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Dziękujemy za wybór naszego produktu! 
 
Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatacją opisywanego urządzenia. 
 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zostały z najwyższą uwagą przez naszych specjalistów i służą jako 
opis produktu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w rozumieniu prawa handlowego. 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.  

 



SDC107 – sterownik silnika DC  instrukcja obsługi                    www.wobit.com.pl      3 

 

1. Zasady bezpieczeństwa i montażu 

1.1 Zasady bezpieczeństwa 

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

 Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia (np.: napięcie zasilania, 
temperatura, maksymalny pobór prądu). 

 Chronić urządzenie przed przedostaniem się do jego wnętrza jakichkolwiek przedmiotów lub płynów  
– grozi porażeniem prądem elektrycznym i/lub uszkodzeniem urządzenia. 

 Podstawowe informacje pozwalające na bezpieczne użytkowanie umieszczone zostały na urządzeniu. 
W przypadku braku takich informacji, znajdują się one w niniejszym dokumencie.  

 Urządzenie, łącznie z jego częściami składowymi, jest wykonane w taki sposób, aby zapewnić jego 
bezpieczny i prawidłowy montaż oraz przyłączenie. 

 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. 

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

1.2 Zalecenia montażowe 

Poniżej zawarte zostały zalecenia, do których należy się stosować, by zapewnić poprawną pracę sterownika. 

 Należy zminimalizować wpływ zakłóceń pochodzących z zewnętrznych źródeł. 

 W celu minimalizacji zakłóceń przewód łączący silnik ze sterownikiem powinien być ekranowany. Zaleca 
się także stosowanie pierścienia ferrytowego na przewodzie silnika przy sterowniku.  

 Przewody sygnałowe nie powinny biec w pobliżu przewodów silnika i powinny być możliwie krótkie.  

 Przy stosowaniu serwonapędów zasilanych z tej samej sieci należy wyposażyć je w odpowiednie filtry 
zasilania w celu eliminacji zakłóceń mogących wpływać na pracę sterownika. Zastosowanie filtrów może 
być koniecznie również w przypadku występowania innych zakłóceń z sieci. 
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2. Opis urządzenia 

2.1 Przeznaczenie  
 
SDC107 jest sterownikiem przeznaczonym dla silników prądu stałego (DC) o mocach do około 120W.   

Sterownik pozwala m.in. na kontrolę prędkości i kierunku obrotów silnika oraz aktywną redukcję prądu 
maksymalnego pobieranego przez silnik (do 6A). 

Prędkość silnika może być zadawana za pomocą zewnętrznego sygnału 0-5V lub poprzez wbudowany 
potencjometr. Sterowanie pracą silnika (zezwolenie na pracę, zmiana kierunku obrotów, wejścia krańcowe) 
odbywają się za pomocą optoizolowanych wejść ENABLE / DIR / LIMIT N / LIMIT P. 

Funkcja limitu prądu (regulowana przez zewnętrzny sygnał 0-5V lub wbudowany potencjometr) pozwala 
ograniczyć maksymalny prąd pobierany przez silnik i zapobiec jego przegrzaniu lub uszkodzeniu. 

 
Właściwości: 
 

 prąd ciągły do 6A  
 napięcia zasilania 12..36V 
 limit prądu maksymalnego zapobiegający przeciążeniu silnika 
 regulacja prędkości / prądu silnika zewnętrznym sygnałem 0-5V lub wbudowanym potencjometrem 
 szybka konfiguracja za pomocą 6 przełączników na panelu przednim sterownika 
 wyjście 5V dla zasilania zewnętrznego potencjometru  
 optoizolowane wejścia aktywacji (ENABLE), kierunku (DIR) oraz sygnałów krańcowych (LIM N, LIMP); stan 

niski <2V, stan wysoki > 5V (maks. 36V) 
 2 wyjścia (PNP) sygnalizujące błąd oraz osiągnięcie prądu maks.  
 wskaźnik LED zasilania,  stanu pracy oraz błędu 
 zabezpieczenie nadprądowe i antyzwarciowe końcówki mocy 
 zabezpieczenie termiczne 
 kompaktowa obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN 

 

2.2 Opis złączy i kontrolek 

 

 
Rys. 1 Opis złączy i panelu. 

 

Nr Opis 
Zasilanie 

1 VDC+ Zasilanie 12 -36 VDC 

2 GND Masa zasilania  

3,4 M+,M- Zaciski dla silnika 

Wejście 0-5V 

5 GND Masa dla sygnałów 

6,7 RS485 Interfejs RS485 Modbus (opcjonalnie)  

8 0-5V Wejście sygnału analogowego dla regulacji 
prędkości / prądu 

9 +5V OUT Wyjście +5V do zasilania zewnętrznego 
potencjometru 

Wejście  

10 ENABLE  

11 DIR   Wejście wyboru kierunku  

12 LIMIT P Wejście sygnału limitu L (dla kierunku DIR=1) 

13 LIMIT N Wejście sygnału limitu P (dla kierunku DIR=0) 

14 COM Masa dla wejść  

Wyjścia 

15 OUT LIMIT Wyjście sygnalizujące limit prądu 

16 OUT ERROR Wyjście sygnalizujące błąd  

17 GND Masa dla wyjść (wspólna z masą zasilania) 
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Opis diod sygnalizacyjnych 

  POWER  Sygnalizacja zasilania 

   ERR / 
CUR.LIM   

Sygnalizacja błędu / ograniczenia prądu: 
 miga szybko (0,3s on/0,3s off)– błąd (zwarcie lub przeciążenie) 
 miga wolno (0,3s on/1s off)– błąd (przekroczenie napięcia zasilania / 

temperatury) 
 świeci – osiągnięty ustawiony limit prądu lub prąd maks. sterownika  

   READY  

Sygnalizacja pracy silnika: 
 świeci – silnik pracuje (ENABLE = ON) 
 miga – aktywne wejście limitu krańcowego (ENABLE = ON i aktywny LIMIT N lub 

P*) 
*aktywny limit = stan wysoki na wejściu LIMIT dla przełącznika LIMIT-LEVEL = OFF, lub 
stan niski dla przełącznika LIMIT-LEVEL = ON) 

 
Opis przełączników 

S1 POT-INT Włączenie regulacji prędkości z potencjometru wewnętrznego 

S2 POT-MODE Tryb ograniczenia prądu 

S3 SOFT-START Funkcja łagodnego startu silnika  

S4 BRAKE-STOP Funkcja hamowania przy braku sygnału enable oraz sygnałach krańcowych  

S5 LIMIT-LEVEL Zmiana polaryzacji wejść czujników krańcowych (S5 ON – krańcówka 
aktywna w stanie niskim)  

S6 AUTO-REVERSE Automatyczna zmiana kierunku obrotów silnika przy dojeździe do czujnika 
krańcowego.  

2.3 Zasilanie 

Zasilanie sterownika 
Do zasilania sterownika zaleca używać się zasilacza o napięciu wyjściowym równym napięciu znamionowym 
użytego silnika (w zakresie +12…+36 V) i odpowiedniej do mocy silnika wydajności prądowej. W przypadku 
większych silników zasilacz powinien pozwolić odebrać energię zwrotną ze sterownika przez co nie jest zalecane 
stosowanie zasilaczy stabilizowanych, lub należy wyposażyć go w dodatkowe kondensatory na wyjściu  
o pojemności min. 4700uF. 
 

 
Wyjście +5V OUT 
Sterownik udostępnia napięcie +5V, które można wykorzystać do zasilania zewnętrznego potencjometru 
podłączonego do wejścia 0-5V IN. Maksymalny pobór prądu dla wszystkich wyjść +5 V nie powinien przekraczać 
100 mA. 
 

 

UWAGA!  
Zwarcie wyjścia +5V OUT z masą (GND) lub napięciem zasilania (VDC+) może spowodować uszkodzenie 
sterownika.  

2.4 Zabezpieczenia  

Sterownik posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz termiczne. Odłącza także napęd po przekroczeniu 
dopuszczalnego napięcia zasilania (>40V). Nie gwarantuje to jednak całkowitego zabezpieczenia przed jego 
uszkodzeniem, szczególnie w przypadku znacznego przekroczenia napięcia zasilania (>50V) lub zwrotu większej 
energii do sterownika (zmiana kierunku bez aktywnej funkcji Soft-Start). 
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UWAGA!  

W przypadku sterowania silnikiem o mocy >100W oraz pracy z dużymi bezwładnościami napędu 
(rozpędzony napęd kręci się dłuższy czas po odłączeniu zasilania) zaleca się używanie funkcji Soft-
Start. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia sterownika.  

 

2.5 Wyjścia sterownika 

Sterownik posiada dwa wyjścia typu PNP OC o obciążalności maks. 40mA.  Aktywne wyjście powoduje pojawienie 
się na nim napięcia zasilania VDC.  
 

 Wyjście OUT ERROR – aktywne w przypadku pojawienia się błędu sterownika 
 Wyjście OUT LIMIT   – aktywne w przypadku osiągnięcia przez silnik ustawionego limitu prądu. Może 

zostać wykorzystane np. do zasygnalizowania mechanicznego zablokowania silnika itp.  
 

 

UWAGA!  
Wyjścia nie nadają się do zasilania elementów wykonawczych (elektromagnesy, styczniki itp.). Przeznaczone 
są jako informacja diagnostyczna dla nadrzędnego układu sterującego (np. sterownik PLC)  

2.6 Przykładowe podłączenie 

 
Rys. 2 Podstawowe podłączenie sygnałów. 

 
Wejście COM jest masą dla optoizolowanych wejść DIR/ENABLE/LIMIT N/LIMIT P. 
W przypadku użycia zewnętrznego sygnały sterującego wejście COM należy podłączyć do masy tego sygnału. 

2.7 Sygnalizacja błędów i reset 

Sterownik może sygnalizować następujące błędy: 
 

 Przeciążenie lub zwarcie (szybkie miganie diody ERROR) 
 Przekroczenie napięcia zasilania / temperatury (wolne miganie diody ERROR) 

 
W przypadku pojawienia się błędu silnik zostaje wyłączony, miga dioda ERROR, a wyjście OUT ERR przechodzi  
w stan wysoki.   
 
By zresetować błąd i kontynuować pracę sterownika należy zdjąć i podać ponownie sygnał ENABLE.  
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3. Konfiguracja sterownika 

Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą przełączników na panelu przednim.  
 

 

S1 POT-INT Włączenie regulacji prędkości z potencjometru wewnętrznego 

S2 POT-MODE Tryb ograniczenia prądu 

S3 SOFT-START Funkcja łagodnego startu silnika  

S4 BRAKE-STOP Funkcja hamowania przy braku sygnału enable oraz sygnałach krańcowych  

S5 LIMIT-LEVEL Zmiana polaryzacji wejść czujników krańcowych (S5 ON – krańcówka 
aktywna w stanie niskim)  

S6 AUTO-REVERSE Automatyczna zmiana kierunku obrotów silnika przy dojeździe do czujnika 
krańcowego.  

3.1 Regulacja prędkości / prądu (S1/S2) 

Regulacja prędkości oraz prądu maksymalnego silnika odbywa się za pomocą zewnętrznego napięcia 0-5V 
podawanego na wejście 0-5V IN oraz wbudowanego potencjometru 10-obrotowego.  
 
W zależności od ustawień przełączników S1 oraz S2 możliwe są następujące kombinacje: 

 S1 (POT-IN) S2( POT-CUR-MODE) Funkcja wejścia 0-5V Funkcja potencjometru 

OFF OFF Sterowanie prędkością --- * 

ON OFF --- * Sterowanie prędkością 

OFF ON Sterowanie prędkością Ograniczenie prądu 

ON ON Ograniczenie prądu Sterowanie prędkością 

 
W przypadki użycia wbudowanego potencjometru 10-obrotowego by ustawić żądany prąd należy: 

 skręcić potencjometr maksymalnie w lewo (wykonać 10 obrotów lub do poczucia oporu) 
 przekręcić potencjometr w prawo X razy 0,5A (np. dla prądu 2A wykonać 4 obroty).  

 
A) Przykład: Regulacja prędkości zewnętrznym potencjometrem i ograniczenie prądu wbudowanym  

 
Rys. 3 Regulacja prędkości zewnętrznym potencjometrem z ograniczeniem prądu. 

 
B) Przykład: Regulacja prędkości wbudowanym potencjometrem bez ograniczenia prądu maks. (~ 6A) 
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Rys. 4 Regulacja prędkości wbudowanym potencjometrem. 

 

3.2 Funkcja łagodnego startu (SOFT-START - S3) 

Przełącznik S3 pozwala włączyć funkcję SOFT-START, która powoduje łagodny rozruch silnika (opóźnienie 
osiągnięcia prędkości maks. wynosi około 2 sek.).  
 
Włączenie funkcji może być konieczne w przypadku sterowania silnikami o większej mocy lub napędzającymi 
mechanizmy o większej bezwładności. W przeciwnym wypadku sterownik może sygnalizować przeciążenie 
podczas startu lub zmiany kierunku obrotów przy większej prędkości.  

3.3 Funkcja dynamicznego hamowania (BRAKE-STOP – S4) 

Przełączenie S4 w pozycję ON włącza funkcję dynamicznego hamowania. Wówczas zdjęcie sygnału ENABLE lub 
podanie sygnału na wejście limitu krańcowego (LIMIT N lub P) powoduje gwałtowne zatrzymanie silnika. Podczas 
takiego hamowania energia z silnika zwracana jest przez sterownik do źródła zasilania.  

 

 

UWAGA!  
Podczas dynamicznego hamowania energia rozpędzonego silnika zwracana jest przez sterownik w postaci 
napięcia do źródła zasilania (silnik pracuje wówczas jako prądnica).  Dlatego należy zapewnić zasilanie 
sterownika pozwalające odebrać energię zwrotną – np. wyposażyć zasilacz duże kondensatory 
elektrolityczne. Z tego względu nie jest też zalecane stosowanie zasilaczy impulsowych.  

 

3.4 Wejścia limitu pozycji  (LIMIT-LEVEL – S5) 

Sterownik posiada dwa wejścia (LIMIT-L oraz LIMIT-P) pozwalające na zatrzymanie silnika po aktywacji wejścia 
zależnie od aktualnego kierunku pracy silnika (wejście DIR).  
 

Kierunek  
Wejście DIR 

Wejście 
LIMIT-L 

Wejście 
LIMIT-R 

Stan pracy 

OFF Aktywne … Zatrzymany  

OFF Nieaktywne … Pracuje 

ON … Aktywne Zatrzymany 

ON … Nieaktywne Pracuje 

 
Przełącznik S5 określa typ zastosowanych czujników krańcowych. Gdy S5 = OFF to dla czujników typu NO (Normal 
Open), gdy S5 = ON to czujniki typu NC (Normal Close).  
 
W przypadku zastosowania 3 przewodowych (np. indukcyjnych) należy użyć czujników z wyjściem PNP.  
W przypadku zastosowania czujników z wyjściem NPN wejścia LIMIT N/P należy podciągnąć do +VDC rezystorem 
około 2,2k ohm uwzględniając wówczas odwrotną logikę działania czujników. 
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A) Przykład podłączenia sterownika do silnika napędzającego śrubę z ograniczeniem ruchu w dwóch 
kierunkach z czujnikami typu NO 

 
Rys. 5 Podłączenie czujników typu NO. 

 
B) Przykład podłączenia sterownika do silnika napędzającego śrubę z ograniczeniem ruchu w dwóch 

kierunkach z czujnikami typu NC 

 
Rys. 6 Podłączenie czujników typu NC. 

 
C) Wykorzystanie wejść LIMIT N/P jako wejście zatrzymujące pracę silnika  

 

 
Rys. 7 Wykorzystanie wejść LIMIT N/P jako wejścia "STOP". 
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3.5 Funkcja automatycznej zmiany kierunku (Auto-reverse - S6) 

Włączenie funkcji Auto-reverse (przełącznik S6 = ON) powoduje automatyczną  zmianę kierunku obrotów silnika 
po aktywowaniu czujnika krańcowego.  
 
Działanie funkcji Auto-Reverse: 

 Włączenie pracy silnika wymaga podania sygnału na wejście ENABLE 
 Silnik rusza w kierunku zależnym od sygnału na wejściu DIR 
 Po osiągnięciu skrajnej pozycji i aktywowaniu czujnika LIMIT N lub P następuje zatrzymanie silnika na ok 3 

sek. 
 Po upływie czasu następuje ruch silnika  w przeciwną stronę, aż do aktywowania drugiego czujnika LIMIT 

oraz zatrzymanie silnika na 3 sek. Następuje powtórzenie sekwencji.  
 

3.7 Aktualizacja oprogramowania sterownika  

Przełączenie wszystkich przełączników w pozycję ON i włączenie zasilania sterownika powoduje jego 
uruchomienie w trybie aktualizacji oprogramowania (przez USB). Konfiguracja S1..S6 = ON nie jest więc 
dopuszczalna podczas normalnej pracy sterownika. 
 

4 Problemy i rozwiązania 

 

Silnik nie kręci się  1) Sprawdź czy świeci się zielona dioda POWER. Jeśli nie brak zasilania 
sterownika lub sterownik uszkodzony.  

2) Sprawdź czy podany jest sygnał na wejście ENABLE. 
3) Sprawdź czy miga dioda LIMIT. Jeśli tak oznacza to, że aktywne jest wejście 

limitu (rozdział 3.4) 
4) Sprawdź czy miga czerwona dioda ERR. Jeśli tak oznacza, że sterownik jest w 

trybie błędu.  By skasować błąd należy zdjąć i ponownie podać sygnał 
ENABLE. 

5) Sprawdź konfigurację przełączników S1/S2 (rozdział 3.1).  
6) Jeśli aktywne jest sterowanie sygnałem zewnętrznym sprawdź czy podane 

zostało napięcie sterujące 0..5V).  

Sterownik sygnalizuje 
błąd po zmianie 
kierunku obrotów lub 
włączeniu  

Prąd rozruchowy silnika jest zbyt duży. Sterownik sygnalizuje osiągnięcie maks. 
prądu lub przechodzi w tryb błędu (dioda ERROR miga). Zaleca się włączenie 
funkcji SOFT-START (przełącznik S3 = ON). 

Sterownik sygnalizuje 
błąd podczas 
hamowania.  

Dla aktywnego trybu BRAKE-STOP S4=ON podczas hamowania zwracana jest 
energia z silnika do zasilania, co może powodować wzrost napięcia zasilania. Jeśli 
zasilacz nie jest w stanie odebrać takiej energii (zbyt małe kondensatory 
elektrolityczne na wyjściu zasilania) napięcie zasilania sterownika może 
przekroczyć wartość maks. (40V). Wówczas sterownik przejdzie w stan błędu.  

Sterownik sygnalizuje 
błąd zaraz po aktywacji 
sygnału ENABLE. 

Należ sprawdzić czy nie ma zwarcia miedzy wyprowadzeniami silnika  lub miedzy 
sygnałem M+ lub M- a GND lub VDC. 
Jeśli błąd powtarza się i nie można go skasować oznacza to, że sterownik został 
uszkodzony. 

Silnik kręci się wolno, 
świeci się czerwona 
dioda. 

Aktywny jest limit prądu silnika. Należy sprawdzić konfigurację przełączników S1  
i S2 i zależnie od ustawionego trybu zwiększyć limit prądu wbudowanym 
potencjometrem lub zewnętrznym sygnałem 0-5V. 
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5 Parametry techniczne  

 

 

Parametry mechaniczne 

Wymiary obudowy: 101 x 18 x 80 mm 

Masa: ok. 100 g 

Zakres temperatur pracy: 5..50°C 

Stopień ochrony: IP20, 

Mocowanie uchwyt na szynę DIN 

 
 
 

 
 
 

Parametry elektryczne 
Zasilanie VDC+ 12…36 VDC 
Pobór prądu Napęd wyłączony: 50mA  
Wyjście +5V 5V, maks. pobór prądu 100mA. 
Maks prąd ciągły silnika 6A 
Wejście analogowe 0-5V IN 0-5V, rezystancja wejścia 4,4k ohm. 
Wejścia sterujące ENABLE, DIR, 
LIMIT N, LIMIT P 

Optoizolowane, stan niski <2V, stan wysoki 
> 5V (maks. 36V) 

Wyjścia OUT ERR, OUT LIMIT Tranzystorowe PNP (source), max. 50mA 
Częstotliwość PWM stopnia mocy 20 kHz 
Zakres temperatur pracy 0…+50

o 
C 
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