 
Her gemmer man strækningen, hvor der før man når Soll-positionen, skal skiftes fra langsom 
hastighed til krybegang. Den langsomme hastighed bliver udkoblet på dette sted. 
 
R3/ R23 Korrekturstop 

 
Her kan et konstant overløb blive kompenseret. 
Eksempel : Soll-positionen bliver konstant overkørt med 0,2 mm. 
   Indlæsningen i R3 skal så være 2 
   Stop-kommandoen bliver altså lagt forud med 0,2. 
 
Ved idriftsættelsen er korrekturstoppet til at begynde med sat på 0, for at kunne fremskaffe 
overløbet eksakt. 
For at der kan positioneres nøjagtigt, skal korrekturstoppet være mindst muligt (0,0 til 
0,2 mm), dvs. den mekaniske friktion skal være den samme over hele kørselsstrækningen og 
den langsomme hastighed- hhv. krybegangshastigheden skal ligeledes være indstillet lavt. 
 
Forskellige indstillinger for fremad og baglæns. 
Hvis der for baglæns kørsel behøves andre indstillinger, end indført i R1 - R3,  skal 
R28/2 beskrives med „1“. Nu gælder R1 – R3 for fremad kørsel og R21 – R23 for 
baglæns kørsel. 
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2 Hastigheder 
 
 
Pas på: Værdien i register R1 (langsom) skal være mindst lige så stor som R2 
(krybegang). 
 
R1 = R2 
 R1=100.0 
 R2=100.0 
 R3=  1.0 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

3 Hastigheder 
 
Pas på: Værdien i register R1 (langsom) skal være større end R2 krybegang. 
 
 
 R1 =100.0 
 R2=  50.0 
 R3=  1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   

Krybegang    

Ilgang   
Krybegang 

Målpunkt 

Korrekturstop   R3 
R2 

900   999 

1000 

   Målpunk tIlgang   
Langsom

Krybegang 

Korrektursto 

Langsom   
Krybegang  

R3   
R2   
R1   

900   950 999

1000
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Konfigurering  af motorsignaler 
 

Med konfigureringen af motorsignaler kan forskellige udgangskombinationer 
indstilles for de pågældende hastigheder. 

 
R8/5 Værdi = 0 3 hastigheder (ELGO- standard) 
 Hastighed = Udg. 1-3 opadgående 
 Udgang 4 „Rück“ for baglæns 
 

ST5  Kontakt 3-10 [X = Kontakt lukket] 
Udgangssignaler Rel. 2 Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5 
Krybegang fremad X    
Langsom fremad X X   
Ilgang fremad X X X  
Krybegang baglæns X   X 
Langsom baglæns X X  X 
Ilgang baglæns X X X X 

 
R8/5 Værdi = 1 2 hastigheder 

 Uafhængige udgange for fremad og baglæns 
 Uafhængige udgange for hurtigl og langsom 
 

ST5  Kontakt 3-10 [X = Kontakt lukket] 
Udgangssignaler Rel. 2 Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5 
Krybegang fremad X X   
Langsom fremad     
Ilgang fremad X  X  
Krybegang baglæns  X  X 
Langsom baglæns     
Ilgang baglæns   X X 

 
R8/5 Værdi = 2 2 hastigheder 

 Hastighed = Udg. 2 + 3 
 Udgang 4 „Rück“ for baglæns 
 

ST5  Kontakt 3-10 [X = Kontakt lukket] 
Udgangssignaler Rel. 2 Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5 
Krybegang fremad X X   
Langsom fremad     
Ilgang fremad X  X  
Krybegang baglæns X X  X 
Langsom baglæns     
Ilgang baglæns X  X X 

 
R8/5 Værdi = 3 2 hastigheder  
                                     Uafhængige udgange for retning og hastighed 
 

ST5  Kontakt 3-10 [X = Kontakt lukket] 
Udgangssignaler Rel. 2 Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5 
Krybegang fremad X    
Langsom fremad     
Ilgang fremad  X   
Krybegang baglæns   X  
Langsom baglæns     
Ilgang baglæns    X 
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R8/5 Værdi = 4 3 hastigheder 

 Hastighed fremad    = udg. 1-3 opadgående 
 Hastighed baglæns = altid hurtig 
 Udgang 4 „Rück“ for baglæns 

 
ST5  Kontakt 3-10 [X = Kontakt lukket] 

Udgangssignaler Rel. 2 Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5 
Krybegang fremad X    
Langsom fremad X X   
Ilgang fremad X X X  
Krybegang baglæns X X X X 
Langsom baglæns X X X X 
Ilgang baglæns X X X X 

 
 

R8/5 Værdi = 5 3 hastigheder 
 Binær koderet 
 Udgang 1 = fremad 
 Udgang 4 = baglæns 
 Udgang 2+3 = hastighed 
 

ST5  Kontakt 3-10 [X = Kontakt geschlossen] 
Udgangssignaler Rel. 2 Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5 
Krybegang fremad X X   
Langsom fremad X  X  
Ilgang fremad X X X  
Krybegang baglæns  X  X 
Langsom baglæns   X X 
Ilgang baglæns  X X X 

 
 

R8/5 Værdi = 6 3 hastigheder 
 Frem / baglæns adskilt 
 

ST5  Kontakt 3-10 [X = Kontakt lukket] 
Udgangssignaler Rel. 2 Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5 
Krybegang fremad X    
Lanfsom fremad X X   
Ilgang fremad X X X  
Krybegang baglæns    X 
Langsom baglæns  X  X 
Ilgang baglæns  X X X 
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8. Styktæller 
 

Med Register R18 bliver funktionen for styktælling indstillet. 
 
R 18 = XXXXX0  uden styktæller 
R 18 = XXXXX1  automatisk subtraherende 
R 18 = XXXXX2  automatisk adderende 
R 18 = XXXXX3  manuelt subtraherende 
R 18 = XXXXX4  manuelt adderende 
R 18 = XXXXX5  automatisk add/sub  (kun i funktion Single) 
R 18 = XXXXX6  manuelt add/sub (kun i funktion Single) 
R 18 = XXXXX7  automatisk subtraherende (STOP ved nul) 
R 18 = XXXXX8  manuelt subtraherende (STOP ved nul) 
 
 
- Ved funktionen styktal adderende bliver altid talt fra nul og opefter. Er det  
  indlæste styktal nået,  så bliver styktalsudgangen tilbagestillet. 
 
- Ved funktionen styktal subtraherende bliver der talt til nul. Når nul er nået,  
  bliver styktalsudgangen  tilbagestillet. 
 
- Ved styktal add./subtr. bliver subtraheret, når et styktal er givet forud.  Når  
  man kommer til nul bliver styktallet så adderet. (Kun mulig i driftsart Single) 
  Bliver i styktalsvinduet forudgivet et nul, så bliver styktallet ligeledes adderet. 
  Ved denne driftsart bliver styktalsudgangen ikke fastlagt. 
 
Automatisk  = ved position nået bliver styktalstællingen aktiveret. 
 
Manuelt  = ved indgang styktal bliver styktællingen aktiveret. 
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9. Timer 
Generelt kan i alle timer tider indlæses mellem 0,1 og 99,9 sek.! 

 
R9        Tiden "Position nået" 
Signalet kan skiftes mellem tilbagestilling/statisk 
 
Bliver i  registeret R9 (signaltid position nået) indlæst nul, er udgangen statisk 
(akse i position). 
Signal aktivt når Akt.-værdien = (Soll-værdi +/- tolerancevinduet R12) 
Bliver i registeret R9 indlæst en værdi (0,1-99,9 sec.), så bliver signalet ved nået position 
tilbagestillet. (tilbagestillingstid = R9) 
 
 
R10 Tiden "slæbetoppunkt" 
I toppunktet for slæbefart daler fartsignalet. Først når denne tid er udløbet 
bliver der positioneret tilbage til Soll-værdien (indstillingsområde 0,1 sec. til 99,9 sec.)  
 
 
R11 Tiden "styktal nået" 
Signalet kan skiftes  mellem tilbagestilling/statisk   
 
Bliver i registeret R11 indlæst nul, er udgangen „styktal nået“ ved nået 
styktal statisk sat. Ved „Start“ bliver udgangen tilbagestillet. 
Bliver i registeret R11 indført en tid, bliver ved „styktal nået“ udgangen for  
tiden i R11 tilbagestillet. 
 
 
R29     Nedgangsforsinkelse styrefrigivelse  
Efter en startkommando bliver udgangen „styrefrigivelse“ aktiveret. 
Efter at have nået målpositionen, først efter udløbet af tiden i R29, bliver denne udgang igen 
tilbagestillet. 
 
 
 
R31 Spildtid stedregulering 
Bliver positioneringen standset og stopfunktionen (R58) er sat på 3 (Turn off Motor 
med Time), er stedreguleringen fra stoppet udkoblet sålænge, til tiden R31 er udløbet. 
 
 
R32 Skiftetiden langsom/hurtig ved manuel drift 
Bliver en af håndtasterne trykket, kører styringen først med den langsomme  
hastighed (R63  „Relæ = krybegang“). 
Efter udløbet af tiden R32 bliver der skiftet til den hurtige hastighed 
(Relæ = ilgang). 
 
 

 
R34 Startforsinkelse 
Ved en startkommando bliver begyndelsen af positioneringen startet forsinket med tiden i R34. 
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10. Positioneringsarter 

10.1 Absolutpositionering 
Med den absolutte positionering bliver altid postioneret til en fast forudgivet, absolut værdi.      Værdien 
bliver uafhængig af Akt.-værdien tilkørt præcist. 

10.2 Kædemål 
Med positionering efter kædemål bliver inkrementalt positioneret til en bestemt 
værdi tillagt savbladstykkelse/værktøjskorrektur.  
Positioneringen er altså afhængig af den aktuelle Akt.-værdi. 
 
Eksempel:  Akt.-værdi    = 176 
   Soll-værdi kæde +      = 100 
 
Styringen positionerer til 276+R6 
(R6 = savblad- / værktøjskorrektur) 
 

10.3 Kædemål fra nul 
Positionering som før. 
Ved positionering efter kædemål fra nul bliver før hver positionering Akt.-værdien 
sat på 0, dog også adderet med savbladstykkelsen/værktøjskorrekturen. 
 

10.4 Kædemål fra nul minus savbladstykkelse 
Positionering som før, dog bliver før positioneringen og efter nulstillingen savblads-
tykkelsen/værktøjskorrekturen fratrukket; dvs. den viste Soll-værdi svarer nøjagtig til den viste 
Akt.-værdi, uden at vise den kørte korrektur adderet. 
 

10.5 Kædemål med fejlkompensering 
Med fejlkompenseringen i kædemål forsøger styringen, at udjævne kørselsfejl, idet der bliver  

         kørt til den internt udregnede værdi. Dette betyder, også at mange kørselsfejl ikke kan tillægges. 
 

10.6 Positionering med spindeludjævning 
 
Indstilling: Med R8/6 
 
R8/6 = XXXXX0  uden spindeludjævning 
R8/6 = XXXXX1  med spindeludjævning ved position i retning - 
R8/6 = XXXXX2  med spindeludjævning ved position i retning + 
R8/6 = XXXXX3  med tvangsssløjfe ved position i retning - 
R8/6 = XXXXX4  med tvangssløjfe ved position i retning + 
R8/6 = XXXXX5  med efterpositionering med spindeludjævning – 
R8/6 = XXXXX6  med efterpositionering med spindeludjævning + 
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R4 Sløjfelængde 
For at udjævne spindel- eller tandslør, skal Soll-positionen altid tilkøres fra den 
samme retning, dvs. i een retning bliver Soll-positionen overkørt med værdien 
i R4 og kører efter afviklingen med den i R10 indstillede tid igen tilbage til den 
indstillede Soll-position. 
 
R24   Tvangssløjfeområde 
Er ved en absolutpositionering Soll-værdien indenfor området Akt.-værdi +/- 
værdien (R24) bliver en tvangssløjfe kørt. 
 
Eksempel: Tvangssløjfe – 
 
R8/6 = XXXXX3 = tvangssløjfe – 
sløjfevindue = R24 = 1.0 
Akt.-værdi = 200.0 
 
Med Soll-værdier fra 200.1 til 201.0 bliver ikke direkte positioneret tilbage til Soll-værdien, 
men med en sløjfe - til Soll-værdien. 

10.7  Efterpositionering 
Indstilling: Med R8/6 
R8 = XXXXX5  Efterpositionering med spindeludjævning - 
R8 = XXXXX6  Efterpositionering med spindeludjævning + 
 
Er efter afsluttet positionering Akt.-værdien indenfor vinduet efterpositionering, så bliver 
ved start endnu en positionering, evt. med tvangssløjfe, foretaget til den gamle Soll-
værdi. 
 
Vindues efterpositionering: 
Soll-værdi    = 100,0 
Tolerancevindue R12  = 1,0  
Sløjfevindue R24        = 2,0 
 
Vinduesområdet for  
efterpositionering = 98,0 - 99,0 og 101,0 – 102,0 
 
• Ligger Akt.-værdien i dette værdiområde, så bliver efterpositioneringen udført. 
•  Ligger Akt.-værdien indenfor tolerancevinduesområdet 99,0 - 101,0  
       så bliver ingen start udført 
• Udenfor vinduet tolerance og efterpositionering bliver positioneret til Soll-værdien. 
 
Eksempel: Vinduesområde med ovennævnte parametre 
 
Soll-værdi       100,0 
Akt.-værdi 98,0  99,0    101,0  102,0 

 
                                                                          Tolerancevindue 
 Vindue Vindue 

 efterposit. efterposit. 
 

11. Kørsel 
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R5  =   kørsel 
Indgangen kørsel ST 3 Pin6 er flanketrigget. 
Overskrider målpunktet endepositionen R13 eller R14,bliver kun kørt til den relevante 
endeposition og evt. igen tilbage til udgangspunktet. 
 
 
R18 =   X0XXXX = kørsel Akt.-værdi + R5 
Bliver indgangen kørsel trykket, kører styringen med værdien R5 i retning +. Er målet nået, bliver 
der standset på denne position så længe, indtil indgangen kørsel igen bliver åbnet. Så kører 
styringen tilbage til sin oprindelige værdi. Kørslen er afsluttet. 
  
 
R18 = X1XXXX = kørsel på R5 
Bliver indgangen kørsel trykket, positionerer styringen til værdien R5. Er målet nået, bliver der 
standset så længe på denne position, til indgangen kørsel igen bliver åbnet. Så kører styringen til 
tilbage til sin oprindelige værdi. Kørslen er afsluttet.  
 
 
R18 = X2XXXX kørsel fra Akt.-værdi i positiv retning (tiden R10) 
Bliver indgangen kørsel trykket, positionerer styringen i positiv retning så længe indtil tiden R10 
er udløbet. Nu bliver der stadset på denne position så længe, indtil indgangen kørsel igen bliver 
åbnet. Så kører styringen tilbage til sin oprindelige værdi. Kørslen er afsluttet. 

 
 
 R18 = X3XXXX kørsel til Akt.-værdi + R5 uden tilbagepositionering 

Bliver indgangen kørsel trykket, kører styringen med værdien R5 i retning +. 
Kørslen er afsluttet. 
 
 
R18 = X4XXXX kørsel til R5 uden tilbagepositionering 
Bliver indgangen kørsel trykket, positionerer styringen til værdien R5. 
Kørslen er afsluttet. 
 
 
R18 = X5XXXX kørsel fra Akt.-værdi i positiv retning (tiden R10) uden tilbage- 
  positionering  
Bliver indgangen kørsel trykket, positionerer styringen i positiv retning så længe indtil tiden R10 
er udløbet. Kørslen er afsluttet. 
 
 
R18 = X6XXXX = kørsel Akt.-værdi - R 5 
Bliver indgangen kørsel trykket, kører styringen med værdien R5 i retning -. Er målet nået, bliver der 
standset så længe på denne position, indtil indgangen kørsel igen bliver åbnet. Så kører styringen 
tilbage til sin oprindelige værdi. Kørslen er afsluttet. 



 
 

 
 
 

 19  

 
 

R18 = X7XXXX kørsel fra Akt.-værdi i negativ retning (tiden R10) 
Bliver indgangen kørsel trykket, positionerer styringen i negativ retning så længe indtil tiden R10 er 
udløbet. Nu bliver der standset så længe på denne position, indtil indgangen kørsel igen bliver åbnet. 
Så kører styringen tilbage til sin oprindelige værdi. Kørslen er afsluttet. 
 

 
R18 = X8XXXX kørsel til Akt.-værdi - R5 uden tilbagepositionering 
Bliver indgangen kørsel trykket, kører styringen med værdien R5 i retning -. Kørslen er afsluttet. 
 
 
R18 = X9XXXX Kørsel fra Akt.-værdi i negativ retning (tiden R10) uden 

tilbagepositionering 
Bliver indgangen kørsel trykket, positionerer styringen i negativ retning så længe indtil tiden R10 
er udløbet. Kørslen er afsluttet. 

 
 
 

12. Fixposition 
 

R 25  Fixposition 
Med indgangen Fixposition bliver funktionen "Fixposition" startet. Styringen kører til positionen, 
som er lagt bag R25. Når man når positionen er denne funktion afsluttet. 
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13. Flankeudnyttelse 
 
R56  Flankeudnyttelse 
 

1 = een-flankeudnyttelse 
2 = to-flankeudnyttelse 
4 = fire-flankeudnyttelse 

14. Softwareslutstilling 
 
R13/R14 nederste slutstilling / øverste slutstilling 
 
                                                                                     Fejlmelding 
Soll-værdi < slutstilling - (R13)  =  04 
Soll-værdi > slutstilling - (R14)  =  05 
 
Program og Singledrift 
Efter startkommandoen bliver slutstillingen kontrolleret. Er Soll-værdien større eller mindre end den 
tilsvarende slutstilling, bliver startkommandoen afbrudt og en fejlmelding afgivet. 
 
 
Manuel drift 
I manuel drift bliver positioneret til slutstillingen. 
Herved bliver hastighedsomskiftningen (relæ) tilgodeset. 
Ved kontrol af den øvre slutstilling bliver den i R4 indstillede sløjfelængde tilgodeset, såfremt den 
blev aktiveret i R8. 
 
Endekontakt                                                                                           Fejlmelding 
Endekontakt min aktiv  =  ingen positionering i retning - mulig  =  02 
Endekontakt max aktiv  = ingen positionering i retning + mulig =   03 

 
R15 Slutstillingsbegrænsning kan udkobles  
Softwareslutstillings-overvågning såvel som endekontakt kan til- og frakobles med systemregister 
R15. 
 
 
R15/6 = Softwareslutstilling R13 og R14 
 
R15/6  = 0  alle softwareslutstillinger aktive 
 = 1  softwareslutstilling minus (R13) ude af drift 
 = 2  Softwareslutstilling plus    (R14) ude af drift 
 = 3  begge softwareslutstillinger (R13 og R14) ude af drift 
R15/5 =  extern endekontakt ST4 Pin 3 og 4 
R15/5 = 0 alle externe endekontakter aktive 
 = 1 endekontakt minus (ST4 Pin 3) ude af drift 
 = 2 endekontakt plus    (ST4 Pin 4) ude af drift 
 = 3 begge externe endekontakter (ST4 Pin 3 og 4) ude af drift 
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15. Drejegiverovervågning 
 

R19  cyklustid drejegiverovervågning 
Bliver med aktiveret positionering efter en indstillet tid R19 (0,1s - 99,9s)  
ingen impulser målt fra drejegiveren, bliver positioneringen afbrudt og  
fejlmeldingen 01 afgivet. 
 
Bliver tiden 0 indlæst, er drejegiverovervågningen ikke aktiv. 

 
 

16. Reference fastlæggelse 
 

Justeringen af Akt.-værdien er mulig på forskellige måder. Indstillingen sker i 
register R8/3. 

 

16.1 Reference fastlæggelse med register 7 med extern referenceindgang 
 

R8/ 3 = XX0XXX       (ved tryk på referenceindgang bliver den i  
  R7 gemte værdi overtaget af Akt.-værdien.) 
 

16.2 Reference fastlæggelse med Soll-værdi med extern indgang 
 

R8/ 3 = XX1XXX       (ved tryk på referenceindgang 
  bliver den i Single- funktion indlæste  

Soll-værdi overtaget af Akt.-værdien.) 
 

16.3 Reference fastlæggelse med tastatur 
 

R8/ 3 = XX4XXX  reference med Tastatur (den i R7 indstillede værdi bliver efter  
  afslutning af parameterindlæsning med tasten E 
  overtaget direkte i Akt.-værdien) 
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17. Manipuleringstolerance 
 

R12 Manipuleringstolerance 
Her findes muligheden, for Akt.-værdivisning indenfor det indlæste toleranceområde for at 
udligne Soll-værdien (ligestilling). Det indstillede toleranceområde er altid i + og – område aktiv 
med Soll-værdien. Den faktiske Akt.-værdi bliver gemt i processoren, dvs. der adderer sig ingen 
positioneringsfejl. 
 
 
Eksempel : R12 = 0,2  dvs. tolerance +/- 0,2 mm 
 
    uden manipuleringstolerance      med manipuleringstolerance 

 
 

199.8  Akt.-værdivindue  200.0 
 
 
 
 

200.0  Soll-værdivindue 200.0 
 
 
Pas på! tolerancevinduet R12 skal ved idriftsættelsen altid være nul. 

 

18. Startblokering i tolerancevinduesområde 
 

R28/4 Systemregister 3 
 
 R28 = XXX0XX ingen startblokeringng 
 R28 = XXX1XX startblokering aktiv 
 
Ligger Soll-værdien indenfor værdien (Akt.-værdi +/- værdien R12) så bliver ved 
absolutpositionering ingen startkommando afgivet. 

19. Fejlmelding 
Foreligger en fejl, bliver fejlnummeret vist blinkende i Akt.-værdi vinduet. 
 
Fejl Nr.   01 = drejegiverfejl 
 02 = endekontakt -  aktiv 
 03 = endekontakt + aktiv 
 04 = Soll-værdi < softwareslutstilling – (R13) Single/manuel 
 05 = Soll-værdi > softwareslutstilling + (R14) Single/manuel 
 07 = Ext. stopindgang aktiv eller ledningsbrud 
 
Med en vilkårlig taste kan fejlmeldingen slettes igen. 



 
 

 
 
 

 23  

20. Registertabel (parametre) 
Register kendetegnet med * kan ændres uden indlæsning af sikkerhedskode R98. 

Register Funktion Enhedt/indst.område Fabriksindst. Kundeindstilling 

R 1 Langsom fart 0,1 mm 200  

R 2 Krybegang 0,1 mm 100  

R 3 Korrekturstop 0,1 mm 0  

R 4 Spindeludjævning 0,1 mm 50  

R 5 Kørselsvej frakørsel 0,1 mm 500  

R 6* Savbladstykkelse 0,1 mm 0  

R 7 Referenceværdi 0,1 mm 1000  

R 8 Systemparameter  1 se side 24 100000  

R 9 Tiden position nået 0,1 sec. 10  

R 10 Dvæletid spindeludjævning 0,1 sec. 10  

R 11 Signal styktal nået 0,1 sec. 10  

R 12 Bredde af tolerancevindue 0,1 mm 0  

R 13 Endepositionsbegrænsning min. 0,1 mm 0  

R 14 Endepositiondbegrænsning max. 0,1 mm 500000  

R 15 Endepositionsbegrænsning kan udkobles se side 20 0  

R 17 Displaylysstyrke 0 – 15 10  

R 18 Systemparameter 2 se side 25 0  

R 19 cyklustid drejegiverovervågning 0,1 sec. 0  

R 20 Decimalpunkt se side 26 1  

R 21 Strækning langsom (kun baglæns) 0,1 mm 200  

R 22 Krybegangsstrækning    (kun baglæns) 0,1 mm 100  

R 23 Korrekturstop           (kun baglæns) 0,1 mm 0  

R 24 Vinduesområde tvangssløjfe 0,1 mm 0  

R 25 Fixposition 0,1 mm 1000  

R 28 Systemparameter 3 se side 27 2  

R 29 Forsinkelsestid styrefrigivelse 0,1 sec. 10  

R 30 Tid program-ende 0,1 sec. 10  

R 31 Styreforsinkelse manuelt stop 0,1 sec. 10  
R 32 Forsinkelsestid manuel langsom-hurtigl 0,1 sec. 10  

R 33 Power- On – funktion 0 – 3 0  

R 34 Startforsinkelse 0.1 sec 0  

R 56 Impulsmultiplikation IW1,2,4 1,2,4 4  

R 64 Vende drejeretning manuel drift 0-1 0  

R 69 Hastigheds reference relæ 0-2 0  

R 88 Systemparameter 4 se side 28 0  

  R 90 Servicefrigivelse 0-2 2  

R 94 Tomme/faktor 0,00001 100000  

R 96 Impulsmultiplikator 0,00001 100000  

R 97 Tomme/mm 0-3 0  

R 98 Sikkerhedskode 250565   
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21. Registerforklaringer 
 

 
R8 Systemparameter 1 

 
Soll-værdi vindue 

 
  
 

 
Spindeludjævning 
0 = uden spindeludjævning 
1 = med spindeludjævning - 
2 = med spindeludjævning + 
3 = med tvangssløjfee - 
4 = med tvangssløjfe + 
5 = med spindeludjævning – og efterpositionering 
6 = med spindeludjævning + og efterpositionering 
 
Relækonfigurering 
0 = 3 hastigheder 
1 = fremad + baglæns 
2 = 2 hastigheder 
3 = adskilte udgange 
4 = baglæns kun hurtig 
5 = Binær koderet 
6 = 3 hast. frem/tilbage adskiltt 
 
Option 

 
Reference 
0 =indstilling med R7 
1 =indstilling med Soll-værdi 
4 = direkte med R7 
 
Option 

 
Positioneringsart 
1 = udkoblingspositionering 
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R18 Systemparameter 2 

 
 
        Soll-værdi vindue 

 
 
  
 

Styktæller 
0 = uden styktæller 
1 = automatisk subtraherende 
2 = automatisk adderende 
3 = manuelt subtraherende 
4 = manuelt adderende 
5 = automatisk add/sub 
6 = manuelt add/sub 
7 = automatisk subtraherende, stop ved nul 
8 = manuelt subtraherende, stop ved nul 
 
Option 

 
Option 

 
Positionering  
0 = absolut 
1 = kæde plus 
2 = kæde minus 
3 = kæde ud fra nul 
4 = kæde fra nul minus savblad 
 
kørselsfunktion 
0 = kørsel til Akt.-værdi + værdien R 5 
1 = kørsel til værdien R 5 
2 = kørsel fra Akt.-værdi retning + tiden R 10 
3 = kørsel til Akt.-værdi + værdi  (uden tilbagepositionering) 
4 = kørsel til værdien R 5  (uden tilbagepositionering) 
5 = kørsel fra Akt.-værdi retning + tiden R 10  (uden tilbagepositionering) 
6 = kørsel til Akt.-værdi – værdien R 5  
7 = kørsel fra Akt.-værdi retning – tiden R 10 
8 = kørsel til Akt.-værdi – værdien R 5  (uden tilbagepositionering) 
9 = kørsel fra Akt.-værdi retning - tiden R 10  (uden tilbagepositionering) 

 
Interface 
0 = uden interface 
1 = med RS 232 
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R20 Decimalpunkt 
 
Her bliver indstillet, på hvilket sted decimalpunktet skal befinde sig i Akt.- og Soll-værdivinduet. 
Ved decimalpunktomskiftning skal også registeret R97 tomme/mm tilgodeses. 
En decimalpunktomskiftning med R20 bevirker ingen ændring i opløsningen i måleystemet. 

 
 

R97 = XXXXX0  = MM funktion 
 
R20 = XXXXX0  = uden DP 
R20 = XXXXX1  = 1/10 
R20 = XXXXX2  = 1/100 
R20 = XXXXX3  = 1/1000 
 
 
R97 = XXXXX1  = TOMME funktion   1/100 
 
Decimalpunkt fix på 1/100 
 
 
R97 = XXXXX2  = TOMME funktion   1/1000 
 
Decimalpunkt fix på 1/1000 
 
 
R97 = XXXXX3  = TOMME faktor frit programmerbar i R94 
 
R20 = XXXX0X  = uden DP 
R20 = XXXX1X  = 1/10 
R20 = XXXX2X  = 1/100 
R20 = XXXX3X  = 1/1000 
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R28 Systemparameter 3 

 
           Soll-værdi vindue 
 

 
 
 

Display valg 
1 = Soll-værdi 
2 = Soll-værdi + styk 

 
Blokering start/stop 

 1= front-stop blokeret 
 2= front-start blokeret 
 3= begge blokeret 
 

Startblokering i tolerancevindue 
 0 = start i tolerancevindue aktiv 

1 = start i tolerancevindue spærret 
 
Externt STOP high/low aktiv 
0 = stop er trykket når spænding er low 
1 = stop er trykket når spænding er high 
 
Langsom, krybegang, korrekturstop 
0 = for begge retninger gælder R1, R2, R3 
1= fremad R1, R2, R3 baglæns R21, R22, R23 
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R88  Systemparameter 4 
 

      Soll-værdi vindue 
 

 
    
 

Kædemåls fejlkompensation 
0 = ikke aktiv 
1 = aktiv 
 
Startindgang 
0 = flanketrigget (+ flanke) 
1 = flanketrigget (- flanke) 

 
Option 
 
 
 
 
Option 
 
 
 
 
Option 
 
 
Option 

 
 
 
 
 
 
 
R98  Sikkerhedskode  

Bliver 250565 indlæst i dette register, kan alle baggrundsregistre ændres. 
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Stikforbindelser på apparatbagside 

 
 
 

 
 
 
 
 ST2   = tilslutning af drejeimpulsgiver 

ST3 /4 = indgange 
ST5 /6 = udgange 
ST7  = analogspændings-udgang 
ST9  = spændingsforsyningng 
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22. Funktion af indgangene  (stik ST 3) 
 

ST 3 Pin 2   Extern startindgang 
Startindgangen er flanketrigget.  
Logik´en: Åbne eller lukke kan indstilles med R88/5.  

 
 

ST 3 Pin 3  Externt stop 
 

Indgang åben = stop aktiv (ingen positionering er mulig) 
 

Bliver nu afgivet en startkommando, bliver fejlmelding 07 vist. 
 
 

Indgang trykket = stop inaktiv (positionering mulig) 
 

Stopindgangen bliver også overvåget i manuel drift. 
 
ST 3 Pin 4   Reference fastlæggelse 

Er i systemparameter R8/3 tallet 0, 1 eller 4 indstillet, kan Akt.-værdien indstilles med 
denne indgang. 
 
a. R8/3 = 0  indstilling med         R 7 
b. R8/3 = 1  indstilling med Soll-værdi 
c. R8/3 = 4  indstilling med tastatur 

 
 
 

ST 3 Pin 5  Kæde minus 
Er denne indgang aktiv, bliver positioneret i kædemål i retning -. 

 
 

ST 3 Pin 6  Funktion kørsel 
Bliver indgang Pin 6 aktiveret, bliver funktionen kørsel startet. 
 

 
ST 3 Pin 7  Styktal adderende / subtraherende 

Med hver impuls på indgang ST 3 Pin 7 bliver det aktuelle styktal altid forhøjet 
eller nedsat med 1.  

 
Indstilling: R18 / 6 

 
XXXXX3  =  styktal subtraherende 
XXXXX4  =  styktal adderende 
XXXXX6    =  styktal add./subtr.  
                                 (ved styktal "indlæsning" subtraherende) 

(ved styktal "0" adderende) 
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ST 3 Pin 8   Kæde plus 

Er denne indgang i forbindelse med indgang kæde - aktiveret, bliver positioneret i 
kædemål i retning +.  
 

 
Indgangene kædemål har forrang for indstillingen  
i softwareselektion i systemregisteret. 

 
Fra udgave 1- 7 kan logik´en på stopindgangene omskiftes. 
 
Indstilling : R28 / 3 

 
XX0XXX  =  standard (trådbrudsikker) 
XX1XXX  =  indgang trykket = stop aktiv 
 

ST 4 Pin 2  Systemreset 
Bliver denne indgang trykket, bliver styringen tilbagestillet til grundstillingen. 

 
 

ST 4 Pin 3 + 4  Endekontakt 
På indgangene ST 4 Pin 3 og 4 kan externe endekontakter tilsluttes. 

 
ST 4 Pin 3 = endekontakt - 
ST 4 Pin 4 = endekontakt + 

 
Indgang åben  = endekontakt aktiv 

 
Fejlmelding 

 
Endekontakt - aktiv  = 02 

     Endekontakt + aktiv  = 03 
 
 

ST 4 Pin 5   Fixposition 
Med indgang Pin 5 bliver funktionen Fixposition startet. 
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23. Udgange 
23.1 Funktion af udgange (stik ST5 - 6) 

 
 
Udgangene er potentialfrie lukkekontakter. 
 
ST 5 Pin 1 - 2  Position nået 

 Signal position nået kann omskiftes tilbagestille/statisk 
Bliver i registeret R9 (signaltid position nået) indlæst nul, er udgangen 
statisk (aksen i position). 

 Udgangen er aktiv, når Akt.-værdi = Soll-værdi +/- tolerancevindue R12. 
Bliver i register R9 indlæst en værdi (0,1-99,9 sec.), så bliver udgangen 
position nået koblet til tilbagestilling (tilbagestillingstid = R9). 
Aktiv ved position nået, indtil tiden R9 er udløbet. 
 
 

ST 5 Pin 3 - 10 Fartsignaler  
Fartsignaludgangene kan konfigureres forskelligt med R8/5. 
Ved standardindstilling R8/5 = 0 udgange som følger: 
 
ST5 Pin 3 – 4  (relæ 2)     krybegang 
ST5 Pin 5 – 6   (relæ 3)     langsom 
ST5 Pin 7 – 8   (relæ 4)     ilgang 
ST5 Pin 9 – 10         (relæ 5)     baglæns 

 
 
ST 6 Pin 1 - 2 Styrefrigivelse 

Bliver en startkommando afgivet, så bliver udgangen styrefrigivelse aktiveret. 
Er målpositionen så nået, bliver først efter udløbet af tiden R29 signalet 
styrefrigivelse tilbagestillet. 
 

  
ST 6 Pin 3 - 4  Styktal nået 

Signalomskifter tilbagestilling/statisk  
 

Bliver i registeret R11 indlæst nul, er udgangen „styktal nået“ 
ved nået styktal sat statisk. Ved „Start“ bliver udgangen tilbagestillet. 
Bliver i registeret R11 indført en tid, bliver ved „styktal nået“ 
udgangen for tiden i R11 sat på tilbagestilling. 
 
Udgang er aktiv: 
Styktal subtraherende  når  stk.  =  0 
Styktal adderende   når   indlæsning nået 
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23.2  Oversigt over stikforbindelser 
 
 

 
ST 5 udgangssignaler 

  
ST 2 Impulsgivertilslutning 

1-2 Position nået       (tilbagestilling/statisk)  1 0 V (GND) 
3-4 Krybegang     fartsignalerne kan  2 Forsyningsspænding + 24 V DC 
5-6 Langsom             konfigureres forskelligt.  3 Kanal A 
7-8 Ilgang      (se 7.1.1  4 Kanal B 
9-10 Baglæns         relækonfigurering)  5 Beskyttelsesjord for babelskærm 

     
 

ST 6 udgangssignaler 
  

ST 9 DC strømforsyning 

1-2 Styrefrigivelse (udfald forsinket)  1 0 V  (GND) 
3-4 Styktal nået (tilbagestilling/statisk )  2 Forsyningsspænding + 24 V DC  
5-6 Fri  3 PE (beskyttelsesjord) 
7-8 Fri    

9-10 Fri   
ST 9 AC Strømforsyning 

    
 

ST 3 indgangssignaler 
 1 L1 (230/115VAC) 

  2 N  (0V) 

1 
  
Henf.potentiale (24 V ud ved PNP) 
                       ( 0 V ud ved NPN)  

 
3 PE (beskyttelsesjord) 

2 Start    

3 Stop positioneringsforløb   
 

4 Reference   

5 Kæde -    

6 Kørsel    

7 Styktal add. / subtr.    

8 Kæde +    

 
ST 4 Indgangssignaler 

  
ST 7 Serielt interface RS232 (option)              

1 Henf.potential  (24 V ud ved PNP) 
                        (  0 V ud ved NPN)  

 1 RX 

2 Systemreset  2 TX 
3 Endekontakt - (baglæns)  3 0 V 
4 Endekontakt + (fremad)    
5 Fixposition   

6 Fri   

7 Fri   

8 Fri   
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Tilslutning af netdel NG13.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniske data netdel NG 13.0  
 

Indgangsspænding  : UE = 230 V / 115 V AC  +/- 10 %  

Indgangsfrekvens  : FE = 50 - 60 Hz  

Effektforbrug         : P1 = 40 VA 

Udgangsspændinger  : UA = 10 V DC / 24 V DC 

Udgangsstrømme  : IA = 400 mA  / 600 mA 

Tilslutningssart   : Skrueklemmer for ledningstværsnit max. 2 x 2,5 mm2 

11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
     220 V          110 V
 1  2  3  4     1  2  3  4

L1           
N

L1 N

PE

+       -         +      -

24 V DC 9 V DC
                  
unstab.

Elgo
Electr ic NG 13.0
220 / 110 V 50 - 60 Hz

  1     2     3     4    5     6     7    8 9 10

11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
     230 V          115 V
 1  2  3  4     1  2  3  4

L1         N L1 N

PE

+       -         +      -

24 V DC 9 V DC
                  
unstab.

Elgo
Electr ic NG 13.0

230 / 115 V 50 - 60 Hz

  1     2     3     4    5     6     7    8 9 10



 
 

 
 
 

 35  

 

24. Tekniske data P8511 
 

Tilslutningsspænding  : +24 V DC fra extern netdel NG 13.0 eller 
220V/115V AC netspænding. 
Man skal være opmærksom på, at ved tilslutning af apparatet og en 
inkrementalgiver ved belastede og aktiverede udgangssignaler at 
den maximalt til rådighed værende forsyningsstrøm (ved NG 13.0 
600 mA)ikke må overskrides markant. 

 
Strømforbrug   : + 24 V DC / max. 110 mA med ubelastede udgange 
 eller 230/115 V AC  50 / 100 mA 

 
Drejegiverforsyning  : 24 V DC; max. 130 mA 
 
Indgangssignaler : (PNP) Positiv Logik              :     Forbindes en indgang med High- 
 (Option NPN)       potential bevirker det aktivering 
 Mindste impuls varighed : 300 ms 
 Indgangsstrøm / Pin        : max. 10 mA 
 
Udgangssignaler   : Potentialfrie relækontakter (lukke 
 max. tilladt skiftespænding DC   30V 
 max. tilladt varig strøm 3A   AC 230V 
 
Akt.-værdi-hukommelse : E2 Prom 
     Levetid : 105 ind-udkoblinger 
     eller 10 år 
  
Tilslutningsteknik   : RIA-skrueklemmer 
 
Display           : LED-display (7 segment) 
 cifferhøjde:   10 mm 
 
Hardware    : 16-Bit-mikroprozessor med  

256 KByte E-Prom og 32 KByte RAM 

Systemnøjagtighed  : + / - 1 inkrement 
 
Tællefrekvens   : 20 KHz (højere på forespørgsel) svarer  
 ved 0,1 mm opløsning til :120 m / min. 
 
Kabinet     : Metal, sort, indbygnings- eller bordmodel 

Kabinetmål B x H x T = 144 x 144 x 83 

Udskæringsmål  : B x H = 138 x 138 
 
Indbygningsdybde u. stik : 75 mm 
med stik   : 110mm 
 
Omgivelsestemperatur : 0° til + 45° 



 
 

 
 
 

 36  

 

25. Monteringsanvisninger 
Elektronik´en i ELGO -apparater er internt beskyttet efter den nyeste teknik mod elektriske miljø- / 
støjimpulser. 

For at opnå en problemfri drift af styringen, skal følgende foranstaltninger yderligere tages externt: 

Montagested: 
Apparatet må ikke installeres ved siden af støjkilder, som genererer stærke induktive eller kapacitive      
støjsignaler hhv. genererer høj statisk elektricitet. 
Den externe netdel NG 13.0 skal installeres tættest mulig ved styringen, for at undgå lange 
lavspændingsledninger (24 V). 
 
Forsyningsspænding: 
For de 230 V - forsyning af netdelen NG 13.0 bruges en fase, som ikke bruges til motorer.  
Hvis det ikke er muligt, anbefales en galvanisk adskillelse med en separat styretrafo. 
 
Ledningsoplægning: 
Alle lavspændingsledninger skal grundlæggende lægges separat fra strømforbrugende ledninger 
(220 V / 380 V). 
 
Afskærmning: 
Alle externe signalledninger skal lægges afskærmet: 
 
1. drejegiverledninger 
2. ledninger for indgangssignaler 
3. ledninger for udgangssignaler 
4. ledninger fra netdel til styring 
 
Alle skærme skal forbindes centralt lav-ohmet med beskyttelsesjord (kun tilsluttes apparatkabinettet 
på et sted). 
 
Pas på : 

1.  Henføringspotentialet må ikke være forbundet med beskyttelsesjorden. 

2.  Afskærmningerne må ikke være lagt til jord to steder. 

3. Er beskyttelsesjordpotentialet på grund af støjspændinger betydeligt "inficeret", kan det under  
visse omstændigheder støjteknisk være bedre, at tilslutte afskærmninger til henføringspotentialet 
istedet for beskyttelsesjorden. 

 
Forholdsregler for fjernelse af støj: 
Skulle trods overholdelse af alle ovennævnte punkter optræde forstyrrelser, skal følgende foretages: 
 
1. Anbringelse af RC-led med beskyttelsesspoler for AC-beskyttelse (f.eks. 0,1 µF/100 Ohm). 

2. Anbringelse af beskyttelsesdioder over DC - induktiviteter 

3. Anbringelse af RC-led over de enkelte motorfaser (i klemmekassen på  
motoren). 

4. Tilkoble et netfilter på netdelen NG13.0. 
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26. Kun for serviceformål 
 

Service Register  99 
 
Bliver registeret R99 åbnet, kan følgende servicefunktioner vælges. 
 
Herfor skal sikkerhedskcoden R98 åbnes og servicefrigivelse R90 aktiveres. 

 
R90  = 000001  tasterne 0,1 og 4 aktive (passiv service) 
 
R90  = 000002  tasterne 0 – 8 aktive (aktiv service) 
 
Med tryk på de nedenunder opførte taster kan efterfølgende testfunktioner udføres. 
For at afslutte en testfunktion, skal tasten C trykkes. 
For at forlade serviceregisteret, skal tasterne C og F trykkes. 
 

          Fremstilling af Soll-værdidisplay for eksempel indgangstest ST3 PIN1-8 
 
 
 
 
 
 
 

Ciffer 1 og 2 = kendetegn iO 
Ciffer 3 til  6 = visning af indgangene 

 
Indgangene ST3 Pin 3 og 6 er aktive, alle andre indgange er ikke aktive. 

 
Taste 0  = indgangstest ST3 Pin 2-8     kendetegn i0 

De aktiverede indgange bliver fremstillet med                                    
bjælker i Soll-værdidisplayet  

 
Taste 1  = indgangstest ST4 Pin 2-8     kendetegn i1 

De aktiverede indgange bliver fremstillet med                                   
bjælker i  Soll-værdidisplayet. 

 
 
Taste 2  = ind/udgangstest ST3 2-8/relæ 1-8  kendetegn o0 

De aktiverede indgange bliver fremstillet                                            
med bjælker i Soll-værdidisplayet og                                                  
parallelt hermed bliver relæerne 1-8 koblet. 
 
 

Taste 3  = ind/udgangstest ST4 2-3/relæ 9-10  kendetegn o1 
De aktiverede indgange bliver fremstillet med                                    
bjælker i Soll-værdidisplay og parallelt hermed bliver relæerne 9-10 koblet. 

 
 
 
Taste  4  = DSP.- display SV/SN nummer 

ON 

OFF 

ST3/8 

ST3/3 

ST3/2 
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Soll-værdivindue = SV nummer og udgavenummer 
Stykvindue  = SN nummer 

 
Taste  5  = udgange relæ  1- 8 fastlægges med tastatur.  kendetegn to0 

De til enhver tid trykkede taste bestemmer det tilhørende                    
relæ. Eks. Taste 1 relæ 1, taste 5 relæ 5 
Den fastlagte udgang bliver fremstillet i Soll-værdidisplayet. 

 
Taste 6  = udgange relæ 9-10 fastlægges med tastatur.  kendetegn to1 

De til enhver tid trykkede taste bestemmer det tilhørende 
Relæ. Eks. taste 1 relæ 9 taste 2 relæ 10 
Den fastlagte udgang bliver fremstillet i Soll-værdidisplayet. 

 
Taste  7  = Tastaturtest                  kendetegn tAStSt 
 De til enhver tid trykkede taste bliver fremstillet i Soll-værdidisplayet.  
 
 
Taste Select = R – indlæs parameter        kendetegn PArSEt 

Registeret bliver forindstillet med fabriksparametre. 
Er forløbet afsluttet bliver i Soll-værdidisplayet meldingen 
rEAdY afgivet. 

 
 

Relæ Kontakt 
1 ST5 PIN 1-2 
2 ST5 PIN 3-4 
3 ST5 PIN 5-6 
4 ST5 PIN 7-8 
5 ST5 PIN 9-10 
6 ST6 PIN 1-2 
7 ST6 PIN 3-4 
8 ST6 PIN 5-6 
9 ST6 PIN 7-8 
10 ST6 PIN 9-10 
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27. Ansvarsudelukkelse/garanti 
 
Vi har omhyggeligt kontrolleret indholdet af denne brugervejledning, efter bedste viden og samvittighed i   
overensstemmelse med den beskrevne Hard- og Software.  
Trods dette kan fejl, fejltagelser eller afvigelser ikke udelukkes, så at vi ingen garanti påtager os for den fuldstændige             
overensstemmelse. 
Nødvendige korrekturer er indeholdt i de efterfølgende oplag.  
For impulser og forbedringsforslag er vi taknemlige. 
Eftertryk, kopiering og oversættelse, også uddrag, er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra firma ELGO Electric GmbH. 
Firma ELGO Electric GmbH bestræber sig konstant på at forbedre sine produkter, derfor forbeholder vi os retten til tekniske 
ændringer uden nogen bekendtgørelse forud.  
For eventuelle fejl eller fejltagelser påtager ELGO-Electric sig ingen ansvar. 
 
Garantitiden beløber sig til 2 kalenderår fra leveringsdato (EU-lov). Den udstrækker sig til det leverede apparat med alle 
dele. Den bliver ydet i den form, at defekter på apparat/komponenter, som bevisligt trods omhyggelig behandling og 
respektering af brugervejledningen, på grund af fabrikations- og/eller materialefejl opstår, bliver efter vores valg gratis 
udskiftet eller repareret.  
 
Bevisligt af ELGO-Electric GmbH ikke forårsagede skader på grund af usaglig behandling som f.eks. tilslutning af forkert 
spænding, indtrængen af væsker i det indre af apparatet, voldelig behandling, ridser på apparatforside, kemisk påvirkning 
osv. er udelukket for enhver garantiafhjælpning!  
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