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Wstęp 

Terminal służy do wysyłania i odbierania programów bezpośrednio z karty 

SD do maszyny CNC. Zapewnia bezproblemową komunikację ze 

sterownikami firmy Fanuc, Sinumerik jak również z innymi 

wykorzystującymi transmisje szeregową RS-232C. 

 

Parametry transmisji 

Prędkość: 9600 

Parzystość: Parzyste 

Bity danych: 7 

Bity stopu: 2 

 

Znak końca linii dla wysyłanych danych ustawiono na LF (domyślnie 

CRLF). Umożliwia to bezproblemowe wysyłanie danych dla sterowań typu 

Fanuc bez potrzeby zmiany parametrów w sterowaniu. 

 

Na życzenie klienta istnieje możliwość ustawienia innych parametrów 

transmisji. 

 

Dane techniczne 

Nośnik danych: Karta SD 

System plików: FAT 16 

Typ złącza: DB25 męski 

Zasilanie: Bateria 9V 

Wymiary: 112 x 64 x 32 mm 

 

Do poprawnego działania urządzenia ważne jest to aby karta pamięci SD 

była sformatowana w systemie plików FAT 16. Najlepiej użyć kartę której 

pojemność nie przekracza 2GB. Karty typu HC nie są wspierane.  

 

 



 

 

 

 

 

 
1. Złącze DB25 męskie 

2. Karta pamięci SD 

3. Dioda wskazująca stan włączonego urządzenia 

4. Włącznik zasilania 

5. Dioda wskazująca wysyłanie danych 

6. Dioda wskazująca odbieranie danych 

7. Przycisk służący do startu wysyłania, odbierania danych lub 

zakończenia transmisji 

8. Miejsce na baterie 9V znajdujące się z tyłu urządzenia 
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Wysyłanie danych 

Aby wysłać dane należy włączyć urządzenie używając przycisku zasilania 

(4) podłączyć bezpośrednio do maszyny poprzez złącze DB25 (1) i krótko 

nacisnąć przycisk startu transmisji (7) poczym zaświeci się dioda 

wskazująca wysyłanie danych (5), kiedy transmisja dobiegnie końca dioda 

(5) zgaśnie, można również w dowolnej chwili przerwać transmisje 

przyciskając przycisk stop (7). 

 

Dane które chcemy wysłać powinny być zapisane bezpośrednio na karcie 

SD w pliku „PROGRAM.TXT”. Podczas wysyłania danych cała zawartość 

pliku zostanie wysłana do maszyny CNC. Jeśli po włączeniu urządzenia 

karta SD nie zostanie wykryta sygnalizowane będzie to ciągłym miganiem 

diody (5) i (6).  

 

Możliwe jest wysłanie kilku programów jednocześnie, wystarczy tylko w 

pliku na karcie zapisać programy jeden po drugim. 

 

Przykład Fanuc 

 

% 
O0001(PROGRAM1) 
.......... 
.......... 
.......... 

 
O0002(PROGRAM3) 
.......... 
.......... 
.......... 

 
O0003(PROGRAM3) 
.......... 
.......... 
.......... 
% 
 
 
 
 



Przykład Sinumerik 

 

%_N_PROGRAM1_MPF 
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_PROGRAMY_WPD 
.......... 
.......... 
.......... 
 
%_N_PROGRAM2_MPF 
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_PROGRAMY_WPD 
.......... 
.......... 
.......... 
 
%_N_PROGRAM3_MPF 
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_PROGRAMY_WPD 
.......... 
.......... 
.......... 
 
 

Każde sterowanie ma inne nagłówki, aby zobaczyć strukturę programu 

zaleca się najpierw odebrać program z maszyny i podpatrzeć jego 

strukturę. 

 

Odbieranie danych 

Aby odebrać dane należy włączyć urządzenie używając przycisku zasilania 

(4) podłączyć bezpośrednio do maszyny poprzez złącze DB25 (1) i 

przytrzymać przycisk startu transmisji (7) aż zaświeci się dioda 

wskazująca odbieranie danych (6), jak chcemy zakończyć odbieranie 

danych należy krótko nacisnąć przycisk stop (7) w tym momencie dioda 

(6) zgaśnie.  

 

Dane które odbieramy zostaną zapisane bezpośrednio na karcie SD w 

pliku „PROGRAM.TXT”. Jeśli plik ten nie istnieje zostanie najpierw 

stworzony. Natomiast jeśli plik nie jest pusty odebrane dane zostaną 

dopisane na końcu pliku, umożliwia to odbieranie wielu programów nie 

kasując poprzednio odebranych.  



Niektóre sterowania po zakończeniu wysyłania danych wysyłają również 

znak końca transmisji, jeśli taki znak zostanie odebrany w urządzeniu 

zostanie to zasygnalizowane krótkim mignięciem diody (6). 

 

Odbierane dane zostają zapisane w pliku dopiero po zakończeniu 

odbierania danych a nie podczas transmisji, pamiętaj niż wyłączysz 

urządzenie najpierw zakończ transmisje. 

 

Jeśli odebrane dane są niekompletne lub nie da się ich odczytać, sprawdź 

parametry transmisji w maszynie muszą się one zgadzać z parametrami 

urządzenia. 

 

Maksymalna ilość znaków jaką możemy odebrać w jednej linii wynosi 254 

znaków, jeśli ilość znaków zostanie przekroczona na końcu linii zostaną 

dopisane następujące znaki: […], nie ma ograniczeń co do ilości linii, 

podyktowane jest to jedynie pojemnością karty SD. 

 

Kontrola stanu baterii 

Bardzo istotnym aspektem jest aby korzystać z nierozładowanych baterii. 

Przy każdym włączeniu urządzenia dokonywany jest jej pomiar. Jeśli stan 

baterii przekracza minimalną wartość zostanie to zasygnalizowane ciągłym 

miganiem diody (3) wskazującej stan włączenia urządzenia. 

 

Istnieje również możliwość sprawdzenia stanu baterii - wartość wyrażona 

jest w procentach (Patrz tryb serwisowy). 

 

 

Tryb serwisowy 

Tryb serwisowy umożliwia nam sprawdzenie wersji oprogramowania, 

zaprogramowanych parametrów transmisji oraz stanu baterii. Aby przejść 

w ten tryb należy przed włączeniem urządzenia trzymać przycisk startu 



transmisji (7) poczym włączyć urządzenie (4). Uruchomienie trybu 

zostanie zasygnalizowane dwukrotnym mignięciem diody (5) i diody (6) 

poczym na karcie zostanie zapisany plik „INFO.TXT” a w nim zostaną 

zapisane wszystkie wyżej wymienione informacje. 

  

 


