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 urządzenia
Płytka przekaźnikowa PPK-01, jest zaprojektowana z myślą do współpracy ze sterownikiem
MX3660. Szeroki zakres napięć sygnałów wejściowych (3-26 VDC) czyni go uniwersalnym i może być
on stosowany w różnych systemach automatyki.
PPK-01 posiada wbudowane cztery przekaźniki sterowane za pomocą cyfrowego sygnału
wejściowego(0/1). Maksymalne obciążenie styków przekaźnika to 10 A 250VAC. Przekaźniki możemy
podłączyć w dwóch trybach NC (normalnie zamknięty) i NO (normalnie otwarty) zależy to od
zastosowania do danej aplikacji. Napięcie zasilania urządzenia wynosi 12V, a maksymalny pobór
prądu to 200 mA.
Każdy z przekaźników jest załączany indywidualnie napięciem wejściowym od 3V do 26V, co
umożliwia podłączenie do wielu aplikacji cnc np: bezpośrednio do portu LPT (5V), do sterownika
MX3660 (np.12V), SMC4D (cnc graf. 12V), kontrolera CSMIO (24V) czy sterownika PLC, idt.
Płytka przekaźnikowa posiada wbudowany potencjometr, dzięki któremu jest możliwa kalibracja
modułu kontroli prędkości wrzeciona, poprzez regulację napięcia wyjściowego. Maksymalne
obciążenie wyjścia „Spindle control” wynosi 30 mA. PPK-01 posiada również wyjście diod na złączu
gold pin, do podłączenia zewnętrznych diod np. na obudowie urządzenia. Diody możemy
bezpośrednio wpiąć do złącza, płytka posiada już wbudowane rezystory ograniczające prąd diody. Na
płytce znajduje się pięć diod sygnalizujących stan pracy urządzenia. Dioda LED5 sygnalizuje obecność
napięcia na płytce, diody LED1, LED2, LED3 oraz LED4 sygnalizują załączenie poszczególnych
przekaźników.
Do podłączenia sygnałów sterujących i modułu regulacji prędkości wrzeciona oraz zasilania (złaczaP1,
P2, P3, P4) wykorzystano złącza typu LE-2 AK127, LE-3 AK127 o maksymalnym napięciu złącza 300V i
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prądzie przewodzenia 12A, natomiast do podłączenia styków przekaźników wykorzystano rozłączne
złącza typu STL950 o maksymalnym napięciu 300V i prądzie przewodzenia 15A. Urządzenie wykonuje
się w technologii bezołowiowej. Spoiwo użyte do montażu urządzenia zawiera 99% cyny i 1% miedzi.
W przypadku pytań i pomocy w instalacji zapraszamy do kontaktu z naszym działem sterowania
numerycznego cnc@cnc.info.pl lub automatyka@cnc.info.pl , tel: +(48) 87 644 36 76. Specjaliści
pomogą Państwu dobrać sterowanie odpowiednie do projektowanej maszyny.

3. Zalety urządzenia










niski koszt
małe wymiary
zasilanie 12VDC
estetyczne wykonanie
łatwy montaż
szeroki zakres napięć sygnałów sterujących (3-26 VDC)
duża obciążalność styków przekaźnika 10A 250V
możliwość podłączenia oraz kalibrowania modułu regulacji prędkości wrzeciona
Złącze do podłączenia zewnętrznych diod, sygnalizujących stan pracy przekaźników

4. Dane techniczne
Parametry elektryczne

Napięcie zasilania PPK-01

12V

Zakres napięcia sygnałów sterujących

od 3 VDC do 26 VDC

Maksymalny pobór prądu

200 mA

Maksymalne obciążenie styków przekaźnika
Maksymalne obciążenie wyjścia „spindle
control”

12A 250 VAC
30 mA

Parametry eksploatacyjne
Miejsce
Środowisko

Temperatura
Wilgotność

Unikać kurzu, oleju i gazów powodujących korozję
otoczenia

0°C – 50°C

składowania

0°C – 50°C

30% - 75% RH (bez kondensacji)
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Parametry mechaniczne

Wymiary (mm)

Długość

95

Szerokość

75

Wysokość

18

Waga (kg)

~0,10

Wymiary z tabeli przedstawiono na rysunku poniżej.

5. Budowa opis złącz.
Piny złącza zasilającego P1

Uwaga !!!
Podłączenie zasilania płyty przekaźnikowej w odwrotnej
polaryzacji uszkodzi urządzenie.
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Funkcja
+12

Zasilanie 12 VDC

-12

Masa zasilania DC

Piny złącza sygnałów sterujących P2
Płytka przekaźnikowa umożliwa sterowanie czterema przekaźnikami (PK1, PK2, PK3, PK4), za pomocą
czterech sygnałów cyfrowych (0/1). Napięcie sygnału sterującego powino mieścić się w zakresie od +3
VDC do +26 VDC. Masy sygnałów wejściowych łączymy ze sobą oraz podłączamy do pinu GND, EGND.
Przy każdym pinie wejsciowym (PKX-) znajduje się pin (PKX+) na którym utrzymuje się napięcie stałe
+12 VDC. Możemy przykładowo zastosować transystor lub włącznik bistabilny/monostabilny między
pinem PKX+ a PKX-. Po zwarciu styków włącznika lub tranzystora spowoduje to podanie napięcia +12
VDC na wejście sygnału sterującego (PKX-) oraz wywoła załączenie danego przekaźnika.
Płytka przekaźnikowa jest zaprojektowana z myślą o sterowniku MX3660. Schemat podłączenia
sterownika MX3660 do płytki przekaźnikowej PPK-01 w dalszej części instrukcji.
Poniżej przedstawiono schemat przykładowego podłączenia tranzystorów, wyłączników do PPK-01
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Poniżej przedstawiono schemat podłączenia zewnętrznych urządzeń sterujących, z sygnałem
różnicowym (+,-).

Opis pinów złącza P2
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Nr.
pinu
1

Sygnał

Funkcja

PK1+

2

PK1-

3

PK2+

4

PK2-

5

PK3+

6

PK3-

7

PK4+

8

PK4-

Napięcie +12 VDC do ewentualnego
sterowania przekaźnikiem PK1
Wejście sygnału sterującego dla
przekaźnika PK1 (od +3 VDC do +26 VDC)
Napięcie +12 VDC do ewentualnego
sterowania przekaźnikiem PK2
Wejście sygnału sterującego dla
przekaźnika PK2 (od +3 VDC do +26 VDC)
Napięcie +12 VDC do ewentualnego
sterowania przekaźnikiem PK3
Wejście sygnału sterującego dla
przekaźnika PK3 (od +3 VDC do +26 VDC)
Napięcie +12 VDC do ewentualnego
sterowania przekaźnikiem PK4
Wejście sygnału sterującego dla
przekaźnika PK4 (od +3 VDC do +26 VDC)
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Piny złącza przekaźników P3
Płyta przekaźnikowa posiada cztery przekaźniki (PK1, PK2, PK3, PK4) działające niezaleznie od siebie.
Mogą pracować w dwóch konfiguracjach NO (normalnie otwarty) oraz NC (normalnie zamknięty). Dla
każdego z przekaźników możemy przepuścić maksymalny prąd 10 A przy 250 VAC.
COM jest stykiem wspólnym dla każdego przekaźnika. Gdy przekaźnik nie jest załączony to COM jest
zwarte ze stykiem NC, w momencie załączenia COM jest rozwierany z NC, a łączony z NO.Poniżej
opisano wyjścia przekaźników oraz przedstawiono schemat przekaźników.

Nr.
pinu
1

Sygnał

2

NO

3

COM

Styk wspólny

4

NC

Styk normalnie zwarty

5

NO

6

COM

Styk wspólny

7

NC

Styk normalnie zwarty

8

NO

9

COM

Styk wspólny

10

NC

Styk normalnie zwarty

11

NO

12

COM

NC

Nazwa
przekaźnika
PK1

PK2

PK3

PK4
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Funkcja
Styk normalnie zwarty
Styk normalnie rozwarty

Styk normalnie rozwarty

Styk normalnie rozwarty

Styk normalnie rozwarty
Styk wspólny
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Schemat przekaźników

Piny złącza Spindle Control P4
Piny złącza Spindle Control służą do podłączenia sterownika MX3660 z wbudowanym modułem
regulacji prędkości wrzeciona (Spindle Control) z PPK-01. Dzięki temu możliwa jest regulacja
prędkości wrzeciona poprzez np. program Mach3, dzięki sygnałowi kroku i kierunku oraz kalibracja
napięcia sterującego falownikiem (0-10V). W większości przypadków regulacją obrotów wrzeciona
zajmuje się falownik, który sterowany jest zazwyczaj napięciem od 0 do 10 V. Poprzez zmianę
wartości tego napięcia zmieniają się obroty. Płytka przekaźnikowa posiada wbudowany
potencjometr, dzieki któremu możliwe jest dostrojenie napięcia sterującego falownikiem (złącze
Falownik).
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Nr
pinu
1

Sygnał

Funkcja

EGND

2

0-10V

3

+10V

Masa modułu regulacji predkości obrotowej
wrzeciona
Wejście sygnału sterującego z sterownika
MX3660.
Wyjście zasilania modułu „spindle control”
wbudowanego w sterownik MX3660.
Maksymalne obciążenie wyjścia +10V 30 mA

Piny złącza Falownik P5
Wyjście „Falownik” wraz z masą (GND) podłączamy do odpowiedniego wejścia napięciowego w
falowniku. Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją falownika.

Nr
pinu
1

Sygnał

Funkcja

GND

Masa

2

V1

Wyjscie sygnału sterującego do podłączenia
falownika. (możliwa kalibracja napięcia
dzięki potencjometrowi). Maksymalne
obciążenie wyjścia 30 mA.

Potencjometr PR1
Wbudowany potencjometr w płytkę PPK-01 służu do „dostrajania”
napięcia wyjściowego sterującego falownikiem, na złączu P5 po
uprzednim podłączeniu sterownika MX3660.
Po podłączeniu sterownika MX3660, uruchomieniu programu Mach3,
oraz ustawieniu maksymalnych obrotów wrzeciona w programie,
przykładamy miernik uniwersalny (multimetr) między pinem GND a
V1 na złączu P5 „Falownik”. Ustawiamy miernik w funkcję mierzenia
napięcia stałego (DC). Mierzymy wartość napięcia między tymi
dwoma pinami (V1,GND), dostrajamy potencjometrem wartośc
napięcia sterującego do 10V. Po skalibrowaniu napięcia wyłączamy
maszynę podłączamy falownik zgodnie z instrukcją falownika.
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Diody sygnalizacyjne
Diody sygnalizacyjne pokazują stan pracy urządzenia. Dioda 5 (led5)
sygnalizuje obecność napięcia na urządzeniu, po podłączeniu 12 VDC
do złacza P1 dioda powinna się zaswiecić informując nas o gotowości
pracy urządzenia. Natomiast diody 1, 2, 3, 4, (led1, led2, led3, led4,)
sygnalizują stan pracy poszczególnych przekaźników. Po podaniu
sygnału sterującego na złącze P2, nastąpi załączenie przekaźnika oraz
zaświecenie się diody informując o załączonym przekaźniku. Diody
odpowiadają poszczególnym przekaźnikom:
PK1 – LED1 (dioda nr1)
PK2 – LED2 (dioda nr2)
PK3 – LED3 (dioda nr3)
PK4 – LED4 (dioda nr4)

Złącze diod P6
Złącze doid służy do podłączenia zewnetrznych diod, np. na obudowie
budowanego sterownika CNC. Płytka posiada już wbudowane rezystory
ograniczające prąd diody, co umożliwia bezpośrednie podłączenie diody do
pinów złącza. Schemat poniżej przedstawia sposób podłączenia diody. Idea
działania diod zewnetrznych jest analogiczna do pracy diod sygnalizacyjnych
przekaźników.
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Schemat przedstawiający podłaczenie diody do złącza diod:

Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń w sterowaniu, wszystkie kable sterujące przekaźnikami oraz
przewody do modułu regulacji prędkości wrzeciona i przewód prowadzący od PPK-01 do
przemiennika częstotliwości (falownika), należy prawidłowo uziemić. Poprawny sposób takiej
operacji przedstawia rysunek ponniżej.
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6. Schemat przykładowego podłączenia PPK-01
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Podłączenie sygnałów sterujących płytki przekaźnikowej
PPK-01 do sterownika MX3660.
W sterowniku MX3660 zamontowano cztery tranzystory, sterujące czterema wyjściami
(Output1, Output2, Output3, Output4). Znak plusa przy każdym z wyjść oznacza kolektor tranzystora
a znak minusa przy każdym z wyjść oznacza emiter tranzystora. Aby uruchomić płytkę ze
sterownikiem musimy podłączyć zasilanie tranzystorów, czyli piny PK1+,PK2+, PK3+, PK4+ płytki
przekaźnikowej do pinów Output1+, Output2+, Output3+, Output4+ sterownika. Następnie emitery
tranzystorów pin PK1- do do pinu Output1-, pin PK2- do do pinu Output2-, pin PK3- do pinu Output3-,
pin PK4- do do pinu Output4-. Podłączenie modułu regulacji prędkości wrzeciona podłączamy
następująco: pin +10Vdc w sterowniku do pinu +10V w PPK-01, pin 0-10V w sterowniku do pinu 010V w PPK-01, pin EGND w sterowniku do pinu EGND w PPK-01. Poniższa tabelka przedstawia
podłączenie poszczególnych pinów.
Nazwa pinu w sterowniku MX3660
Output1+
Output1Output2+
Output2Output3+
Output3Output4+
Output4+10Vdc
0-10V
EGND

Nazwa pinu w płytce
przekaźnikowej PPK01
PK1+
PK1PK2+
PK2PK3+
PK3PK4+
PK4+10V
0-10V
EGND
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Schemat przedstawia podłaczenie poszczególnych pinów sterownika MX3660 do płytki
przekaźnikowej PPK-01.

7. Porady
W przypadku kiedy płytka przekaźnikowa PPK-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.
Wiele błędów w systemie sterowania może być związanych z zakłóceniami elektrycznymi (zalecane
stosowanie przewodów ekranowanych), błędami oprogramowania urządzenia sterującego lub
błędami w podłączeniu przewodów.
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8. Instrukcja montażowa
Wykaz elementów
Rezystory:
R1, R2, R3, R4, R15, R16, R17, R18, R19 – 2.2 kΩ
R5, R6, R7, R8 – 4.7 kΩ
R9, R10, R11, R12 – 10 kΩ
Diody:
LED1, LED2, LED3, LED4, LED5 – 3mm
D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 – IN4148

Kondensatory:
C1 – 470 uF/25V
Potencjometr:
PR1 – 2.2 kΩ
Przekaźniki:
PK1, PK2, PK3, PK4 – HF115F

Złącza:
P1 – 1x ARK2
P2 - 4x ARK2
P5 – 1x ARK2
P4 – 1x ARK3
P3 – 2x STL950
2x AKZ950
Gold pin 2x4
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Schemat ideowy Płytki przekaźnikowej PPK-01

9. 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.
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ŻYCZYMY UDANEJ PRACY Z URZĄDZENIEM : )
Więcej informacji na:

www.akcesoria.cnc.info.pl

Pomoc techniczna:
cnc@cnc.info.pl
elektronika@cnc.info.pl

OZNAKOWANIE WEEE
Zużyte ego 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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