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Y-0026 Step Motor Eğitim Seti
Step Motor Training Set

Step motorun sürülmesi ve kontrolü ile ilgili eğitim 
konularını kapsayan eğitim setidir. Set üzerinde step 
motora, triger kayış ile akuple edilmiş manyetik toz 
fren kullanılmıştır. Böylece step motorun yük altındaki       
pozisyonlama ve hız karakteristikleri incelenebilmekte-
dir.

Bir step motorun standart adım açısı (örneğin 1,8° 
derece 200 pls/tur) sürücü marifetiyle 25600 pls/tur 
gibi değerlere bölünebilir. Sette kullanılan bipolar mik-
rostep sürücü buna imkân sağlayacak özelliktedir.

Step motor eğitim seti eloksallı sigma alüminyum profil 
ile oluşturulmuş kanallı masa üzerine monte edilmiştir.
Böylelikle sistem üzerinde ekleme çıkarma ve yer 
değiştirme işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Masa 
ayakları kilitlenebilir tekerlekli yapıdadır.

Step motor training set exams driving and control the 
step motor. On the set, magnetic dust brake engine has 
been used  that has been coupled to the step motor by 
timing belt. Thus, the positioning and speed 
characteristics of the step motor under the load have 
been reviewed. 

The standard step angle of a step motor (for example 
1,8° centigrade 200 pls/rev) could be divided into 25600 
pls/rev by  means of driver. The bipolar micro step     
driver that has been used in the set has the required 
specifications to allow this  process. 

The step motor training set was formed by anodized 
sigma aluminum profile and assembled on the 
channeled table. In this way, add/drop and replacing 
process on the system could be carried out easily. The 
table legs have wheels which could be locked.

Genel Özellikler General Specifications
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Teknik Özellikler

Sistem Sunumu ve Yapısı

• Besleme gerilimi 220 - 240V AC, 50-60 Hz     Tork Ayarlı Fren Ünitesi
• On/Off anahtarı ve acil durdurma butonu     • DC 24V, 6 Nm tutma torku
• Hız ölçümü için endüktif sensör
• Step motor hareket açısını gösterir disk
• 2mm soketli giriş/çıkışlar
• 45 cm boyunda triger kayışlı doğrusal hareket mekanizması
Step Motor ve Sürücüsü
• Half modda 1,8° adım açısı, Tutma Tork 3 Nm,Nema24 2 Faz 8 uçlu step motor
• 4,2A 24-50 VDC 1/25600 çözünürlükte bipolar mikro step sürücü
• 2A unipolar sürücü
Kontrol Paneli
• Frekansı ayarlanabilir pals jenaratörü(10 Khz)
• LCD göstergeli Takometre / Frekansmetre / Sayıcı
• Kumanda ve kontrol paneli üzerinde 24V DC gerilim çıkışı
• Start - stop ve acil durdurma butonları
• Tüm giriş/çıkış sinyallerinin izlenebileceği led göstergeler

• 20 adet 2 mm fişli bağlantı kablosu
• Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı
• Masa; 45x45 eloksallı alüminyum sigma profil ve kilitlenebilir tekerlekli
• Kanallı alüminyum sigma profil tabanlı masa tablası
• Şeffaf pleksi izlenebilir yapı
• Boyutlar 90 x 50 x 80 cm (ExBxY)

• Bipolar seri - paralel bağlantı uygulaması
• Bipolar microstep uygulaması
• Unipolar bağlantı uygulaması
• Unipolar full step ve half step uygulaması
• Unipolar ve bipolar sürücülerde hız uygulaması
• Ayarlanabilir yük altında step motorun pozisyon, tork ve hız uygulamalarının incelenmesi
• PLC ile pozisyon ve hız kontrol uygulaması

Technical Specifications

Accessories and Structure

Applications

• Supply Voltage : 220 - 240V AC, 50-60 Hz     Brake Unit - Torque Adjustable 
• On-Off switch and Emergency stop buton     • DC 24V, 6 Nm torque  
• Inductive sensor to measure the speed
• Disk which shows the pitch angels of step motor
• Inputs & outputs with 2 mm sockets
• Rectilinear motion mechanism with 45cm timing belt
Step Motor and Driver
• Half mode 1,8° pitch angle, Holding Torque 3 Nm,Nema 24, 2 Phase 8 tipped step motor
• 4,2A 24-50 VDC 1/25600 dissolubility bipolar micro step driver   
• 2A unipolar driver
Control Panel
• Frequency adjustable pulse generator (10kHz)
• LCD displayed Tachometer / Frequency Meter / Frequency Counter
• 24V DC voltage output on the control and driver panel
• Start - Stop and Emergency Stop buttons
• Led indicators for all input & output signals

• 20 pcs 50cm 2mm plug connection cable, Basic application and experiment manual, Transparent plexiglass structure,
   Desk; 45x45 anodized aluminum sigma profile and lock rollers, Channeled aluminum desk table, 90 x 50 x 80 cm (WXDXH)

• Bipolar serial - parallel connection application
• Bipolar micro step application
• Unipolar connection application
• Unipolar full step and half step applications
• Speed applications for unipolar and bipolar drivers
• Application of position & speed and torque control of the step motors under the adjustable load
• Application of position and speed control of the step motors with PLC

Uygulama Konuları Uyumlu Üniteler

• Masa Tipi PLC Eğitim Seti (Y-0030-T)
• Çanta Tipi PLC Eğitim Seti (Y-0030-S3)
• Panel Tipi PLC Eğitim Seti (Y-0030-A)

Our Advises For Your Applications 

• Bench Type PLC Training Set (Y-0030-T)
• BagType PLC Training Set (Y-0030-S3)
• PanelType PLC Training Set (Y-0030-A)


