


1. Wskazówki bezpieczeństwa

Przed  pierwszym  uruchomieniem urządzenia,  prosimy o  uważne  przeczytanie  niniejszej
instrukcji obsługi. 

UWAGA!!!  Każda  maszyna  jest  potencjalnie  niebezpieczna. Obrabiarki  sterowane
numerycznie mogą stwarzać większe zagrożenie od manualnych. Poruszające się elementy systemu
narażają operatora na niebezpieczeństwo. Unikaj z nimi kontaktu oraz zachowaj bezpieczny odstęp
kiedy  podane  jest  napięcie  zasilania.  To  użytkownik  odpowiedzialny  jest  za  finalną  aplikację.
Powinien On zadbać o to, aby maszyna była zrealizowana zgodnie z obowiązującymi normami. 
Moduły przeznaczone do zabudowy mogą być stosowane i obsługiwane tylko wtedy, gdy zostaną
umieszczone w odpowiedniej osłonie.
W miejscach, w których wystąpienie błędu w systemie automatyki może być przyczyną okaleczenia
osób,  uszkodzenia  urządzeń  lub  spowodowania  wysokich  strat  finansowych  muszą  być
zastosowane dodatkowe środki ostrożności. Zagwarantują one bezpieczne działanie obrabiarki w
przypadku wystąpienia uszkodzenia lub zakłócenia (np. niezależne wyłączniki krańcowe, blokady
mechaniczne itd.). Producent oraz dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe
oraz  doznane  obrażenia  wynikające  z  niewłaściwego  i  niezgodnego  z  przeznaczeniem
eksploatowaniem urządzenia.

2. Opis optoizolatora

Układ  OPTO-01 został zaprojektowany w celu umożliwienia współpracy produkowanych
przez naszą firmę  sterowników SSK-B01, SSK-B02 oraz SSK-B05 z kontrolerami pracującymi z
innymi  napięciami  sterującymi  niż  5V  (różnego  rodzaje  sterowniki  PLC,   czy  płyty  główne
pracujące z napięciem np. 24VDC). Układ OPTO-01 może być stosowany nie tylko w przypadku
współpracy ze sterownikami B01, B02, czy B05, ale w wielu innych sytuacjach, gdzie zachodzi
potrzeba separacji galwanicznej sygnałów sterujących. Układ posiada 3 niezależne tory separujące.
Na  wejściu  układu  poszczególnych  kanałów  wyprowadzona   została  anoda  i  katoda  diody
optoizolatora . W szereg z dodatnią końcówką podłączony jest rezystor ograniczający prąd diody.
Wyjścia układu ( kolektory tranzystorów) podwieszone są  przy pomocy rezystorów do napięcia
zasilania (zacisk 5V – patrz instrukcja montażowa układu). 
Do wykonania połączeń z urządzeniami zewnętrznymi wykorzystano złącza typu ARK 1,5 mm² o
maksymalnym napięciu  250V i  prądzie  przewodzenia  16A.  Komponenty,  z  których  wykonany
został optoizolator OPTO-01 spełniają dyrektywę   RoHS Unii Europejskiej (Restriction of use of
certain Hazardous Substances) dotyczącą ochrony środowiska naturalnego. Urządzenie wykonuje
się w  technologii bezołowiowej. Spoiwo użyte do montażu urządzenia zawiera 99% cyny i 1%
miedzi. 

W przypadku pytań i pomocy w uruchomieniu modułu zapraszamy do kontaktu z naszym działem
sterowania numerycznego cnc@cnc.info.pl , tel: +(48) 87 644 36 76. Specjaliści pomogą Państwu
dobrać sterowanie odpowiednie do projektowanej maszyny. 

Zalety optoizolatora:

• niski koszt,
• małe wymiary,
• zasilanie 5VDC,
• napięcie sygnałów wejściowych do 30V,
• częstotliwość do 20 kHz,
• wszechstronność zastosowań, 
• prosta obsługa,  
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• łatwy montaż, 
• korzystny stosunek cena/jakość/możliwości.

3. Dane techniczne

Parametry elektryczne
Napięcie zasilania 5VDC

Maksymalny pobór prądu 30 mA 

Napięcie wejściowe (sterujące) 5 - 30V

Zakres częstotliwości pracy 0 – 20 kHz

Sygnał wyjściowy 5V prostokątne

Parametry eksploatacyjne 
Chłodzenie Pasywne lub wymuszony obieg

Środowisko

Miejsce Unikać kurzu, oleju i gazów powodujących korozję

Temperatura
otoczenia 0°C - 50°C

składowania 0°C - 50°C

Wilgotność 30% - 75% RH (bez kondensacji)

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]

Długość 52

Szerokość 40

Wysokość 13

Waga [kg] ~ 0,020

Wymiary z tabeli zaznaczono na rysunku poniżej:

                                                  Widok z góry                                      Widok z boku
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4. Budowa (opis złącz ) modułu OPTO - 01

Piny złącza P1 (wejścia)

PIN Funkcja

ENA
Wejście  sygnału  zezwolenia  na  pracę  (5  –  24V).
Anoda diody optoizolatora. Pierwszy kanał.

GND
Masa  sygnału  zezwolenia  (pierwszego  kanału).
Katoda diody optoizolatora. 

DIR
Wejście sygnału kierunku (5 – 24V). Anoda diody
optoizolatora. Drugi kanał.

GND
Masa sygnału kierunku (drugiego kanału). Katoda
diody optoizolatora. 

CLK
Wejście  sygnału  kroku  (5  –  24V).  Anoda  diody
optoizolatora. Trzeci kanał.

GND
Masa  sygnału  kroku  (trzeciego  kanału).  Katoda
diody optoizolatora. 

Piny złącza P2 (wyjścia/zasilanie układu)

PIN Funkcja

GND
Masa  sygnałów  wyjściowych  i  zasilania
optoizolatorów.

+5V
Zasilanie  optoizolatorów  i  części  logicznej
sterowników silników krokowych.

CLK Wejście sygnału kroku. Trzeci kanał.

DIR Wejście sygnału kierunku. Drugi kanał.

ENA
Wejście  sygnału  zezwolenia  na  pracę.  Pierwszy
kanał.

5. Eksploatacja optoizolatora OPTO - 01

Podłączenie modułu 

Układ  optoizolatora  posiada  trzy  niezależne  tory  separujące.  Końcówki  diod
poszczególnych kanałów wyprowadzone zostały na złącza śrubowe ARK. Do pinów złącza P1
podłączamy sygnały sterujące  z  kontrolera,  zaś  do pinów złącza  P2 sterownik  silnika lub inne
urządzenie, którego linie chcemy odseparować. Schemat instalacji najpopularniejszych zastosowań
umieszczono na następnej stronie.
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UWAGA!!!
W przypadku połączenia układu OPTO-01 ze sterownikiem SSK-B02 i 

SSK -B05 z płytki układu optoizolatora należy usunąć rezystory R1, R2 i R3
( należy je wylutować lub wyciąć).
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6. Porady

W przypadku kiedy moduł OPTO-01 nie pracuje poprawnie, pierwszym krokiem powinno
być sprawdzenie czy problem jest natury elektrycznej czy mechanicznej (brak połączeń). Ważne
jest, aby dokumentować każdy krok przy rozwiązywaniu problemu. Być może będzie konieczność
skorzystania z tej  dokumentacji  w późniejszym okresie,  a szczegóły w niej  zawarte  w wielkim
stopniu pomogą pracownikom naszego Wsparcia Technicznego rozwiązać zaistniały problem. 

7. Instrukcja montażowa

Wykaz elementów:

Rezystory:                                     Kondensatory:                                  Półprzewodniki:
R1...3 – 4,7 kΩ,                            C1 – 100 nF/50V,                              OP1...3 –  CNY17-3,
R4...6  - 2,2 kΩ,                                                    
Z1....4 – zwra SMD1206              Złącza:                                    
                                                      X1...5 -  złącza śrubowe ARK,     
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Schemat ideowy modułu GEN - 01

8. Wymagania

Personel zajmujący się instalacją musi posiadać elementarną wiedzę w zakresie obchodzenia
się  z  urządzeniami  elektrycznymi.  Urządzenie  powinno  być  zamontowane  w  pomieszczeniach
zamkniętych zgodnie z I klasą środowiskową, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks.
bez kondensacji) i temperaturze z zakresu 0°C do +50°C. 

ŻYCZYMY UDANEJ PRACY Z URZĄDZENIEM : )

Więcej informacji na:

www.akcesoria.cnc.info.pl

Pomoc techniczna:
elektronika@cnc.info.pl
cnc@cnc.info.pl 
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                                                             OZNAKOWANIE WEEE 
                              Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno

                                wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według
                                dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu 

                                   elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne       
                             sposoby utylizacji. 

                                       W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym  zabronione  jest  umieszczanie  łącznie  z  innymi  odpadami  zużytego  sprzętu
oznakowanego  symbolem  przekreślonego  kosza.  Użytkownik,  który  zamierza  się  pozbyć  tego
produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania
prowadzone  są  m.  in.  przez  sprzedawców hurtowych  i  detalicznych  tego  sprzętu  oraz  gminne
jednostki  organizacyjne  prowadzące  działalność  w  zakresie  odbierania  odpadów.  Prawidłowa
realizacja  tych  obowiązków  ma  znaczenie  zwłaszcza  w  przypadku,  gdy  w  zużytym  sprzęcie
znajdują się składniki niebezpieczne, które mają  negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 
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