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AANSLUIT-INTERFACE PRINTKAART 
VOOR 
MACH-3 
(update 17-Maart 2010) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bestelnr: CD9430 
• gemakkelijk alle aansluitingen maken door schroefklemmen 
• print direct koppelbaar op de parallel poort van de PC 
• 4 relais en gebufferde uitgangen 
• 5 ingangsciruits met led indicaties 
• analoge uitgang voor 0-10V spindel sturing 
• charge-pump beveiliging 
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Algemene informatie 
Deze printkaart is bedoeld als interface en aansluitprint voor het Mach-3 © systeem. 
Mach-3 maakt gebruik van de printerpoort als communicatie nar uw CNC machine. Hierin 
schuilen gevaren voor uw computer. De printerpoort is eigenlijk voor aansluiting op een 
CNC 
machine niet geschikt waarbij men het gevaar loopt dat de poort beschadigd of zelf 
defekt 
raakt. Deze interface kaart buffert alle in- en uitgangen en heeft tevens naast de dubbele 
voeding van +5V en +24VDC een aantal hulp schakelingen op de printplaat welke 
aansluiting 
en beveiliging van uw machine verzorgt. Deze kaart heeft een bijzonder hoge isolatie 
weerstand op in/uitgangen. Eigenlijk een “must” voor iedere Mach-3 gebruiker. 
Zoals genoemd heeft deze printkaart een voedingsspanning systeem op 230VAC, 4 
powerrelais, 
omzetting van het gegeneerde PWM signaal naar 0-10V=. 
Dit signaal kan nu eenvoudig gebruikt worden voor het aansturen van een DC 
motordriver of 
een frequentieregelaar. 
Ook treft U op deze print de zgn. Charge-pump aan een beveiliging systeem,in 
combinatie met 
Mach-3. 
Deze informatie is bedoeld voor de interface kaart zelf. Voor instellingen en toepassing 
van het 
Mach-3 programma verwijzen wij naar het door de fabrikant verstrekte manual. 
Aansluiting 
Alle aansluitingen zijn uitgevoerd als schroefverbindingen, gebruik een passende 
schroevendraaier voor de klemmen. 
Aansluiting van de voedingstrafo 

Voor het voeden van de print en het Mach3 
systeem kan gebruik gemaakt worden van de 
optionele ringkern transformator. Primair 
230VAC (draden paars-paars). Secondair 
twee windingen 1x 7VAC (geel-geel) 
1x17VAC (rood-rood). 
Controleer goed de aansluitingen van de gele 
en rode draden, een vergissing is al snel 
gemaakt, waardoor het gehele systeem 
beschadigd kan raken 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interne gelijkspanningen 5V= en 24V= worden gezekerd door 2 glaszekeringen 
maat 5x20mm. Voor de 5V= en de 24V= zijn er een      
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1Amp zekering toegepast. Ter indicatie van de 
spanningen zijn er twee groene leds aangebracht. 
LET OP als een of beide zekeringen defect raken, niet 
zonder meer een nieuwe plaatsen eerst de oorzaak 
wegnemen. Gebruik altijd! De juiste zekering 
waarden 

 

 

 

 

Beschrijving van de aansluitingen 
24V-10,11,12,13,15-GND 
Wij beginnen rechtsboven bij het koellichaam van de voeding. 
Dit zijn algemene ingangen voor contacten, de nummers hebben betrekking op de 
aansluit 
pennen van de poort en van Mach-3. 
Voor een schakelaar ingang gebruik de 24V en de een van de ingangen (10,11,12,13,15) 
Indien een benaderings schakelaar wordt gebruikt, pas dan een zgn. PNP uitvoering toe 
en 
sluit deze vervolgens aan op 24V-een van de ingangen(10,11,12,13,15) en GND. 
Een twee draad benadering schakelaar kan aangesloten worden op 24V en een van de 
ingangen. De ingangsweerstand is 1Kohm. Indien men andere bv. 5V signalen als ingang 
wil 
aanbieden moet de ingangsweerstand overeenkomstig aangepast worden. Beter is het in 
dat 
geval een extra op-to coupler voor de ingang te schakelen. Hierdoor blijft de hoge isolatie 
weerstand binnen deze print behouden. 
De status van de ingangen worden door de gele leds aangegeven. 
+5V/2-3, 4-5, 6-7, 8-9/0V 
Op deze serie van 4 klemmen staan alle stappenmotor stuursignalen, de assen kunnen in 
het 
setup deel van Mach3 ingesteld worden. 
Zowel +5V als OV zit op de klemmen. Toepassing is afhankelijk van de aansturing van de 
gekozen stappenmotor drive. Bij model Gecko 201, 202 wordt een common 5V 
toegepast. Bij 
Gecko drives 210-212 is standaard een common 0V gevraagd. 
Wij gaan nu naar de linkerzijde- onderzijde van de printkaart: 
+5V/14-1, 17-16 / 0V 
Dit zijn de 2 aansluitklemmen welke eventueel als 5 en 6 besturing assen kunnen worden 
gebruikt. Dit gaat wel ten koste van de algemene uitgangen. 
In de praktijk zal men meestal genoeg hebben aan 4 assige besturing. ( voor X, Y, Z en 
A as= 
ronddraaitafel. 
Naast de klemmen zitten aan 6 tal jumpers (keuze schakelaars) hiermee kan een keuze 
worden gemaakt tussen gebruik als Stappenmotor sturing (SD) of algemene uitgangen 
(1,14,16,17). Bij keuze van normale uitgangen (OUT) worden de desbetreffende power 
relais 
bediend. 
De resterende 2 jumpers zijn voor de Charge pump (CP) en de analoge spindel uitgang 
(SP). 
 

Charge Pump beveiliging. 
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De Windows driver welke de printerpoort bestuurd kan door onvoorziene 
omstandigheden voor 
ongedefinieerde signalen op de printerpoort zorgen. De chargepump beveiliging bestaat 
uit een 
timer welke 1000 keer per seconde een uitgang gegenereerd, deze timer wordt door het 
Mach3 
circuit steeds gereset. Indien bij een storing dit achterwege blijft zal de uitgang 
afgeschakeld 
worden. Schakel alle belangrijke beveiliging circuits in serie met dit signaal. 
Via de jumper kan gekozen worden voor uitgang 1 als toepassing voor deze charge pump 
beveiliging of als algemene uitgang.(uiteraard vervalt dan de functie van de charge pump 
beveiliging). 
Algemene beveiliging kring. * TIP! 
Om een ideale beveiliging te maken voor uw machine, sluit alle contacten in serie en 
gebruik 
voor de totale kring een ingang op uw Mach3 kaart , bv (10). 
Gebruik het relaiskontakt (1) van chargepump, een hand bediende paddestoel NOOD 
knop, de 
limiet switches op uw machine e.d. Een zijde van de kring op de 24V aansluiten (bij klem 
10) 
en andere zijde van de kring op ingang (10). 
 
Analoge spindel uitgang . 
De analoge spindel uitgang stuurt 0-10V= uit welke kan worden gebruikt voor het 
aansturen 
van een DC motor of een freqentieregelaar. Via Mach-3 kan het PWM signaal binnen het 
softwarepakket op Pin-17 gezet worden. Met de jumper kan gekozen worden voor 
toepassing 
van het spindel toerental circuit of voor normale uitgang (SP-OUT) 
Het signaal kan worden afgenomen tussen GND en SIGN. 
Tussen de aansluitingen P0, PW, P1 moet een potmeter worden aangesloten , waarde 
10Kohm. 
(PW is de midden aftakking van de potmeter). Met deze potmeter kan de spindel snelheid 
met 
de hand beïnvloed worden. 
Op de aansluitingen SW,SW moet een verbindingdraad of schakelaar worden 
aangesloten, 
normaal gesloten, indien geopend zal de uitgang 0V worden en gaat de motor stoppen. 
De potmeter dient ten alle tijde worden aangesloten, ook kan hiervoor een trim potmeter 
worden toegepast. Deze potmeter is bedoeld om bij maximale uitsturing van Mach de 
uitgangs 
spanning af te trimmen naar 10V= en vormt een onderdeel binnen het analoge circuit. 
Het link-rechtsom draaien van de spindel kan bereikt worden door de uitgangsrelais 
kontakten 
naar de frequentie regelaar te voeren, raadpleeg hiervoor het aansluit schema van uw 
frequentie regelaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullende info voor de Mach instellingen, 
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Uit reacties van afnemers blijkt het niet iedereen duidelijk te zijn welke instellingen in Mach3 
gemaakt moeten worden om inderdaad deze 0-10V spindel speed sturing tot stand te brengen. 
1- ga naar CONFIG-> Ports and Pins ->Motor outputs 
enable spindle (groen vinkje), Step pin op 17, Step port op 1, actief low setp (groen vinkje) 
2- ga naar Spindle setup -> Motor control 
enable USE SPINDLE MOTOR OUTPUT 
enable PWM CONTROL 
PWM base freq. =1000Hz. 
Min PWM 4% 
3- CONFIG-> Spindle pulleys 
Pulley 4 (standaard) , zet hierin minimale en maximale toerental en ratio 1. 

Uitgang relais. 
Met de jumpers kan worden gekozen om de uitgang(en) 1,14,16,17 te koppelen op de 
power 
relais. Op de klemmen (2 polig) treft U het maakcontact aan. De relais zelf kunnen forse 
stromen schakelen, echter het sporen patroon op de print is uitgelegd voor maximaal 
2Amp. 
Het is aan te bevelen grotere stromen en spanningen via hulprelais of solid state 
schakelaars 
te schakelen. Status van de power relais worden door gele leds aangegeven. 
Extra voedingsspanning 24VDC 
Op connector met aansluiting GN-24 kan 24VDC afgenomen worden. Let op dit is slechts 
een 
beperkt vermogen (ca.10VA), zeker niet! genoeg om een stappenmotor driver te 
voeden!! 
Aansluitconnector. 
Met de kabel CD-9332 kan de connector verbonden worden met uw printerpoort. 
Naast deze connector treft U een jumper aansluiting aan. Indien gebruikt zorgt deze 
ervoor dat 
er verbinding wordt gemaakt tussen de PC ground en de interne ground op deze 
interfacekaart. 
Sommige willen dit, persoonlijk raadt ik dit af, er kan een aardlus ontstaat welke 
problemen 
kan gaan geven. 

 

INPUTS op MACH3 Interfacekaart CD9430 

Applicatie note  : door McGyver van www.cnczone.nl 

Nou is dat een beetje veel aangezien er op de kaart 5 inputs zitten en je inderdaad maar 
1 van deze sensors op een input kan zetten (met gewone microswicthes kan je ze wel in 
serie schakelen en op 1 input zetten).. en dan zou je ook je noodstop niet kunen 
gebruiken 
Dus 6 inductieve sensors is een tikkie overdone3 
 
Maaarrrrrr.. Mcgyver zou Mcgyver niet zijn als hij daar geen oplossing voor zou hebben  
En zo effe in de gouwigheid schud ik er maar liefst 5 uit mn mouw  
 
Optie 1: 
Plaats maar 3 sensors i.p.v. 6 aan de meest positieve kant van iedere as. op een niet 
bewegend deel van de machine....iedere sensor word gebruik als home switch en als 
positieve eindswitch.... 
Voor de negatieve limiet gebruik je dan GEEn swicth maar je kan dan gewoon de 
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software limits instellen..Dit laatste zou ik altijd doen.. werkt veel prettiger in mach en je 
triggerd geen e-stop als je de switch schakeld.. 
Zo gebruik je maar 3 inputs voor de switches, 1 voor de e-stop en heb je er 1 over. 
 
Optie 2: 
Plaats 2 gewone microswitches per as en net binnen het berijk van deze switches plaats 
je de inductieve sensor... 
De inductieve sensor heeft dan alleen de functie als home switch.. en de limit switches 
als limit switches. 
De Inductieve sensors krijgen ieder een eigen input en de microswitches kunnen met zn 
allen (ja alle 6) in serie geschakeld worden en op 1 input geschroefd worden. 
Zo gebruik je maar 3 inputs voor de inductieve switches,1 voor alle micros-limit switches 
en 1 voor de e-stop en dan zijn je inputs op de kaart op...  
 
Optie 3: 
Gebruik helemaal geen inductieve sensors (mijn voorkeur zou zijn om ze wel te 
gebruiken) en neem 6 switches elk aan 1 zijde van elke as en schakel elk setje switches 
van elke as en schroef deze op een eigen input. 
Zo gebruik je maar 3 inputs voor de switches, 1 voor de e-stop en heb je er 1 over. 
 
Optie 4: 
Geen inductieve sensors... en 1 micro switch per as... zelfde verhaal als optie 1 dus 
software limits gebruiken.. 
 
Zo gebruik je maar 3 inputs voor de switches, 1 voor de e-stop en heb je er 1 over. 
 

Optie 5: (deze is wellicht het slimst) 
Neem 3 inductieve sensors... en plaats deze op het bewegende deel van iedere as.. 
Je kan dan of kiezen voor een schroefje /metalen blokje aan de uitersten van de assen 
die de sensor triggeren als de sensor nadert of een metalen strook waar aan de uiteinden 
een gaatje zit zodat de sensor juist uitschakeld... 
Sensors worden dus gebruik voor zowel de limits als voor het homen. 
Zo gebruik je maar 3 inputs voor de switches, 1 voor de e-stop en heb je er 1 over. 
 
Ik denk dat in veel gevallen de laatste optie wel 1 van de betere is, je gebruikt weinig 
onderdelen weinig arbeids intensief en het werkt exact hoe je zou willen... 
 
Om 6 van deze switches te gebruiken zou denk ik bij geen enkel besturings systeem een 
goede optie zijn omdat je altijd tegen het maximum van het aantal inputs aanloopt... 
 
Hou er wel rekening mee dat als je alleen micro switches gebruikt(geen inductieve) en 
dus 1 van de switches gebruikt om te homen je de 2 switches voor elke as op een eigen 
input moet zetten , dit omdat je anders rare effecten krijgt tijdens het homen... heb je 3 
losse home switches en 6 limit switches dan staan de home switches op ieder een eigen 
input en de rest van de limit switches met elkaar doorverbonden op 1 input... Zo gaat 
het altijd goed. 
 
Je kan dus zo zelf een keuze maken die je het beste acht.. 
 
 
 
Optionele extra,s : 
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CD9326 Montageplaat, aluminium om de Mach3 kaart te monteren samen met de 
transformator CD9421. Wordt geleverd met alle montage materialen. 

 

CD9332 Datakabel voor deze kaart 

 

 

 

  

 

ER1450 MPG rotary switch, handwiel pulser met 
aluminium handwiel 

 

 

 

 

CS9916 Mach3 software licentie wordt geleverd op CD met licentie voucher 

 

Links: 
www.machsupport.com  Download hier uw software, manuals en updates 
www.cnczone.com   Nuttig forum voor alle cnc vragen 
www.cnczone.nl      Forum voor CNC in Nederland-Belgie 
www.leeuwinga.nl   Uw leverancier voor cnc componenten 


