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Dziękujemy za wybór naszego produktu. 
 
Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. 
 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zostały z najwyższą uwagą przez naszych specjalistów i służą 
wyłącznie jako opis produktu. Na podstawie przedstawionych informacji nie należy wnioskować o określonych cechach lub 
przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Informacje te nie zwalniają użytkownika z obowiązku poddania 
produktu własnej ocenie i sprawdzenia jego właściwości.  
 
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów produktów bez powiadomienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i stosowanie się do zawartych w niej zaleceń. 

 Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące znaki: 

 
 
 
 
 

UWAGA 

Niedostosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia albo utrudnić 
posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem. 
 

 

 

UWAGA 

Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia mechaniczne, przepięcia, zwarcia oraz usterki czy awarie, 
których przyczyną jest wadliwa obsługa lub eksploatacja ze strony Kupującego/Użytkownika. 
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1. Zasady bezpieczeństwa 
 

1. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją do 

późniejszego wykorzystania. 

2. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie przewody zostały podłączone 

prawidłowo. 

3. Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia (np.: napięcie zasilania, 

temperatura, maksymalny pobór prądu). 

4. Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji przyłączeń przewodów, należy wyłączyć napięcie zasilania. 

5. Demontaż obudowy napędu i elektroniki w trakcie trwania umowy gwarancyjnej powoduje jej unieważnienie. 

6. Urządzenie musi być zasilane z gniazda sieciowego z przyłączonym obwodem ochronnym. 

7. Nie należy wsuwać części ciała ani żadnych przedmiotów w przestrzeń ruchu modułu liniowego. 

8. Chronić urządzenie przed przedostaniem się do jego wnętrza jakichkolwiek przedmiotów lub płynów – grozi 

porażeniem prądem elektrycznym i/lub uszkodzeniem urządzenia. 

9. Podstawowe informacje pozwalające na bezpieczne użytkowanie umieszczone zostały na urządzeniu.                        

W przypadku braku takich informacji, znajdują się one w niniejszym dokumencie.  

10. Urządzenie, łącznie z jego częściami składowymi, jest wykonane w taki sposób, aby zapewnić jego bezpieczny  

i prawidłowy montaż oraz przyłączenie. 

11. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w sposób, który zapewnia jego zgodność z zasadami 

ochrony przed zagrożeniami wymienionymi powyżej, pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane zgodnie  

z jego przeznaczeniem i odpowiednio utrzymywane. 

12. Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo-telewizyjnych umieszczonych w pobliżu. 

 
 
 

2. Ogólne parametry techniczne modułów MLA 

 
 
 

Tabela 1. Parametry techniczne modułu MLA 
 

Maksymalna prędkość liniowa 2 m/s 

Dokładność pozycjonowania 0,1 mm 

Maksymalna siła przesuwu 100 N 

Materiał profilu Aluminium 6061-T6 

Zastosowana prowadnica / wózek Czterorzędowa prowadnica toczna / wózek wysoki 

Przełożenie napędu 1 obr. / 150 mm 

Maksymalny zakres roboczy modułu 2533 mm 
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3. Opis modułów serii MLA 

 
Moduły MLA, wytwarzane przez firmę WObit, stanowią kompletne rozwiązania do realizacji przemieszczeń liniowych. 
Moduły zbudowane są w oparciu o dedykowane profile wykonane ze stopu aluminium 6061-T6, zapewniającego dobre 
właściwości wytrzymałościowe przy stosunkowo niskiej masie. Konstrukcja profilu zgodna jest z innymi popularnymi 
systemami łączeniowymi, co zapewnia uniwersalność zastosowań. Moduły mogą być łączone ze sobą tworząc konstrukcje do 
robotów kartezjańskich stosowanych np. w paletyzacji, skanowaniu, kontroli jakości lub montowane do innych konstrukcji. 
 
 
Rodzina modułów MLA, w zależności od wymagań klienta może być napędzana silnikiem krokowym, DC, BLDC lub 
serwonapędem AC. Możliwe jest zastosowanie sterownika zewnętrznego lub zintegrowanego z modułem. Długość modułu 
może być dostosowywana do indywidualnych wymagań Klienta. 
 
 

 
 

Rysunek 1. Przykładowa konstrukcja urządzenia wykorzystującego moduły liniowe MLA. 

 
 
Moduły MLA, w których użyto pasek oraz koła zębate zapewniają duże prędkości liniowe. Wyposażone są ponadto 
w wózki i prowadnice liniowe, odpowiedzialne za przenoszenie obciążeń do 100 N. 
 
 

Tabela 2. Parametry modułu z napędem paskowym (MLA) bez uwzględnienia wpływu zastosowanego silnika. 
 

  Napęd z paskiem zębatym (MLA) 

Maksymalna siła przesuwu  do 100 N 

Maksymalne obciążenie wózka do 10 kg* 

Maksymalna prędkość przesuwu  do 2 m/s 

Dokładność pozycjonowania 0,1 mm 

*Maksymalne obciążenia wózka dla modułu w ułożeniu pionowym i przyspieszeniu wynoszącym 0,5 m/s². 
 
 
Standardowo moduły dostępne są w jego naturalnym kolorze (srebrny). Istnieje możliwość zamówienia modułu w wybranym 
kolorze (malowany proszkowo). 
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące innych wersji MLA można znaleźć na stronie  
http://www.ml.wobit.com.pl 

 

 

http://www.ml.wobit.com.pl/
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4. Zalecenia montażowe 

4.1. Montaż elektryczny 

 
Połączenie silnika ze sterownikiem jest przygotowywane przez Producenta.  
 
Poniżej zawarte zostały zalecenia, do których należy się stosować, by zapewnić poprawną pracę sterownika. 
1. Przewody sterujące dla wbudowanych sterowników (KROK, KIERUNEK, ZEZWOLENIE) nie powinny być prowadzone  

w pobliżu przewodów silnika. Zaleca się stosowanie możliwie krótkich i ekranowanych przewodów.  
2. Ustawienie zbyt dużego prądu dla słabszego silnika spowoduje jego nierówną pracę, szczególnie przy ustawionym 

większym podziale kroku (nasycanie się uzwojeń silnika). Przy dłuższej pracy spowoduje to jego silniejsze nagrzewanie 
się, a w konsekwencji może doprowadzić do jego uszkodzenia. 

 
W środowiskach o poziomie zakłóceń, które nie są znane, zaleca się stosowanie następujących środków zapobiegających 
ewentualnemu zakłócaniu pracy urządzenia: 
1. Uziemiać lub zerować metalowe szyny, na których montowane są przyrządy. 
2. Nie zasilać urządzenia z tych samych linii, co urządzenia dużej mocy bez odpowiednich filtrów sieciowych. 
3. Stosować ekranowanie przewodów zasilających, czujnikowych i sygnałowych, przy czym uziemienie dla ekranu powinno 

być podłączane tylko z jednej strony, jak najbliżej urządzenia. 
4. Stosować przewody komunikacyjne (USB) wyposażone w filtry w postaci koralików ferrytowych.  
5. Unikać prowadzenia przewodów sterujących (sygnałowych) równolegle lub w bliskim sąsiedztwie do przewodów 

energetycznych i zasilających. 
6. Unikać bliskości urządzeń generujących duży poziom zakłóceń elektromagnetycznych i/lub impulsowych (obciążeń 

wysokiej mocy, obciążeń z fazową lub grupową regulacją mocy). 
 
 

 

UWAGA 

Urządzenie zwiera ruchome elementy napędzane silnikami. Nie należy wsuwać palców 
ani żadnych przedmiotów w przestrzeń działającego modułu, gdyż może to spowodować 
obrażenia ciała. 

 
 
Możliwość zamontowania następujących silników dla modułu liniowego z silnikiem krokowym (MLA-SIC): 
 

 
Tabela 3. Parametry silników krokowych. 

 

Symbol K0 K1 K3 
Model silnika 57BYGH802 57BYGH804 60BYGH603 

Ilość wyprowadzeń 6 8 4 

Krok [°] 1,8 1,8 1,8 

Moment [Nm] 0,8 1,2 1,9 

Prąd [A] 1,5 3 2,5 

Rezystancja [Ω] 3,2 1,1 2 

Napięcie [V] 4,8 3,3 5 

Indukcyjność [mH] 6,7 1,4 9,5 

Maksymalna siła 
w osi przesuwu wózka [N] 

30 N 45 N 80 N 

Bezwładność rotora [gcm²] 280 440 570 
 

 
 

Istnieje możliwość zamontowania innego typu silnika, po konsultacji ze specjalistą z firmy WObit: 
tel. 61 22 27 422 
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4.2. Montaż mechaniczny 
 
Element montażowe dostępne dla modułów liniowych ułatwiają ich montaż do podstawy,  łączenie ze sobą w celu realizacji 
złożonych ruchów (układy kartezjańskie) lub podłączanie do modułów elementów zewnętrznych. 
 
 
 

4.2.1. Montaż za pomocą kątownika MLA-KM1 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rysunek 2.  Element mocujący  
MLA-KM1 

 

 
 
 
Element ten umożliwia montaż do płytki wózka drugiego modułu liniowego lub 
dowolnego elementu mechanicznego pod kątem 90 stopni. 
 
 
Otwory pozwalają na zamocowanie go w dwóch położeniach w stosunku do płytki 
wózka co 180 stopni. Dzięki grubości kątownika wynoszącej 6 mm uzyskujemy mocne 
połączenie np. dwóch modułów. 
 
 
Zastosowanie śrub mocujących: 
- mocowanie do wózka MLA - za pomocą 4 śrub M4 x 8-10,  
- mocowanie do profilu MLA - za pomocą 4 śrub M4 x 10 i 4 nakrętek młoteczkowych. 
 

 
 

Rysunek 3. Przykład zastosowania 
 (moduł MLA) 

 

  

 

4.2.2. Montaż za pomocą kątownika MLA-KM2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4. Element mocujący MLA-KM2 
  

 
 
 
Element pełni identyczną funkcję, jak element MLA-KM1, przy czym dodatkowe 
umożliwia otwory umożliwiają montaż w czterech położeniach co 90 stopni. 
 
 
Dzięki grubości kątownika wynoszącej 6 mm uzyskujemy mocne połączenie np. dwóch 
modułów. 
 
 
Zastosowanie śrub mocujących: 
- mocowanie do wózka MLA - za pomocą 4 śrub M4 x 8-10, 
- mocowanie do profilu MLA - za pomocą 4 śrub M4 x 10 i 4 nakrętek młoteczkowych. 

 
 

Rysunek 5. Przykład zastosowania 
(moduł MLA) 
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4.2.3. Montaż za pomocą ceownika MLA-KM3 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 6. Element mocujący MLA-KM3  

 
 

 
MLA-KM3 umożliwia zamocowanie drugiego modułu współosiowo, równolegle 
„jeden na drugim” pod kątem 90 stopni. 
 
 
 
Zastosowanie śrub mocujących: 
- mocowanie do wózka MLA - za pomocą 4 śrub M4 x 8-10,  
- mocowanie do profilu MLA - za pomocą 4 śrub M4 x 6 i 4 nakrętek młoteczkowych. 

 

 
 

Rysunek 7. Przykład zastosowania 
(moduł MLA) 

 

4.2.4. Montaż za pomocą MLA-KM4 
 

 
 

Rysunek 8. Element mocujący MLA-KM4  

Element ten pozwala na zamocowanie modułu liniowego do podłoża lub do innego 
modułu liniowego. Nadaje się także do łączenia z innymi profilami aluminiowymi. 
Element ten jest kompatybilny do łączenia z określonymi profilami za pomocą śrubek i 
nakrętek młoteczkowych DIN 508 T. 
 
 

Zastosowanie śrub mocujących: 
- mocowanie do profilu MLA - za pomocą 3 śrub M4 x 12 i 3 nakrętek młoteczkowych. 

   

Rysunek 9. Przykład zastosowani a(moduł MLA) 
 

    

 

4.2.5. Montaż czujnika z serii PR08 za pomocą MLA-KM5 
 

 
 
 
 
 

 
Rysunek 10. Czujnik z serii PR08 

 
 
 
 
 

 
 

Rysunek 11. Element mocujący MLA-KM5 
 

 
 

Rysunek 12. Przykład zastosowania 

(moduł MLA) 

 

 
 
 
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, może służyć do pozycjonowania wózka modułu (do 
wózka konieczne jest zamocowanie elementu wykrywalnego przez czujnik). 
Cylindryczna, nagwintowana obudowa (M8) umożliwia bardzo łatwy montaż 
czujnika. 
 
 
Element umożliwia zamocowanie na profilu modułu liniowego czujników 
zbliżeniowych indukcyjnych z gwintem M8x1 (np. seria czujników PR08 dostępna       
w ofercie firmy WObit). 
 
 
 

Zastosowanie śrub mocujących: 
- mocowanie do profilu MLA - za pomocą śruby M4 x 14-16 i nakrętki młoteczkowej. 
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5. Opis urządzenia MLA-SIC 

Moduł liniowy MLA-SIC stanowi kompletne urządzenie do realizacji przemieszczeń liniowych. Konstrukcja oparta na bazie 
profilu aluminiowego, prowadnicy liniowej i wózka zapewnia precyzyjne i niezawodne pozycjonowanie. Moduł napędzany 
jest silnikiem krokowym, a ruch obrotowy kół zębatych zamieniany jest na przemieszczenie liniowe za pomocą paska 
zębatego. 
 

5.1. Dostępne wersje wykonania: MLA-SIC 

 
Tabela 4. Parametry modułów liniowych MLA z silnikiem krokowym. 

 

Wersja Opis 
Sterowanie 
(interfejs) 

Długość 
modułu 

[mm] 
Symbol 

Model 
silnika 

Max. siła 
przesuwu 

[N] 

Moment 
trzymający 

[Nm] 

MLA-SIC 
Moduł liniowy  

z silnikiem 
krokowym 

i zintegrowanym  
programowalnym 

kontrolerem ruchu. 

Sterowanie poprzez RS485 
MODBUS-RTU lub realizacja 

programu ruchu  
z wewnętrznej pamięci 

(programowanie przez USB) 
Zasilanie 12…36 VDC. 

𝐿 𝑒+ 277 

K0 57BYGH802 30 0,8 

 

K1 57BYGH804 45 1,2 

K3 60BYGH603 80 1,9 

    𝐿 𝑒– efektywny zakres ruchu wózka modułu                                                                    

 
 
Sterowanie silnikiem modułu odbywa się przy pomocy wbudowanego kontrolera, posiadającego możliwość ustalenia 
dowolnej trajektorii ruchu oraz realizacji programów ruchu zaprogramowanych przez użytkownika. 
 
Kontroler posiada także uniwersalne wejścia i wyjścia pozwalające na reakcję modułu na zdarzenia zewnętrzne lub 
sterowanie zewnętrznymi urządzeniami. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w interfejs RS485 (MODBUS-RTU), który 
umożliwia sterowanie do 16 modułów na jednej magistrali ze sterownika nadrzędnego lub synchroniczną pracę. 
Do programowania / konfigurowania urządzenia dostępna jest aplikacja SIC-KONFIGURATOR, która poprzez złącze USB 
pozwala w łatwy sposób skonfigurować parametry pracy modułu oraz przetestować parametry ruchu. Dodatkowe 
oprogramowanie ML-PROG umożliwia stworzenie programów ruchu do samodzielnej pracy modułu. 

 
 
Właściwości modułu: 

 gotowy moduł do realizacji przemieszczeń liniowych, 
 dokładność pozycjonowania 0,1 mm, 
 prędkość ruchu liniowego do2 m/s, 
 efektywny zakres ruchu do 2533 mm, 
 kompatybilność z systemami połączeń aluminiowych. 

 
 
Właściwości zintegrowanego kontrolera: 

 programowana trajektoria ruchu (pozycja, prędkość, przyśpieszenie), 
 pamięć do 300 komend ruchu, 
 uniwersalne wejścia i wyjścia,  
 interfejs RS485 MODBUS-RTU pozwalający na sterowanie wieloma modułami jednocześnie, 
 złącze USB do konfigurowania / programowania modułu, 
 intuicyjne oprogramowanie w języku polskim. 
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Rysunek 13. Możliwości połączeń modułu liniowego MLA-SIC. 
 
 

Tabela  5.  Przykładowy symbol zamówieniowy MLA1513-5HK1SIC 
 

      X - oznacza właściwy model silnika 
 

5.2. Wzory do obliczeń parametrów ruchu MLA 

Parametry pracy modułu (siła przesuwu, prędkość maksymalna, dokładność itp.) zależą od zastosowanego napędu i mogą być 
obliczone zgodnie z następującymi wzorami: 
 
Siła przesuwu:             

F =
𝑀 ∙  1000 ∙  2 ∙  𝜋 

L
 

 
gdzie: F – siła przesuwu wózka w osi jego ruchu [N]; M – moment znamionowy zastosowanego napędu [𝑁𝑚]; 

L – obwód koła zębatego* [mm]. 
 
Prędkość przesuwu: 

v =
𝑛 ∙ 𝐿

60 ∙ 1000 
 

 

gdzie: V – prędkość przesuwu wózka [
𝑚

𝑠
]; n – prędkość obrotowa zastosowanego napędu [

𝑜𝑏𝑟

𝑚𝑖𝑛
]; 

 L – obwód koła zębatego* [mm]. 
Droga przesuwu:              

𝑆 =  𝑅 ∙ 𝐿 
 

gdzie: S – droga przesuwu wózka [mm]; R– ilość obrotów napędu [-]; L – obwód koła zębatego* [mm]. 
 
 

* - dla modułu MLA L=150 [mm] 
 
 

 

UWAGA 
Nie zaleca się przekraczać maksymalnej siły przesuwu oraz prędkości (100 N, 2 m/s), gdyż może to 
spowodować uszkodzenie paska napędowego, elementów przełożenia napędu oraz skrócić żywotność 
pracy modułu. 

 

ML A 1513 - 5 H K1 SIC 

Moduł 
Liniowy 

Profil 
Efektywny 

zakres ruchu 
 

Podziałka 
kół zębatych 

Typ 
prowadnicy 

Typ silnika Typ elektroniki 

Dostępne opcje A: 70x40 mm 1513 mm - 5: T5 H: wysoka 
KX: silnik 
krokowy 

SIC: sterownik silnika 
krokowego 

z kontrolerem ruchu 
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6. Opis złączy i kontrolek 

Kontroler - panel góra Kontroler - panel przód 

 

 

 

Rysunek 14. Opis kontrolek sterownika 

 
Tabela 6. Opis złączy sterownika 

 

Nr Opis UWAGI 
Zasilanie  Zasilanie 12…36 VDC.  

Pobór prądu maks. 3A – zależny od napięcia zasilania i ustawionej 
mocy sterownika + pobór prądu obciążenia wyjść tranzystorowych. 

1 V+ 

2 GND 

Wyjścia uniwersalne Wyjścia tranzystorowe typu PNP.  
Wspólny sygnał: masa zasilania modułu (GND) 
Maksymalny prąd obciążenia: 0,5A 

3 OUT1 - Wyjście 1 

4 OUT2 - Wyjście 2 

Wejścia czujników krańcowych Wejścia aktywne stanem niskim. Zalecane podłączenie czujników 
stykowych (między sygnałami GND i K1,K2) lub zbliżeniowych typu 
NPN (np. PR08-1.5DN). Wyjście zasilania czujników +12V  maks. 
250mA. 
 

5 GND – masa zasilania czujników 

6 +12V – zasilanie czujników  

7 K1 - Wejście czujnika krańcowego początkowego 

8 K2 - Wejście czujnika krańcowego końcowego 

Wejścia sterujące optoizolowane Wejścia optoizolowane. Wspólny sygnał: COM(-) 
Stan niski: <2 VDC 
Stan wysoki: 5..24 VDC  
Wejście jest aktywne, gdy między zacisk COM(-), a dane wejście 
zostanie podany sygnał min. +5V (maks.+24V). 
Filtracja wejść: 10ms (minimalny czas, przez jaki musi być podany 
sygnał na dane wejście by zostało one aktywowane). 

9 RUN – wejście uruchamiania/zatrzymywania  programu  

10 IN1 – wejście uniwersalne 1 

11 IN2 – wejście uniwersalne 2 

12 IN3 – uniwersalne wejście 3 

13 COM – wspólny sygnał (-) dla wejść  

Interfejs RS485 Optoizolowany interfejs RS485.  
Domyślne parametry komunikacji:  
38400bps, bity: 8, bit stopu: 1, parzystość: brak 
Adres MODBUS: ustawiany przełącznikami „MODBUS ADDR” 
w zakresie 1..16 

14 Sygnał A 

15 Sygnał B 

MODBUS ADDR Przełączniki wyboru adresu MODBUS: 
Adres = 1 + S1 + S2*2 + S3*4 + S4*8 
,gdzie SX = 1 -> pozycja ON, SX = 0 -> pozycja OFF 

USB Złącze USB do konfiguracji i programowania modułu. 

D1 (czerwona) 
Sygnalizacja zasilania / błędu. Kontrolka jest włączona podczas 
poprawnej pracy oraz miga w przypadku wystąpienia  błędu 
(przeciążenie / przegrzanie) 

D2 (zielona) Sygnalizacja komunikacji RS485 / USB 
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6.1. Zasilanie 

 
Sterownik modułu liniowego powinien być zasilany napięciem stałym w zakresie 12…36 VDC, ze źródła o odpowiedniej 
wydajności prądowej. Zasilacz musi też odebrać energię zwrotną silnika, co umożliwiają kondensatory wyjściowe  
o pojemności co najmniej 4700µF. Zaleca się stosowanie zasilaczy niestabilizowanych (np. dedykowany zasilacz ZN200-L). 

 
 
 

Tabela 7. Przykładowe wartości minimalnych wydajności prądowych zastosowanego źródła zasilania 
 

Napięcie zasilania [V] Maks. pobór prądu [A] 

12 3,5 A 

24 3 A 

36 2 A 

 
 
 
Do prądu pobieranego przez moduł liniowy należy doliczyć także prąd pobierany przez ewentualne obciążenia dołączone do 
wyjść tranzystorowych (OUT1, OUT2). Zasilanie należy podłączyć pod zaciski 1 (+) i 2 (-) kontrolera. 

 
 

 

UWAGA! 
Odwrotna polaryzacja lub przekroczenie maksymalnego napięcia zasilania może spowodować 
uszkodzenie sterownika. 

Zbyt małe kondensatory wyjściowe lub ich brak mogą powodować niewłaściwą pracę napędu, 
szczególnie podczas dynamiczniej pracy (gwałtowne zmiany prędkości). Przy dynamicznej pracy 
napędu, zaleca się stosowanie kondensatorów elektrolitycznych o dużej pojemności (10000 µF). 

 

6.2. Wyjścia tranzystorowe 

MLA-SIC posiada dwa wyjścia tranzystorowe typu PNP o obciążalności do 0,5 A (zaciski 3, 4). Sposób podłączeń wyjść 
pokazany jest na rysunku poniżej. Aktywne wyjście oznacza pojawienie się na nim napięcia zasilania modułu (względem 
minusa zasilania).  

 

 
 

Rysunek 15.  Budowa wewnętrzna i sposób podłączania obciążenia do wyjść tranzystorowych OUT1, OUT2. 
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6.3. Wejścia czujników krańcowych / bazowania 

 
MLA-SIC posiada dwa dedykowane wejścia K1 i K2 służące do podłączenia czujników krańcowych. Wejście K1 pełni również 
funkcję wejścia bazującego (zerującego)  pozycję napędu.  
Wejście jest aktywowane, gdy zostanie zwarte do masy(sygnał GND). Jako czujnik zaleca się stosowanie indukcyjnych 
czujników zbliżeniowych z wyjściem OC NPN (np. typu PR08-1.5DN). 
 
 

 
 

Rysunek 16. Sposób podłączenia czujników krańcowych do wejść K1, K2. 

 
Przykładowy sposób rozmieszczenia czujników krańcowych na module liniowym pokazano na Rysunku 17. Czujnik K1 pełni 
rolę czujnika bazującego pozycję napędu po włączeniu zasilania.  
 
 

 
 

Rysunek 17. Przykład rozmieszczenia czujników krańcowych. 

 
 
 
 
 

 

Zastosowanie czujnika podłączonego pod wejście K1 jest zalecane do poprawnej pracy modułu 
(ustalenie pozycji zerowej po włączeniu zasilania). Czujnik K2 jest opcjonalny i nie musi być 
stosowany w większości przypadków.  
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6.4. Wejścia sterujące 

 
MLA-SIC posiada 4 optoizolowane wejścia. Wejście RUN (zacisk 9) służy do uruchamiania / zatrzymywania programu  
z pamięci sterownika. Pozostałe wejścia IN1, IN2, IN3 mogą służyć jako uniwersalne wejścia do wykorzystania podczas 
wykonywania programów ruchu z pamięci sterownika. 
Stan aktywny dla wejścia to podanie między dane wejście, a zacisk COM napięcia w zakresie 5….24 V przez minimum 10 ms. 
Przykładowy sposób podłączenia sygnałów do wejść przedstawiono na Rysunku 18. 

 

 

Rysunek 18. Budowa wewnętrzna oraz sposób podłączenia i sterowania wejść optoizolowanych. 

 
 

 

Istnieje możliwość wykorzystania źródła zasilania modułu do zasilania wejść optoizolowanych. 
Rozwiązanie to może być stosowane tylko wówczas, gdy zasilanie modułu nie przekracza 24 VDC.  

 
 

6.5. Złącze RS485 (MODBUS-RTU) 

 
Kontroler modułu MLA-SIC wyposażony jest w izolowany interfejs RS485. Może on być wykorzystany do sterowania modułu 
przez protokół MODBUS-RTU lub do jego programowania (bezpośrednio z aplikacji ML-PROG) i komunikacji między innymi 
modułami w trybie MULTI-MASTER. 
 
Domyślne parametry transmisji: 38400bps, bity: 8, bit stopu: 1, parzystość: brak. 
Adres MODBUS modułu ustala się w zakresie 1…16 za pomocą przełączników wg zależności:  
 
Adres = 1 + S1 + S2*2 + S3*4 + S4*8,gdzie: pozycja ON -> SX = 1, pozycja OFF -> SX = 0; 
 
 

 
 

 
 

Rysunek 19. Złącze interfejsu RS485.     Rysunek 20. Przełączniki ustalające adres MODBUS. 
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6.5.1 Komunikacja modułu w sieci MODBUS-RTU 

Moduł MLA-SIC może pracować jako urządzenie SLAVE w sieci MODBUS-RTU. Wówczas pełni rolę urządzenia podrzędnego, 
które może być sterowane komendami ruchu przez zapis odpowiednich rejestrów. Opis rejestrów MODBUS 
wykorzystywanych przez kontroler MLA-SIC znajduje się w dokumentacji MLA-SIC_protokol_MODBUS.pdf. 
 
 

 

Rysunek 21. Przykład sterowania kilkoma modułami z panelu HMI przy użyciu protokołu MODBUS-RTU. 

 

6.5.2 Komunikacja między modułami w protokole wewnętrznym 

Moduł MLA-SIC może komunikować się z innymi modułami MLA-SIC za pomocą własnego protokołu poprzez RS485. Protokół 
ten umożliwia programowanie jednego i/lub wielu sterowników na wspólnej magistrali RS485 za pomocą oprogramowania 
ML-PROG jak i komunikację pomiędzy modułami, podczas realizacji wgranego wcześniej programu ruchu.  
Wysyłając odpowiednie komendy z kontrolera modułu do drugiego można zrealizować sterowanie na zasadzie MASTER-
SLAVE (jeden moduł nadrzędny, reszta podrzędne) lub MULTI-MASTER (brak określonego modułu nadrzędnego).  
Komunikacja między modułami opisana jest dokładniej w instrukcji oprogramowania ML_PROG. 
 

 

Rysunek 22. .Komunikacja między modułami z wykorzystaniem interfejsu RS485. 

 

6.6. Złącze USB 

 

Złącze USB wykorzystywane jest do komunikacji sterownika z oprogramowaniem 
konfiguracyjnym SIC-KONFIGURATOR. Kontroler należy połączyć z komputerem za 
pomocą przewodu USB typu A-B. Po podłączeniu sterownika do komputera PC nie jest 
konieczna instalacja sterowników.  

 
 

 

UWAGA 
Złącze USB podatne jest na zakłócenia w sieci zasilającej oraz na zakłócenia elektromagnetyczne 
występujące w warunkach przemysłowych. W przypadku pojawiania się problemów  
z komunikacją z programem SIC-KONFIGURATOR należy zastosować dodatkowe elementy 
zabezpieczające w postaci: 

 Stosowania przewodu USB o długości <1,5m wyposażonego w koraliki ferrytowe  
 Stosowania optoizolowanych HUBów USB po stronie komputera PC 

 W warunkach silnie zakłócanych (np. duże zakłócenia z sieci energetycznej) może zdarzyć się, że 
komunikacja nie będzie możliwa. 
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7. Podłączenie sygnałów zewnętrznych 

Zasilanie oraz sygnały sterujące doprowadza się do modułu poprzez 3 dławnice zapewniające zabezpieczenie przed urwaniem 
przewodów oraz dostaniem się do kontrolera zanieczyszczeń. Przewody podłącza się do zacisków śrubowych umieszczonych 
pod pokrywą panelu. Pokrywę należy zdemontować za pomocą klucza imbusowego 2,5mm, odkręcając 4 śruby mocujące 
pokrywę. 
Po przeprowadzeniu przez dławnice przewodów należy dławnice dokręcić kluczem płaskim 16. 
 

 
 

Rysunek 23. Przykład doprowadzenia sygnałów do kontrolera. 

 
Po poprawnym podłączeniu sygnałów, skonfigurowaniu i przetestowaniu pracy modułu należy zamknąć pokrywę panelu, 
przykręcając ją 4 śrubami nimbusowymi do uzyskania lekkiego oporu. 
 
 

8. Konfiguracja i sterowanie napędem 

Do konfiguracji modułu liniowego służy program SIC-KONFIGURATOR, który pozwala na: 
 

 ustawienie parametrów domyślnych ruchu (prędkość minimalna, maksymalna, przyśpieszenie), 
 ustawienie mocy napędu (prąd maksymalny silnika, redukcja prądu silnika), 
 przetestowanie zadanych parametrów ruchu (zadanie prędkości, pozycji), bazowanie, 
 ustawienie trybu bazowania i działania czujników krańcowych, 
 diagnostykę wejść, wyjść, 
 konfigurację i diagnostykę interfejsu MODBUS (prędkość transmisji, podgląd ramek przychodzących), 
 programowanie kontrolera skryptami ruchu *.mlp stworzonymi w programie ML-PROG. 

 
 

 

 

Wymagania systemu operacyjnego dla programu SIC-KONFIGURATOR: 
- system operacyjny Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 32-bit, 64-bit, 
- procesor 1 GHz, pamięć RAM 256MB. 
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8.1. Konfiguracja parametrów pracy 

Konfiguracja parametrów pracy modułu odbywa się w zakładce Konfiguracja. 

 
SIC-KONFIGURATOR – konfiguracja parametrów pracy  
 

 

 
1) Domyślne parametry napędu – pozwalają ustawić prąd pracy 

silnika, redukcję prądu oraz podział kroku z jakimi pracuje silnik 
po włączeniu zasilania. Parametry te mogą być zmienione   
w trakcie pracy napędu przez komendy protokołu MODBUS lub 
z programu realizowanego przez kontroler (rozdział: 8.1.1) 
 

2) Domyślne parametry ruchu – określają prędkość minimalną, 
maksymalna oraz przyśpieszenie z jakimi będzie pracował 
moduł po włączeniu zasilania. Parametry te mogą być 
zmienione  w trakcie pracy napędu przez komendy protokołu 
MODBUS lub z programu realizowanego przez kontroler. 
(rozdział: 8.1.2)  
 

3) Enkoder – konfiguracja i testowanie enkodera (nie dotyczy 
MLA-SIC) 

 
4) Bazowanie – pozwala ustawić  tryb bazowania (bazowanie 

proste, precyzyjne, inteligentne (nie dotyczy MLA-SIC) (rozdział: 
8.1.3) 

 
5) Pozostałe – dodatkowe ustawienia, konfigurujące reakcję na 

sygnały z wejść K1/K2  (rozdział: 8.1.4) 

 

Rysunek 24. Konfiguracja parametrów pracy w programie SIC-KONFIGURATOR 
 

W rozdziałach 8.1.1 – 8.1.4 szczegółowo zostały opisane poszczególne parametry konfiguracyjne. 
 

8.1.1. Domyślne parametry napędu – moc silnika, podział kroku 

Prąd silnika określa moc z jaką pracuje napęd. Większa moc zapewnia większą siłę przesuwu wózka kosztem większego 
poboru prądu przez moduł oraz głośniejszej i mniej płynnej pracy.  
 
Redukcja prądu ogranicza prąd silnika do zadanej wartości w przypadku, gdy napęd nie jest w ruchu.  
 
Podział kroku określa wewnętrzny podział kroku z jakim pracuje stopień mocy sterujący silnikiem krokowym. Większy podział 
kroku zapewnia precyzyjniejsze i płynniejsze sterowanie kosztem zmniejszenia prędkości maksymalnej i momentu silnika. 
Poniższa tabela pokazuje zależność między ustawionym podziałem kroku, a prędkością i rozdzielczością pozycjonowania 
napędu. 

 
Tabela 8. Zależność między ustawionym podziałem kroku, a prędkością i rozdzielczością pozycjonowania napędu. 

 

Podział kroku 
Rozdzielczość 

pozycjonowania [mm] 
Maks. prędkość 

[m/s] 
1/20 0,04 1,35 

1/32 0,025  0,9 

1/40 0,020  0,75 

1/64 0,012  0,45 

 
 

 

UWAGA 
Dłuższa praca napędu przy maksymalnym prądzie i wysokiej temperaturze zewnętrznej (>30⁰C) 
może spowodować przegrzanie silnika.   
 
Podczas pracy z maksymalnym prądem silnika wskazana jest praca z włączoną redukcją prądu, by 
ograniczyć temperaturę jaką wydziela silnik podczas ciągłej pracy. 
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8.1.2. Domyślne parametry ruchu 

Kontroler po włączeniu zasilania pracuje zawsze z domyślnymi parametrami ruchu (prędkość minimalna, maksymalna, 
przyśpieszenie). Domyślne parametry zostaną wykorzystane podczas pracy napędu, jeśli nie zostaną ustawione inne 
parametry (poprzez protokół MODBUS lub z programów ruchu realizowanych przez kontroler).    
 
Użytkownik ma możliwość ustawienia następujących domyślnych parametrów ruchu: Prędkość minimalna Vmin, Prędkość 
maksymalna Vmax,  przyśpieszenieAmax. 
 

8.1.3. Konfiguracja trybu bazowania 

MLA-SIC może być skonfigurowany do następujących trybów bazowania: 
 

 Bazowanie proste- po wykryciu sygnału z wejścia K1 napęd jest automatycznie zatrzymywany i ustalana jest pozycja 
0. 

 Bazowanie precyzyjne- po wykryciu sygnału z wejścia K1 napęd jest automatycznie zatrzymywany, a następnie cofa 
się z prędkością 2  [mm/s], aż do zaniku sygnału z wejścia K1 (odjazd od czujnika). 

 Bazowanie inteligentne - nie dotyczy MLA-SIC. 
 

8.1.4. Pozostałe ustawienia 

Wejścia HOME jako krańcówki - ograniczenie zakresu ruchu 
Wejście K1 (bazujące) oraz wejście K2 mogą pełnić rolę ograniczników zakresu ruchu napędu. Podanie sygnału na któreś  
z wejść powoduje zatrzymanie napędu. Wówczas możliwy jest tylko ruch w przeciwną stronę. 
 
W przykładowym napędzie z Rysunku 25, silnik po osiągnięciu skrajnej lewej pozycji aktywuje czujnik podłączony do wejścia 
K1. Wówczas napęd zostanie automatycznie zatrzymany. Jego ruch będzie możliwy tylko w prawą stronę (po zadaniu 
dodatniej prędkości lub pozycji). Analogicznie dla ruchu w prawą stronę – silnik zostanie zatrzymany po aktywacji drugiego 
czujnika. 
 

 
Rysunek 25. Ograniczenie zakresu ruchu. 

 
Funkcja ograniczenia zakresu ruchu jest domyślnie wyłączona.  
 

8.2. Konfiguracja RS485 MODBUS-RTU 

Konfiguracji interfejsu RS485 (MODBUS-RTU) dokonuje się w zakładce RS485 programu SIC-KONFIGURATOR. Możliwa jest 
zmiana prędkości transmisji w zakresach: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps). Adres MODBUS ustawiany jest sprzętowo 
za pomocą przełączników. 
 

Przykłady sterowania modułem poprzez MODBUS-RTU dostępne są w dokumentacji: 
„MLA-SIC_protokol_MODBUS.pdf” 



 

www.wobit.com.pl Instrukcja obsługi MLA-SIC – 31.03.2015 str. 19 

 
 

8.3. Sterowanie napędem 

8.3.1. Bazowanie – ustalanie pozycji zerowej 

Po włączeniu zasilania wózek modułu liniowego może znajdować się w pozycji nieokreślonej. By poprawnie zadawać pozycję 
w całym zakresie ruchu kontroler powinien wykonać funkcję bazowania, która polega na dojeździe wózka do początku 
modułu (strona kontrolera), aż do aktywowania czujnika podłączonego do wejścia K1. 

 
Wykonanie bazowania powoduje wyzerowanie wewnętrznego rejestru pozycji. Od tego momentu zadana pozycja (w mm) 
będzie odnoszona do tej pozycji. 
 

 

 Rysunek 26. Kierunek bazowania wózka napędu. 

 
Reakcja napędu na sygnał bazujący z wejścia K1 zależna jest od ustawionego trybu bazowania (konfiguracja trybu bazowania - 
Rozdział 8.1.3). 
 
Bazowanie może zostać wykonane przez: 

 Rejestr MODBUS MOTOR_HOME (adres16) lub REAL_MOTOR_HOME (adres42) 

 Funkcję języka ML-PROG: GoHome()  

 Program SIC-KONFIGURATOR: Zakładka Sterowanie->Bazowanie 

8.3.2. Tryb prędkości i pozycji 

Kontroler MLA-SIC pozwala na pracę w trybie prędkości lub pozycji.  
 
Tryb prędkości powoduje ustawienie zadanej prędkości Vdest [mm/s]. Zwiększenie lub zmniejszenie prędkości do osiągnięcia 
zadanej prędkości realizowane jest z ustawionym parametrem przyśpieszenia Ama x [mm/s

2
]. 

 
Tryb pozycji powoduje ustawienie zadanej pozycji Xdest [mm] względem pozycji zerowej określonej przez sygnał z czujnika 
K1 (bazującego). Napęd rusza z prędkością minimalną Vmin [mm/s]. Rozpędza się i zwalnia z przyśpieszeniem Amax [mm/s

2
]. 

Podczas ruchu silnik nie przekracza prędkości Vmax [mm/s].  
 

 
Rysunek 27. Parametry ruchu napędu 

. 

Parametry Vmin, Vmax, Amaxmożna zmieniać przez: 

 Rejestry MODBUS:   

o VMIN (adres0),   REAL_VMIN  (adres26) 

o VMAX (adres2),  REAL_VMAX (adres28) 

o AMAX (adres4),  REAL_VMAX (adres30) 

 Funkcje języka ML-PROG : SetVmin(),SetVmax(),SetAmax()   

 Program SIC-KONFIGURATOR : Zakładka Sterowanie->Parametry ruchu 
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8.3.3. Zadawanie pozycji względnej / bezwzględnej 

 
Rysunek 28 pokazuje sposób pracy modułu podczas zadawania pozycji względnej/bezwzględnej.  
 
 

 
 

Rysunek 28. Zadawanie pozycji bezwzględnej (xDest), oraz względnej (xMove). 

 
 
Zadanie pozycji bezwzględnej (Xdest): oznacza zawsze ruch wózka modułu względem pozycji bazowej (zerowej). Możliwe 
jest zadawanie pozycji ułamkowej (np. 10,25 mm). 
 
Pozycja bezwzględna może być zadana przez: 

 Rejestr MODBUS XDEST (adres6) lub REAL_XDEST (adres32) 

 Funkcję języka ML-PROG: SetXdest() 

 Program SIC-KONFIGURATOR: Zakładka Sterowanie->Pozycja zadana 
 
Zadanie pozycji względnej (Xmove):oznacza wykonanie ruchu przez wózek modułu o zadaną wartość w mm względem 
aktualnej pozycji wózka modułu. Możliwe jest zadawanie pozycji ułamkowej (np. 10,25 mm). 
 
Pozycja względna może być zadana przez: 

 Rejestr MODBUS XMOVE (adres8) lubREAL_XMOVE (adres34) 

 Funkcję języka ML-PROG: SetXmove()  
 
Zadanie nowej pozycji przed osiągnięciem wcześniej zadanej pozycji powoduje natychmiastowe zatrzymanie napędu  
i realizację trajektorii dla nowej pozycji. 
 
 

 

Dla uzyskania pełnej rozdzielczości zadawanej pozycji zaleca się wyłączyć automatyczną redukcję prądu. 
Zmniejszenie prądu po osiągnięciu zadanej pozycji może powodować odchyłkę pozycji aktualnej od 
zadanej.   

 
 

 

UWAGA 
Nie należy przekraczać zakresu długości pracy modułu (np. zadawać pozycję 1500mm, dla modułu  
o długości 1000mm). Jeśli moduł liniowy pracuje bez drugiego czujnika krańcowego (zamontowanego na 
końcu modułu) przekroczenie pozycji spowoduje kolizję wózka z krawędzią modułu, mechaniczne 
zatrzymanie napędu i zgubienie informacji o rzeczywistej pozycji przez kontroler. 
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8.3.4. Zadawanie prędkości 

 
Prędkość dla modułu zadawana jest w jednostkach mm/s. Prędkość może być zadana jako dodatnia (+) i oznacza ruch wózka 
w stronę od kontrolera oraz jako ujemna (-) i oznacza ruch wózka w stronę kontrolera/czujnika bazującego K1. Możliwe jest 
zadawanie prędkości ułamkowej (np. 0,5 mm/s). 
Ruch modułu z zadana prędkością trwa do póki nie zadana zostanie inna komenda związana z ruchem (zadanie pozycji, 
hamowanie, bazowanie). Maksymalna prędkość jaką można zadać to 1350 mm/s i zależna jest ona od ustawionego podziału 
kroku napędu (rozdział 8.1.1.). 
 
 

 
 

Rysunek 29. Zadanie prędkości z kierunkiem ruchu. 

 
 
Prędkość może być zadana przez: 

 Rejestr MODBUS VDEST (adres12) lub REAL_VDEST (adres38) 

 Funkcję języka ML-PROG: SetVdest()  

 Program SIC-KONFIGURATOR: Zakładka Sterowanie->Prędkość zadana 

 

 

8.3.5. Reset pozycji 

Po włączeniu zasilania modułu niezależnie od pozycji wózka aktualna pozycja bezwzględna będzie wynosiła 0. Aktualna 
pozycja bezwzględna może zostać zresetowana także przez:  

 wykonanie funkcji bazowania przez rejestr MODBUS MOTOR_HOME (adres16) lub REAL_MOTOR_HOME (adres42) 

 wykonanie funkcji bazowania ML-PROG: GoHome(), 

 wykonanie funkcji resetu pozycji prze rejestr MODBUS MOTOR_RESET (adres5003) 

 wykonanie funkcji resetu pozycji ML-PROG: ResetX(), 

 

8.3.6. Zatrzymanie napędu podczas pracy 

Podczas pracy modułu (wózek w ruchu)  może on zostać zatrzymany przez: 

 Wykonanie funkcji resetu pozycji przez rejestr MODBUS MOTOR_RESET (adres5003) lub funkcjiML-PROG: ResetX(), 

 Wykonanie funkcji stopu przez rejestr MODBUS MOTOR_STOP (adres 5002) lub funkcji ML-PROG: Stop(), 

 Zadanie prędkości „0” przez rejestr MODBUS VDEST (adres12) / REAL_VDEST (adres 38)  lub funkcję ML-PROG 
SetVdest() 

 
 

 

UWAGA 
Wywołanie funkcji Stop lub Reset powoduje nagłe zatrzymanie silnika co może spowodować 
zgubienie aktualnej pozycji (szczególnie podczas pracy z większymi prędkościami i obciążeniami 
wózka). Niezbędne jest wówczas ponowne bazowanie napędu. 
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8.4. Diagnostyka napędu 

 
Po podłączeniu zasilania oraz czujnika bazującego do wejścia K1 moduł jest gotowy do pracy. W celu przetestowania 
poprawności podłączenia czujnika należy ręcznie przesunąć wózek modułu, aż do zadziałania czujnika krańcowego. Dioda 
przy wejściu K1 oraz kontrolka Home1 w programie SIC-KONFIGURATOR powinny się zaświecić.  
 
Następnie należy przesunąć wózek od czujnika bazującego, w oknie Bazowanie należy wprowadzić prędkość bazowania 
(0…50 mm/s) i wcisnąć przycisk Bazuj. Wózek modułu powinien ruszyć w kierunku czujnika i zatrzymać się po najechaniu na 
niego. 
 
By zadać pozycję dla wózka z określoną prędkością i przyśpieszeniem należy wprowadzić w oknie Parametry ruchu (4) 
wartość prędkości minimalnej (np. 1 mm/s), maksymalnej (np. 200 mm/s) oraz przyśpieszenia (np. 200 mm/s

2
). W oknie 

Pozycja zadana należy wprowadzić żądaną pozycję np. 500 mm i wcisnąć przycisk Ustaw. Moduł powinien przesunąć się na 
pozycję 500 mm względem pozycji bazowej (zerowej).  
 
 
 
 

SIC-KONFIGURATOR – diagnostyka i sterowanie    

 

SIC-KONFIGURATOR -> Zakładka Sterowanie 
 
1) Stan wejść/wyjść – pozwala podejrzeć aktualny stan wejść i wyjść. 
2) Status napędu – pokazuje stan pracy napędu. Status napędu może 

przyjąć następujące wartości: 
 Wyłączony – silnik wyłączony 
 Włączony – silnik włączony, trzymanie momentu 
 Tryb prędkości – praca z zadaną prędkością 
 Tryb pozycji – poszukiwanie zadanej pozycji 
 Osiągnięcie zadanej pozycji  
 Bazowanie 
 Korekcja pozycji – nie dotyczy MLA-SIC  
 Błąd pozycji – nie dotyczy MLA-SIC 

3) Sterowanie – pozwala wykonać bazowanie, zadać prędkość/pozycję 
dla ruchu wózka z parametrami domyślnymi lub zadanymi w polu 
„Parametry ruchu (4)”.  

 
Rysunek 30. Diagnostyka i sterowanie w programie SIC-KONFIGURATOR 

  



 

www.wobit.com.pl Instrukcja obsługi MLA-SIC – 31.03.2015 str. 23 

 
 

8.5. Programowanie sterownika komendami ruchu (ML-PROG) 

 
Kontroler MLA-SIC może zostać zaprogramowany przygotowanym wcześniej plikiem zawierającym program ruchu, który 
tworzy się w zewnętrznej aplikacji ML-PROG. Program ML-PROG można uruchomić wciskając przycisk ML-PROG (3) z zakładki 
Program SIC-KONFIGURATOR. 
Program ML-PROG tworzy skrypty (pliki z rozszerzeniem *.mlp) w katalogu build. Plik ten może zostać przesłany do 
kontrolera MLA-SIC przez wciśnięcie przycisku Wyślij program (2). 
Po zaprogramowaniu MLA-SIC może pracować samodzielnie wykonując zaprogramowane komendy. Uruchomienie programu 
następuje przez aktywację wejścia RUN(podanie napięcia +5..24V) lub poprzez przyciski Uruchom z okna programu SIC-
KONGIGURATOR (7), a zatrzymanie programu przez dezaktywację wejścia RUN lub wciśnięcie przycisku Zatrzymaj. 
 
 

SIC-KONFIGURATOR – Programowanie  
 

 

SIC-KONFIGURATOR -> Zakładka Program 
 

1) Otwórz plik – pozwala na otwarcie pliku *.mlp ze skryptem ruchu 
wygenerowanym w programie ML-PROG.  

2) Wyślij program – wysyła wczytany wcześniej program do sterownika. 
Program zapisywany jest w pamięci nieulotnej sterownika. 

3) ML-PROG – uruchamia aplikacjęML-PROG do tworzenia programów 
ruchu 

4) Odbierz program– pozwala odczytać program z pamięci sterownika. 
5) Zapisz do pliku – pozwala zapisać do pliku odczytany ze sterownika 

program. 
6) Nr modułu – Komenda ta pozwala wybrać właściwy program ruchu ze 

skryptu (program ML-PROG pozwala tworzyć programy dla 16-
sterowników jednocześnie i zapisuje je w jednym skrypcie). 

7) Uruchom, Wstrzymaj, Zatrzymaj – pozwala sterować programem 
znajdującym się w sterowniku. 

8) Pozwala zapisać rejestry użytkownika konkretnymi wartościami. 

 
Rysunek 31.  Programowanie w programie SIC-KONFIGURATOR 

 

8.5.1. Adresy wejść / wyjść MLA-SIC w ML-PROG 

Za pomocą programów ruchu stworzonych w ML-PROG użytkownik ma możliwość sterowania także dwoma wyjściami 
tranzystorowymi oraz odczytywania stanów wejść. Adresy wejść/wyjść opisane są poniżej: 
 
 

Tabela 9. Adresy wejść/wyjść. 
 

Nazwa Opis 
Adres wejścia  
w ML-PROG 

OUT1 Wyjście uniwersalne 1 1 

OUT2 Wyjście uniwersalne 2 2 

IN1 Wejście uniwersalne 1 1 

IN2 Wejście uniwersalne 2 2 

IN3 Wejście uniwersalne 3 5 

K1 
Wejście czujnika bazujące / 
krańcowego  1 

3 

K2 Wejście czujnika  krańcowego  2 4 
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8.5.2. Przykładowy program ruchu 

Program ruchu w aplikacji ML-PROG tworzy się za pomocą komend wprowadzanych linia pod linią. Oprócz komend ruchu 
takich jak bazowanie, zadanie prędkości czy pozycji istnieje szereg innych komend, które pozwalają na tworzenie 
zaawansowanych programów ruchu i sterowania (oczekiwanie na stan wejść, ustawianie wyjść, skoki, liczniki pętli, 
przerwania od wejść, ustawianie adresów MODBUS,   komendy do realizacji pracy synchronicznej między modułami itp.).   
 
Dokładny opis wszystkich komend oraz przykłady programów znajdują się w katalogu programu ML-PROG i dokumentacji  
„ML-PROG instrukcja.pdf” 
1. % Przypisanie numeru modułu   
2. #ML1 = 0         
3. % Definicje nazw numerów wejść i wyjść sterownika, dla ułatwienia tworzenia programu ruchu 
4. #IN1 = 1  
5. #IN2 = 2  
6. #K1 = 3  
7. #K2 = 4  
8. #IN3 = 5  
9. #OUT1 = 1  
10. #OUT2 = 2  
11. % =======  Konfiguracja parametrów modułu liniowego ============== 
12. CfgDriver(ML1,32) % ustawiamy podział kroku 
13. SetVmin(ML1,10) % ustawiamy prędkość minimalna [mm/s] 
14. SetVmax(ML1,300) % ustawiamy prędkość maksymalna [mm/s] 
15. SetAmax(ML1,300) % ustawiamy przyspieszenie [mm/s^2] 
16. MotorEnable(ML1) % włączamy napęd modułu liniowego o adresie 0 

17.   
18. % =======Bazowanie modułu =============  
19. GoHome(ML1,30) % wykonanie bazowania z prędkością 30mm/s 
20.   
21. % ===== Początek głównej pętli programu ML1 ==== 

22. % Program wykonywany jest w pętli do etykiety main 
23. % ===================================== 

24. Label(ML1,main) % Ustawienie etykiety o nazwie "main" 

25. SetXdest(ML1,120.4) % Zadanie pozycji 120.4 mm 

26. SetOut(ML1,OUT1,on)  % Włączenie wyjścia OUT1 

27. WaitTime(ML1,3000) % Czekanie 3sek. (3000ms) 
28. SetXdest(ML1,300) % Zadanie pozycji 300 mm 

29. SetOut(ML1,OUT2,on)  % Włączenie wyjścia OUT2 
30. WaitInput(ML1,IN1,on)     % Czekanie na aktywne wejście IN1 

31. SetOut(ML1,OUT1,off)              %Wyłączenie wyjścia OUT1 
32. SetOut(ML1,OUT2,off)              % Wyłączenie wyjścia OUT2 

33. SetXdest(ML1,0) % Powrót do pozycji początkowej 
34. Jump(ML1,main                    % Skok do etykiety main 

 

 
Powyższy przykład pokazuje proste sterowanie ruchem wózka, które będzie wyglądało następująco: 
 

 Bazowanie pozycji wózka (dojazd do czujnika K1)  (linia 19) 
 Ustawienie pozycji 120 mm (linia 25) 
 Włączenie wyjścia OUT1 (linia 26) 
 Zwłoka czasowa 3 sek. (linia 27) 
 Ustawienie pozycji 300 mm (linia 28) 
 Włączenie wyjścia OUT2 (linia 29) 
 Oczekiwanie na aktywne wejście IN1 (linia 30) 
 Wyłączenie wyjść OUT1 i OUT2 (linia 31, 32) 
 Powrót wózka do pozycji początkowej 0 mm (linia 33) 
 Powrót do linii 28 programu (etykieta main) i wykonanie cyklu od początku (linia 34 -> linia 24) 
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9. Parametry techniczne modułu liniowego MLA-SIC 

 
Tabela 10. Parametry techniczne modułu liniowego MLA-SIC 

 

Opis  Parametr 

Zasilanie 12 … 36 VDC 

Pobór prądu maks. 3 A + prąd obciążenia wyjść OUT1/OUT2 

Wyjścia tranzystorowe OUT1 / OUT2 PNP,  maks. obciążenie 0,5 A / 30 VDC    

Wejścia uniwersalne IN1, IN2, IN3, RUN Optoizolowane, stan aktywny: +5…24 V, stan nieaktywny <+2 V 

Wejścia czujników krańcowych K1, K2 Stan aktywny: < 0..+2V, stan nieaktywny +5..12 V 

Zasilanie czujników krańcowych +12 V, maks. 250 mA 

Komunikacja  

Optoizolowany RS485: domyślne parametry 38400:8:n:1, protokół 
Modbus-RTU, protokół wewnętrzny, możliwość synchronicznej pracy 
do 16 modułów jednocześnie,  
USB: 1.1, 2.0 

Pamięć programu 300 komend 

Rozdzielczość pozycjonowania  

Podział kroku sterownika:  prędkość 
1/20: 0,040 mm 
1/32: 0,025 mm 
1/40: 0,020 mm 
1/64: 0,012 mm 

Maksymalna prędkość ruchu  

Podział kroku sterownika:  maks. prędkość 
1/20: 1,35 m/s 
1/32: 0,90 m/s 
1/40: 0,75 m/s 
1/64: 0,45 m/s 

Dokładność pozycjonowania  0,1mm 

Maksymalna siła 

Silnik 0,8 Nm (57BYGH802): 30 N 
Silnik 1,2Nm(57BYGH804): 45N 
Silnik 1,9Nm (60BYGH603): 80 N 
Podane wartości wyliczone są na podstawie momentu statycznego 
zastosowanego silnika i zmniejszają się przy wzroście prędkości. 

Temperatura pracy 0…45°C 

Obudowa kontrolera Aluminiowa 

Stopień szczelności kontrolera IP 52 
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10. Konserwacja 

 
Smarowanie wózka i prowadnicy 
 
Prowadnice z szyną profilową muszą być smarowane smarem stałym lub olejem. Zaleca się regularne smarowanie według 
tabeli zamieszczonych poniżej. Za pomocą adaptera smarującego, wózek jezdny można podłączyć bezpośrednio do 
smarowania centralnego. Jeśli prowadnice z szyną profilową są zamontowane pionowo, w bok lub w górę, ilości smarowania 
uzupełniającego zwiększa się o ok. 50 %. 
 

 
Tabela 11. Wytyczne dotyczące konserwacji 

 

Przedziały smarowania uzupełniającego  [km] przy obciążeniu <0,10 𝐶𝑑𝑦𝑛 1000 

Ilość smaru do smarowania uzupełniającego [g] 0,5 

 
 
 
Częstotliwość smarowania uzupełniającego zależy w bardzo dużym stopniu od obciążeń i warunków otoczenia. 
Oddziaływania otoczenia, takie jak wysokie obciążenia, wibracje i zanieczyszczenia skracają przedziały smarowania.  
W czystym otoczeniu i przy małych obciążeniach przedziały smarowania można przedłużyć.  
 
 
Zalecane smary według DIN 51825: 
- do normalnych obciążeń – K2K 
- do obciążeń wyższych (C/P< 15) – KP2K o klasie konsystencji NGLI 2 według DIN 
 
 
Przykładowe smary: 
- BEACON EP1, Fa. ESSO 
- Microlube GB0, (KP 0 N-20), Staburags NBU8EP, IsoflexSpezial, Fa. KLUBER 
- Optimom Longtime PD0, PD1 lub PD2 zależnie od temperatury zastosowania, Fa OPTIMOL 
- Paragon EP1, (KP 1 N-30), Fa. DEA 
- Multifak EP1, Fa. TEXACO 
 
 
Zalecane oleje do smarowania: 
- Klasa lepkości: ISO VG 680 
- Olej standardowy: Mobil SHC 636, w pełni syntetyczny na bazie węglowodoru (PAO) 
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11. Załącznik A – wymiary modułu MLA-SIC 

 



 

www.wobit.com.pl Instrukcja obsługi MLA-SIC – 31.03.2015 str. 28 

 
 

12. Załącznik B – przekrój profilu aluminiowego MLA 
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13. Deklaracja zgodności WE 

 

 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 

Nr 02/09/2014 
 

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 
Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy 

 
tel.: +48 61 22 27 410 
fax: +48 61 22 27 439 

 
 

 
Oświadczamy, że wyprodukowany przez nas wyrób : 
 
Nazwa: Moduł liniowy z napędem paskowym oraz napędem śrubowym 
Typ: MLA i MLAS 
  
spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw: 
 
- 2006/42/WE - dyrektywa maszynowa, wdrożona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. 
(Dz. U. nr 199, poz. 1228) 
 
- 2006/95/WE „Niskonapięciowe wyroby elektryczne” (LVD), wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089) 
 
- 2004/108/WE „Kompatybilność elektromagnetyczna” (EMC), wdrożonej Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r.  
o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82, poz. 556) 
 
oraz spełnia wymogi norm i norm zharmonizowanych: 
 
PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Odporność w środowiskach przemysłowych 
PN-EN 61000-6-4:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w środowiskach przemysłowych 
PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Wymagania ogólne 
PN-EN 61310-2:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Wymagania dotyczące 
oznaczania 
PN-EN 61310-3:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Wymagania dotyczące 
umiejscowienia i działania elementów sterowniczych 
 

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem   
 
Ta deklaracja odnosi się wyłącznie do wyrobu w stanie, w jakim został wprowadzony do obrotu i nie obejmuje części 
składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. 
 
Deklaracja zgodności nie obejmuje wszelkich modernizacji dokonanych niezgodnie z instrukcją obsługi i/lub bez zgody 
producenta. 
Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
 
  
 
Miejscowość: Dęborzyce      Data sporządzenia: 09.09.2014 r. 

 


