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Numer katalogowy: H-5500-8564-04-A

Data wydania: 02.2021

PL Dostęp do dokumentacji tego produktu można uzyskać,
skanując kod kreskowy lub odwiedzając witrynę
www.renishaw.pl/hsi.

http://www.renishaw.pl/hsi
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Bezpieczeństwo

Informacje dla użytkownika

Podczas obsługi obrabiarek zaleca się używanie 
ochrony na oczy.

Informacja dla dostawcy oraz 
instalatora maszyny

Na dostawcy maszyny spoczywa 
odpowiedzialność za uprzedzenie użytkownika 
o wszelkich zagrożeniach związanych 
z eksploatacją, łącznie z tymi, o których 
wspomina się w dokumentacji produktu Renishaw. 
Dostawca odpowiada także za zapewnienie 
odpowiednich osłon i blokad zabezpieczających.

W pewnych okolicznościach sygnał sondy może 
fałszywie wskazywać stan gotowości sondy. 
Zaleca się nie brać pod uwagę sygnałów sondy 
przy podejmowaniu decyzji o zatrzymaniu 
maszyny.

Informacje dla instalatora wyposażenia

Wszystkie urządzenia Renishaw są 
zaprojektowane tak, aby działały zgodnie 
z wymogami odpowiednich przepisów WE oraz 
FCC. Każdy instalator urządzenia odpowiedzialny 
jest za przestrzeganie następujących zaleceń, 
aby zapewnić działanie produktu zgodne z tymi 
przepisami:

• Każdy interfejs MUSI być zainstalowany 
z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń 
elektrycznych takich jak np. transformatory, 
serwonapędy itd.

• Wszystkie podłączenia 0 V/uziemienie 
powinny być podłączone do „głównej szyny 
uziemiającej” maszyny („szyna uziemiająca” 
to wyrównawcze podłączenie dla wszystkich 
uziemień oraz kabli ekranowanych maszyny). 
Przestrzeganie tego zalecenia jest bardzo 
ważne, w przeciwnym wypadku może powstać 
różnica potencjałów pomiędzy uziemieniami.

• Wszystkie ekrany muszą być podłączone 
zgodnie z instrukcją.

• Okablowania nie wolno prowadzić wzdłuż 
wysokoprądowych kabli zasilających, takich jak 
np. kable zasilania napędu lub w pobliżu kabli 
szybkiego przesyłu danych.

• Długość kabli powinna być zawsze minimalna.

Działanie urządzenia

Jeżeli urządzenie to jest użytkowane w sposób 
inny niż określił to producent, zabezpieczenie 
zapewniane przez to urządzenie może być 
osłabione.
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Ta strona została celowo pozostawiona pusta.
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Diagnostyka wizualna interfejsu HSI

DIODA BŁĘDU  
(ERROR)

      OFF

Błąd Brak błędu

DIODA STANU SONDY  
(PROBE STATUS)

Sonda została 
wyzwolona

Sonda gotowa do 
pomiaru

DIODA LED TYPU SONDY 
(PROBE TYPE)

Połączono z sondą 
RENGAGE™

Połączono ze 
standardową sondą

      
Aktywna funkcja 
blokady sondy
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Podłączenie interfejsu HSI do sondy 
RENGAGE™ i sterownika CNC

UWAGA: Gdy sygnał wyjściowy przekaźnika półprzewodnikowego 
zostanie przyłączony jako normalnie otwarty (NO), sonda RENGAGE 
będzie pozostawać w stanie niewyzwolonym (gotowości), jeśli nie 
zostanie przerwane zasilanie albo sonda nie zostanie uszkodzona.

Stan sondy * Normalnie otwarty (NO) ** Normalnie zamknięty (NZ)

Sonda została wyzwolona Zamknięty Otwarty

Sonda gotowa do pomiaru Otwarty Zamknięty

Zewnętrzny kołek 
sprężynowy, zielony

Wewnętrzny kołek 
sprężynowy, niebieski

Stałe gniazdo obsady sondy 
do sondy RENGAGE

HSI

Złącze sondy RENGAGE (3-stykowe)

1 Sygnał wejściowy sondy 0 V

2 Sygnał wejściowy sondy 5 V

3 Ekran

STEROWNIK CNC

Złącze sterownika (12-stykowe)

1 0 V

2 Powrót blokady

4 Zewnętrzna dioda LED 0 V

5 Zewnętrzna dioda LED 10 V

6 NO*

7 Masa

10 Ekran

11 Zasilanie 0 V

12 Zasilanie 12 V do 30 V

8 NZ**

Przekaźnik 
półprzewodnikowy 
wyjściowego 
sygnału stanu

Wejście 
zasilania

Podłącz styk 6 lub 8, lecz nie 
łącz obu przewodów

Wejście 
sondy

Zasilanie 
modułu 
WE/WY

Uziemienie ochronne sterownika 
(zwane również „PE”, punktem 
gwiazdy lub szyną uziemiającą)

Ekran

0 Vdc

Prąd stały o napięciu 
12 V do 30 V

Uziemienie odniesienia sterownika

9
Wyjście 12 V do 30 V  
(z bezpiecznikiem 100 mA)

3 Blokada

Zielony/żółty

Funkcja blokady 
sondy. Informacje na 
temat podłączenia 
można znaleźć 
w Instrukcji 
instalacji interfejsu 
podłączonego na 
stałe systemu HSI 
(numer katalogowy 
Renishaw 
H-5500-8554).
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Podłączenie interfejsu HSI do sondy 
standardowej i sterownika CNC

UWAGA: Gdy sygnał wyjściowy przekaźnika półprzewodnikowego 
zostanie przyłączony jako normalnie otwarty (NO), sonda standardowa 
będzie pozostawać w stanie niewyzwolonym (gotowości), jeśli nie 
zostanie przerwane zasilanie albo sonda nie zostanie uszkodzona.

Stan sondy * Normalnie otwarty (NO) ** Normalnie zamknięty (NZ)

Sonda została wyzwolona Zamknięty Otwarty

Sonda gotowa do pomiaru Otwarty Zamknięty

Zewnętrzny kołek 
sprężynowy

Wewnętrzny kołek 
sprężynowy

Stałe gniazdo obsady sondy 
do sondy standardowej

HSI

Złącze sondy standardowej (3-stykowe)

1 Sygnał wejściowy sondy +

2 Sygnał wejściowy sondy −

3 Ekran

STEROWNIK CNC

Złącze sterownika (12-stykowe)

1 0 V

2 Powrót blokady

4 Zewnętrzna dioda LED 0 V

5 Zewnętrzna dioda LED 10 V

6 NO*

7 Masa

10 Ekran

11 Zasilanie 0 V

12 Zasilanie 12 V do 30 V

8 NZ**

Przekaźnik 
półprzewodnikowy 
wyjściowego 
sygnału stanu

Wejście 
zasilania

Podłącz styk 6 lub 8, lecz nie 
łącz obu przewodów

Wejście 
sondy

Zasilanie 
modułu 
WE/WY

Uziemienie ochronne sterownika 
(zwane również „PE”, punktem 
gwiazdy lub szyną uziemiającą)

Ekran

0 Vdc

Prąd stały o napięciu 
12 V do 30 V

Uziemienie odniesienia sterownika

9
Wyjście 12 V do 30 V  
(z bezpiecznikiem 100 mA)

3 Blokada

Funkcja blokady 
sondy. Informacje na 
temat podłączenia 
można znaleźć 
w Instrukcji 
instalacji interfejsu 
podłączonego na 
stałe systemu HSI 
(numer katalogowy 
Renishaw 
H-5500-8554).
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Ta strona została celowo pozostawiona pusta.
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© 2008–2021 Renishaw plc. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

Kopiowanie niniejszego dokumentu, jego 
reprodukcja w całości bądź w części, a także 
przenoszenie na inne nośniki informacji 
lub tłumaczenie na inne języki z użyciem 
jakichkolwiek metod bez uprzedniej pisemnej 
zgody firmy Renishaw jest zabronione.

Publikacja materiałów w ramach niniejszego 
dokumentu nie implikuje uchylenia praw 
patentowych firmy Renishaw plc.

Dokument RoHS obowiązujący 
w Chinach

Więcej informacji o dokumencie RoHS 
obowiązującym w Chinach można uzyskać na 
stronie:
www.renishaw.pl/mtpchinarohs.

Zastrzeżenie

FIRMA RENISHAW DOŁOŻYŁA WSZELKICH 
STARAŃ, ABY ZAPEWNIĆ POPRAWNOŚĆ 
TREŚCI TEGO DOKUMENTU W DNIU 
PUBLIKACJI, JEDNAK NIE UDZIELA ŻADNYCH 
GWARANCJI ODNOŚNIE TEJ TREŚCI. 
FIRMA RENISHAW NIE PONOSI ŻADNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI, W JAKIMKOLWIEK 
STOPNIU, ZA EWENTUALNE BŁĘDY ZAWARTE 
W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Znaki towarowe

RENISHAW oraz symbol sondy wykorzystany w 
logo firmy Renishaw są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Renishaw plc w Wielkiej 
Brytanii i innych krajach. apply innovation oraz 
inne nazwy i oznaczenia produktów i technologii 
Renishaw są znakami towarowymi firmy 
Renishaw plc oraz jej filii.

Wszelkie inne nazwy marek oraz nazwy 
produktów użyte w niniejszym dokumencie są 
nazwami towarowymi, znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi 
do ich właścicieli.

Gwarancja

Sprzęt wymagający sprawdzenia w ramach 
gwarancji należy zwrócić dostawcy.

Przy zakupie sprzętu od firmy Renishaw 
obowiązują, o ile nie uzgodniono inaczej na 
piśmie, postanowienia gwarancji zawarte w 
WARUNKACH SPRZEDAŻY firmy Renishaw. 
Należy zapoznać się ze szczegółami gwarancji. 
Główne wyłączenia z odpowiedzialności 
gwarancyjnej występują, jeżeli sprzęt był:

• zaniedbywany, nieumiejętnie się z nim 
obchodzono, był nieprawidłowo użytkowany lub

• był modyfikowany lub w jakikolwiek 
sposób zmieniany, chyba że na podstawie 
wcześniejszej zgody firmy Renishaw.

Przy zakupie sprzętu od innego dostawcy, 
należy skontaktować się z nim w celu uzyskania 
szczegółów gwarancji.

http://www.renishaw.pl/mtpchinarohs
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Deklaracja zgodności WE

Firma Renishaw plc oświadcza na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, że sonda HSI jest zgodna 
ze wszystkimi odpowiednimi przepisami Unii 
Europejskiej.

Pełny tekst deklaracji zgodności WE podano pod 
adresem:
www.renishaw.pl/mtpdoc

Dyrektywa WEEE

Oznaczenie produktów firmy Renishaw i/lub 
towarzyszącej im dokumentacji takim symbolem 
oznacza, iż produkt nie powinien być wyrzucany 
wraz z innymi odpadami pochodzącymi z 
gospodarstwa domowego. Odpowiedzialność za 
dostarczenie takiego produktu do wyznaczonego 
miejsca zbiórki produktów przeznaczonych 
do utylizacji odpadów elektrycznych oraz 
elektronicznych (WEEE) w celu umożliwienia 
ich recyklingu lub innych form odzysku ponosi 
użytkownik końcowy. Prawidłowa utylizacja 
takiego produktu pomoże zachować cenne 
zasoby oraz uniknąć negatywnego wpływu na 
środowisko. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w najbliższym punkcie zbiórki lub od 
przedstawiciela firmy Renishaw.

Regulacja REACH

Informacja wymagana na mocy art. 33 ust. 
1 Regulacji (EC) nr 1907/2006 („REACH”) 
dotyczącej produktów zawierających substancje 
stanowiące bardzo duże zagrożenie (Substances 
of Very High Concern - SVHC) jest dostępna pod 
adresem:
www.renishaw.pl/REACH

http://www.renishaw.pl/mtpdoc
http://www.renishaw.pl/REACH
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Patenty

Funkcje interfejsu HSI i podobnych produktów 
podlegają co najmniej jednemu z niżej 
wymienionych patentów i/lub zgłoszeń 
patentowych:

EP 1425550
EP 1804020
JP 4237051
US 6941671



*H-5500-8564-04*

T +48 22 577 11 80
F +48 22 577 11 81
E poland@renishaw.com

www.renishaw.pl

Renishaw Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa
Polska

Dane teleadresowe przedstawicielstw Renishaw 
znajdują się na www.renishaw.pl/kontakt

mailto:poland%40renishaw.com?subject=
http://www.renishaw.pl
http://www.renishaw.pl/kontakt



