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CECHY

• Komunikacja przez port usb (plug and play).

• Brak konieczności konfiguracji z Mach 3.

• Sterowanie prędkością pracy z MPG.

• Regulacja posuwu, oraz prędkości wrzeciona z MPG.

• Sterowanie 5 osiami.

• Podświetlany przycisk E-STOP.
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WTYCZKA PROGRAMOWA

➔Pobierz najnowszy plugin iMach3-P1.dII ze strony www.akcesoria.cnc.info.pl

➔Wgraj plugin do folderu Mach 3/Plugins.

➔Uruchom aplikację Mach 3.

➔Z menu programu wybierz Dodatki gdzie uaktualnij iMach 3-P1 Pendant

➔Uruchom ponownie program.

POŁĄCZENIE

• Podłącz urządzenie do portu USB w twoim komputerze.

• Uruchom aplikację Mach3.

OBSŁUGA

Selekcja osi

• Wybierz oś przy pomocy pokrętła.

• Gdy gałka selekcji osi jest w pozycji OFF wówczas zadajnik jest wyłączony.

WAŻNE

        Gdy gałka selekcji osi jest w pozycji OFF, a grzybek E-stop jest wciśnięty wówczas sygnał E-stopu  

         będzie wysyłany do programu Mach 3.

.

                                                                                                    
Przy pomocy pokrętła wybierz odpowiedni tryb lub funkcje pracy.
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Wybór trybu sterowania:

Wybierz odpowiednio  by wybrać ruch aktualnie wybranej osi.

Wybierz odpowiednio  aby ustawić wartość parametru.

Pokręć kółkiem MPG zgodnie z ruchem wskazówek zegara by zwiększyć wartość,

lub odwrotnie by ją zmniejszyć. Kręcąc kółkiem zadajemy również kierunek ruchu

wybranej osi.

Tryb kroku MPG: Jeden krok/ kliknięcie kółka MPG. Wartość kroku jest ustawiona w programie

Mach 3 – standardowo jest to 0,001.

UWAGA

• Jeżeli używamy kroku o dużej wartości, wówczas nie należy zadawać zbyt dużej ilości 

kroków, (przed zadaniem nowego ruchu odczekać do zakończenia poprzedniego)

• Zadanie za szybko lub za dużej liczby kroków spowoduje że maszyna może nadal się 

poruszać, mimo iż przestaniemy kręcić kółkiem (program pamięta zadane kroki)

• Gdy wymagane są ruchy na duże odległości, zaleca się użyć trybu prędkości.

 Tryb prędkości: powoduje ruch z prędkością od 0 do 100% maksynalnej szybkości

(prędkość zależy od szybkości kręcenia kółka MPG)

UWAGA

• Zależność prędkości kręcenia kółka – prędkość osi jest do ustawienia w  wtyczce programu.
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 Ruch osi w powolnym tempie. Ruch osi jest stały I niezależny do szybkości kręcenia 

kółkiem MPG.

UWAGA: Aby uniknąć niekontrolowanych ruchów w trybie  ruch osi odbywa się dopiero po 

pierwszym pełnym obrocie (36 klików) kółka.

       Współczynnik spowolnienia posuwu możemy zmienić przy pomocy trybu  zadajnika.

 Tryb zmiany współczynnika spowolnienia posuwu, zmienia prędkość pracy w trybie .

Współczynnik wyświetlany jest w odpowiednim DRO w programie Mach 3.

 Zmiana prędkości posuwu umożliwia zmianę prędkości posuwu od 1% do 250%.

Regulacja może odbywać się podczas ruchu osi.

 Tryb szybkości wrzeciona: Zmiana szybkości wrzeciona od 1% do 250%. Regulacja może 

odbywać się podczas ruchu osi.

                Przycisk awaryjnego zatrzymania E-Stop

                    

➔ Wciśnij przycisk E-stop aby awaryjnie zatrzymać pracę programu Mach 3.

➔ Po wciśnięciu przycisku zostanie on zatrzaśnięty, aby go odblokować należy go 

przekręcić

➔ Gdy przycisk jest wciśnięty dioda będzie błyskać 4 razy/sek.

➔ Gdy Mach 3 jest w trybie resetu dioda błyska 2 razy/sek.
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Konfiguracja wtyczki programowej

        W menu Mach 3 wybierz Konfiguracja, a następnie uruchom Config Plugins (Dodatki).

W menu pluginu kliknij Config
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Wartość  jest używana do dostosowania czułości zadajnika w 

trybie 

UWAGA

 Im mniejszą wartość wpiszemy w pole, tym mniej obrotów 
kółka

jest potrzebnych by osiągnąć maksymalną prędkość pracy!

Specyfikacja

• Praca z Mach 3 w wersji R2.63 i powyżej.

• 36 klików na obrót kółka MPG.

• Czas życia 200000 godzin.

• 10” kabel USB (elastyczny)

• Wymiary -130mm/80mm/53mm
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