
Sterownik C2-30

Sterownik C2-30 został zaprojektowany do realizacji  synchronicznego wysuwu 
dwóch  siłowników  wyposażonych  w  czujniki  Halla.  Synchronizm  zostaje 
osiągnięty poprzez precyzyjną kontrolę prędkości  wysuwu każdego siłownika. 
Jeśli  regulacja  prędkości  nie  może  skompensować  różnicy  pomiędzy 
siłownikami, układ zostaje zatrzymany.

Cechy:
• precyzyjna kontrola ruchu dwóch siłowników  wyposażonego w silnik prądu 

stałego oraz czujniki Halla
• szybka zmiana kierunku ruchu
• możliwość ustawienia 14 parametrów pracy sterownika

nastaw dokonuje się za pomocą zewnętrznego interfejsu (C2-PROG lub 
C2-USB)

• funkcja regulowanego soft-startu oraz soft-stopu
• organicznik prądowy o regulowanym zakresie
• funkcja dynamicznego hamowanie silnika
• łatwe podłączenie do sterowników PLC
• dioda LED sygnalizująca błędy
• opcje: wersja  z podstawką do montażu na szynie DIN

Dane techniczne:
• napięcie zasilające: 12V DC / 24V DC 

(filtrowane maksymalne tętnienia=20% pod pełnym obciążeniem)
• prąd  spoczynkowy:  15mA
• maksymalny prąd: 2x10A ciągły, 2x20A chwilowy (cykl pracy 25%)
• częstotliwość PWM: 2kHz
• ogranicznik prądowy: regulacja w zakresie  1 ~ 20A     
• zabezpieczenie temp.: 1200C
• czas rampy (soft-start oraz soft-stop): 0,1 ~ 2s
• częstotliwość impulsów z czujników Halla: max. 1kHz
• wejścia impulsowe: pull -up/down 10kOhm (niski: 0-1V, wysoki: 4-30V)
• wejścia sterujące: 0-1V=OFF, 4-30V=ON (impedancja 10kOhm)
• sygnalizacja błędu: aktywna, pull-down max. 50mA
• dodatkowe napięcie wyjściowe: 5V/20mA
• wymiary płytki : 78mm x 73mm x 23mm (dł. x szer. x wys.)
• zakres temp. pracy: -200C ~ 600C
• zgodność z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej EMC dla 

środowiska przemysłowego
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Sterownik C2-30

Rysunek oraz schemat wyprowadzeń sterownika:
           

Opis parametrów

• Running speed: prędkość ruchu siłowników w warunkach normalnych.

• Home speed: niska prędkość dla trybu bazowania.

• Start  and  stop  ramps:  funkcja rampy  podczas  startu  i  hamowania 
siłownika 

• Current limit: ogranicnzik prądowy - wartość prądu po przekroczeniu której 
siłowniki zostaną zatrrzymane. Podczas czasu rampy startowej+1sek limit 
prądowy wynosi 150% nastawionej wartości.

• Difference  limit:  wartość  największej  dopuszczalnej  różnicy  impulsów 
pomiędzy siłownikami. Po przekroczeniu nastawionej wartości siłowniki się 
zatrzymują.

• Adjust  behavior:  szybkość  synchronizacji   siłowników;  1:płynnie, 
10:agresywnie.

• I-trip-indication: sygnalizacja błędu w przypadku przekroczenia prądu.

• Start  condition:  wykonanie  restartu  siłowników  w  obydwu  kierunkach 
ruchu  (lub  w  kierunku  przeciwnym)  w  sytuacji  zatrzymania  po 
przekroczeniu dop. wartości prądu.

• Mode: wybór rodzaju pracy: ciągła lub impulsowa. 
◦ Continous: ruch siłowników tak długo, jak podawany jest odpowiedni sygnał
◦ Impulse: impuls  FW/BW  uruchamia  siłowniki,  zmiana  kierunku  po 

przesłaniu  komendy  odwrotnej.  Siłowniki  zatrzymują  się  po  podaniu 
sygnału ”stop”.

◦ Impulse-2: podanie impulsu FW/BW uruchamia siłowniki. Ponowny impuls 
zatrzymuje siłowniki, a kolejny impuls ponownie je uruchamia.

• Power-on-home:  sterownik  wykonuje  bazowanie  siłowników  po 
każdorazowym włączeniu zasilania.

• Auto-balance  trigger:  punkt  startowy  automatycznego  balansu. 
Wartością  parametru  jest  ilość  impulsów  od  mechanicznego  punktu 
początkowego.

• Double pulse mode: funkcja dla siłowników wyposażonych w podwójny 
czujnik Halla. Pozwala na określenie kierunku ruchu siłownika. Uwaga: 
funkcja trim nie działa, gdy wybrana jest w/w opcja.

• End  limit  fw:  ograniczenie  wysuwu-  pozycja  jest  określana  na 
podstawie  liczby  impulsów  z  zakresu  1-32000impulsów.  Wartość  0 
oznacza, że ograniczenie  w kierunku wysuwu nie jest aktywne.

• Drive  home  routine: cykl  bazowania  (tzw.  HOME)  siłowników.  Cykl 
bazowania jest uruchamiany poprzez  jednoczesne podanie impulsu FW 
i BW przez okres 3sekund lub poprzez podanie sygnału na pin16. Jeśli 
funkcja  power-on  home jest  aktywna,  funkcja  bazowania  jest 
uruchamiana  automatycznie  przy  każdym  podłączeniu  sterownika  do 
napięcia zasilającego. Cykl bazowania może zostać przerwany poprzez 
ponowne podanie sygnału FW lub BW lub poprzez podanie impulsu na 
wejście  STOP.  Po  aktywacji  funkcji  home  routine,  obydwa  siłowniki 
zaczną  się  wysuwać  w  tym  samym  kierunku,  aż  do  mechanicznego 
końca skoku (zadziałania wyłącznika nadprądowego) lub dopóki będzie 
sygnał  zwrotny  z  cz.  Halla.  W czasie  trwania  bazowania,  dioda LED 
wolno  miga.  Gdy  siłowniki  się  zatrzymają,  a  dioda  LED  przestanie 
migać, sterownik zakończył bazowanie oraz zresetował licznik impulsów 
-system  jest  gotowy  do   użycia.  Gdy  istnieje  konieczność  zmiany 
kierunku  bazowania,  należy  zamienić  przewody  siłowników.  W 
przypadku użycia podwójego cz. Halla należy także zamienić kolejność 
przewodów czujnika (A->A-90, B->B-90).

• Auto  balance:  uruchamia  procedurę  zbalansowania  układu  przed 
”prawdziwym”  bazowaniem.  Punkt  wyzwolenia  ustawiany  jest 
parametrem  #12.  Gdy  funkcja  auto-balansu  jest  aktywna,  układ 
balansuje  się  automatycznie  na  końcu  skoku  siłownika.  Funkcja  ta 
zapobiega kumulacji błędów zliczania impulsów. Funkcja ”auto balance” 
zawsze działa w kierunku punktu bazowego (początku skoku).
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Opis przyłączy sterownika:

Pin 1: GND (0V)
Pin 2: napięcie zasilające 12V/24V DC
(wymagane użycie odpowiedniego bezpiecznika)
Pin 3: siłownik A +
Pin 4: siłownik A -
Pin 5: siłownik B +
Pin 6: siłownik B -
Pin 7: cz. Halla kanał b, siłownik A (zielony)
Pin 8: cz. Halla kanał a, siłownik A (żółty)
Pin 9: FORWARD (wysuw siłownika)
Pin 10: BACKWARD (wsuw siłownika)
Pin 11: cz. Halla kanał b, siłownik A (zielony)
Pin 12: cz. Halla kanał a, siłownik B (żółty)
Pin 13: STOP, wejście dla zew. sygnału stop.                   

(tylko tryb sterowania POS)
Pin 14: wyjście 5V/20mA dla zasilania cz. Halla lub 

sterowania wysuwem (FW / BW)
Pin 15: sygnalizacja błędu – wyjście
Pin 16: bazowanie siłowników (funkcja HOME)

Pulse logic: wejście impulsowe pracuje jako „positive” (PNP) 
lub „negative” (NPN). Wszystkie wejścia pracują tylko 
z trybem „positive” - POS.
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Sterownik C2-30

Opis błędów:
W przypadku zablokowania siłownika, utraty pulsów lub gdy różnica zliczanych impulsów wykroczy poza zdeklarowany 
zakres, sterownik wygeneruje błąd:
2 mignięcia = przekroczona wartość prądu
3 mignięcia = utrata impulsu
4 mignięcia = różnica impulsów pomiędzy siłownikami
5 mignięć = zabezpieczenie temperaturowe

Funkcja ”trim”.
Funkcja ta używana jest w sytuacjach awaryjnych lub do zbalansowania układu. Po aktywacji funkcji ” trim” można poruszać 
tylko jednym, odpowiednim siłownikiem. W opcji tej licznik impulsów oraz funkcja autobalansu nie działają. Gdy włączone są 
obydwa kanały ”trim”, aktywna jest jedynie funkcja ogranicznika prądowego.
W czasie normalnego użycia przełączniki SW1/SW2 są ustawione na pozycję z prawej strony. Aby aktywować funkcję ” trim”  
należy ustawić  w lewo przełącznik  SW2, odłączyć przewody z cz.Halla z pinów 11 i 12. Podłączyć pin11 dopinu14 aby 
uruchomić siłownik A. Podłączyć pin12 do pinu14 aby uruchomić siłownik B.

Monitoring parametrów.
Podczas użycia sterownika C2-30 można monitorować jego parametry pracy poprzez interfejs C2-USB: zakładka MONITOR 
w programie. Z listy wyboru można sprawdzić następujące wartości:
1 prąd, siłownik A; wartość 10-200 = 1-20A
2 prąd, siłownik B; wartość 10-200 = 1-20A
3 licznik impulsów/cykl pracy, tylko siłownik A
4 różnica impulsów pomiędzy siłownikami
5 licznik pozycji, siłownik A, 0-32000
6 licznik pozycji, siłownik B, 0-32000
Uwaga: sterownik zlicza zbocza impulsu (narastające i opadające), dlatego zliczona wartość  jest podwojona w stosunku do 
rzeczywistej liczby impulsów.

Lista parametrów programu.

Parametr Wartość rzeczywista Wartość nastawiona Wartość domyślna

1 Running speed 40-100% 40-100 100,00%

2 Home speed 20-60% 20-60 60,00%

3 Start ramp 0-2sek. 0-20 0,5sek.

4 Stop ramp 0-2sek. 0-20 0sek.

5 Current limit 1-20A 10-200 5A

6 Difference limit 3-50 impulsów 3-50 10 impulsów

7 Behavior płynnie>agresywanie 1-10 5

8 I-trip indication Wyłączone=0, włączone=1 0

9 Start condition Both dir=0; only rev if I-trip=1; only rev if 
stop=2, rev=3

1

10 Mode Cont=1; impulse=2; impulse-2=3 1

11 Power on home Wył.=0; wł.=1 0

12 Auto balance trigger 0-255 0-255; 0=nieużywane 0

13 Double pulse mode Wył.=0; wł.=1 1

14 End limit FW 0-32000 0-32000; 0=wyłączone 0
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Sterownik C2-30

Uwagi oraz zalecenia:
• ogranicznik prądowy powinien być ustawiony na wartość 10% większą niż maksymalny prąd podczas 
ruchu siłownika. Zapewni to odpowiednią żywotność siłownika oraz odpowiednie zabezpieczenie 
przeciążeniowe,
• należy zapewnić odpowiednie zasilanie sterownika, zarówno pod względem prądowym oraz 
napięciowym. W przeciwnym wypadku sterownik oraz siłownik mogą zostać uszkodzone,
• należy sprawdzić prawidłowe podłączenie przewodów zasilających. Niewłaściwe podłączenie 
uszkadza sterownik. 
Uwaga: sterownik nie posiada wbudowanego bezpiecznika,dlatego układ zasilający musi być 
zabezpieczony poprzez odpowiedni pod względem prądowym bezpiecznik,
• producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu 
błędów w tej dokumentacji,
• specyfikacja może się zmienić bez wcześniejszej informacji.
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