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HC130-1 

Snabbstart: 

Manuell körning: 

 Tryck Man Oper 

 Jogga höger och vänster med pil höger och pil vänster 

 Nolla axel genom att trycka på mellanslag (knappen under - ) och sedan på 0 

 HighFeed = Hög hastighet 

 PlusOper = Stegvis körning, tryck på F2 och skriv sedan in antal grader och tryck sedan  

 Enter (till höger om PgDn), jogga sedan med pil höger och vänster eller med extern 

 knapp. 

 ProgZero = Kör till nollpunkt 

 MachZero = Kör till mekanisk nollpunkt (inte möjligt utan mekanisk gränslägesbrytare) 

 Ändra hastighet 0-100% med PgUp och PgDn 

 Tryck ESC för att komma tillbaka till huvudmenyn. 

 

Specifikationer och inställngar: 

Inställningar under Parm. Set / Sys.Par / Ctrl 

  Ex.Jog = Extern joggning av axlar 

  Kinesiska tecken = Engelskt språkval 

  CrdSav = Sparar koordinaterna vid omstart 

  Start = Extern start av program 

Inställningar under Parm. Set / Sys.Par / Syst 

Xn Se nedan    Xm Se nedan 

starF 00010 (starthastighet vid acceleration) Max F02000 (Max hastighet) 

time 00300 (Tid acceleration från 0 till Max)  G00 F02000 (Hastighet vid G00 rörelse) 

highF02000 (Hög hastighet vid manuell körning) low F01000 (låg hastighet vid manuell) 

zeroF00060 (Hastighet referenskörning)  pulsV00001 () 

X in 00000 ()    ZeroX00000 (Sätt som nollpunkt efter ref) 

Delay00000 () 

Inställningar under Parm.Set / I/O Set 

 Start 03 (Ingång för extern start av program) 

 ExtnX+ 01 (Ingång för extern joggning av X i positiv riktning) 

 ExPlus 02 (Aktivering av denna ger stegvis körning genom extern joggning) 
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Exempel på uträkning av motorparametrar 

    

Exempel 1/8 upplösning (1600 steg per varv) och 5mm kulskruv 

 Antal pulser per varv med kulskruv 

Xn 1600   

    

 Stigning i mm på kulskruv x 1000 

Xm 5000   

    

Ta bort eller lägg lika många nollor på båda talen som behövs för att få ett tal utan decimaler med 
så lite nollor som möjligt 

Xn 16   

Xm 50   

    

    

Exempel 2   

Xn 1600 = 16000 

Xm 541,2 = 5412 
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