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2 / 3-axlig joystick 
med PWM-utgångar

Joystick-
rörelser

3:e axeln
tumrulle
(tillval)        två axlar

10Vdc ÷ 30Vdc

200 mA + utport (max 10A)

-20 ÷ 70 °C

från 100 to 2500 mA (med 10 mA upplösning)

från 100 to 2500 mA (med 10 mA upplösning)

50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz

2500 mA

3 PWM utgångar samtidigt
Molex kontakt 
Diameter 80 - djup 84 mm

PPRG2 programmeringsdosa

Matningsspänning
Strömåtgång
Temperaturområde
PWM minström
PWM maxström
PWM frekvens
ON/OFF utgångars maxström
Max antal manöver
Anslutningar
Mått under panel
Programmeringsenhet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

BESKRIVNING

JP är en 2 eller 3-axlig joystick med PWM-utgångar, med möjlighet 
att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter.
Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser.

Joystickens rörelser avläses med magnetiska fält inuti spaken (hall effekt).
Det sitter permanentmagneter som följer spakens rörelser. 
Då det är beröringsfritt så medför denna typ av mätteknik lång livsläng. 
.

JP har inbyggda microprocessorer vilket ger
ett brett användningsområde.  

Panelen med tryckknappar är anpassningsbar efter behov.

Karaktärestik:
- du kan styra 2 eller 3 proportionella och oberoende axlar (4 el. 
6 PWM-utgångar) eller endast en proportionalutgång (PWM) med 4 el. 
6 ON/OFF utgångar
- tillval: "virtuell kryssplatta" för icke diagonalkörning
- linjär eller stigande strömkurva
- upp till 3 olika farter, valda med 2 ingångar
- DUMP-utgång, med fördröjt frånslag
- FAULT-utgång
- möjlighet till dödmansgrepp
- oberoende justering av 
  l minström
  l maxström
  l startramp
  l stoppramp
- PWM-frekvens justerbar från 50 till 300 Hz

- matningsspänning från 10Vdc till 30Vdc

- helt ingjutet elektronikort
- tumrulle (3:e axeln) 
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ARBETSLÄGE

FAULT-utgången ger  i normala fall ut en  aktiv utgång (max 2,5 A).
I felläge är FAULT-utporten AV.

Ansluts denna signal till maskinen finns det möjlighet att tex stänga av motorn  
då det uppstår fellägen.

Dumputgången aktiveras (aktiv utgång max 2,5 A) varje gång joysticken förs ur dödbandsläget. 
När rörelsen stannar är dumputgången fördröjd med 0,4 sekunder (ställbart).

Den röda och gröna lysdioden under joysticken används för att markera arbetlägen. 
I normala fall lyser den röda lysdioden när matningsströmmen är ansuten. 
.

Den röda lysdioden blinkar till när dumputgången slås av eller på.

I felläge lyser den röda och gröna lysdioden olika beroende på typ av fel:

RÖD LYSDIOD

Två blink: Systemet har startat när joysticken har varit utanför centrum. För att nollställa, 
bryt strömmen och sätt på igen.

Fyra blink: Internt fel i joystickens magnetgivare. För att nollställa, 
bryt strömmen och sätt på igen.

Fem blink: Fel i den 3:e axelns signal (tumrulle, utanför området). För att nollställa, 
bryt strömmen och sätt på igen.

Sju blink: Kalibreringsparametern är inte lämplig. Blockeras till dess att strömmen bryts.

GRÖN LYSDIOD

När du rör joysticken, lyser den gröna lysdioden mer ju större ström som utgången ger.  
Om ingen ström åtgår så lyser ej dioden, troligen är kabeln sönder eller magneten ej inkopplad.

RÖD och GRÖN lysdiod samtidigt

Ett blink: Joysticken måste kalibreras.

VIRTUELL KRYSSPLATTA

Om man aktiverar funktionen för virtuell kryssplatta kan man bara köra en axel åt gången. 
Det gäller endast joystickens axlar. Den 3:e axeln (tumrullen) kan alltid köras oberoende av de andra. 
.
, 
.
. 
.

SIGNALER
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2 / 3 axlig joystick 
med PWM-utgångar
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PROGRAMMERINGSLÄGE
För att ändra värdet i joystickens parametrar måste man ansluta en programmeringsdosa till kontakten under 
joysticken. Joosticken känner automatisk av när programmeraren är ansuten och går därmed in i programeringsläge 

Justerbara parametrar:
Antalet blinkningar på programmeringsdosans lysdiod indikerar vilket programmeringsteg som är valt.  
När dosan ansluts är du i läge 1.

Genom att trycka "PREV" och "NEXT" har du möjlighet att navigera genom de olika programmeringsstegen. 
Med "+" "-" knapparna ökar eller minskar du värdet i vald parameter. 
.

När önskad justering är utförd måste man spara ändringarna. För att spara tryck "PREV" och "NEXT" samtidigt
i ca 3 sekunder. Om du inte utför komandot för att spara så kommer alla ändringar att gå förlorade när  
strömmen bryts.

Steg 1: justering av minström (manöverns starthastighet)
Steg 2: justering av maxström (manöverns maxhastighet)
Steg 3: justering av startramp (manöverns acc. hastighet)
Steg 4: justering av stoppramp (manöverns ret. hastighet)
Steg 5: justering av dumpens tidsfördröjning 
Steg 6: justering av PWM-frekvensen (för att minska ventilens hysteres)

I steg 1-4 måste manföra joysticken i den riktning som önskas justeras. 
Det är alltså möjligt att ställa olika min/maxström, start/stoppramp för alla olika axlar. 

I programmeringsläge 2-6 fortsätter joysticken att fungera normalt vilket underlättar intrimningen. 

Det enda läget där joysticken beter sig annorlunda är i steg 1 (justering av minström) 
När du är i minströmsläget så kommer joysticken endast att styra ut minströmmen.
Det innebär att om värdet är ställt lägre än magnetens startström så kommer ventilen inte att öppna.
Justera minströmmen så att rörelsen går mycket långsamt, eller att ventilen nästan öppnar.

När du är i steg 2 (justering av maxström), kan du röra joysticken genom hela strömområdet, från  
min till maxström. För att ställa maxströmmen ska spaken vara fullt utstyrd. I praktiken är det oftast enklast  
att först ställa ner strömmen något och sedan succesivt öka till dess att önskad hastighet är uppnåd.

I steg 1-5 ser du ändringarna direkt (real time feedback). För justering av PWM-frekvensen gör man det inte. 
Frekvensen är samma för alla utgångar. 
.

Frekvensen på magneter varierar mellan olika tillverkare. (Otfast mellan 85-120Hz) 
Vid leverans är joysticken inställd på 100Hz vilket brukar vara ok. 

För att ändra frekvensen gör följande: gå till steg 6, tryck på "-" i 3 sek. Nu är frekvensen i läge 0 (50Hz). 
Tryck därefter på "+" knappen tills önskad frekvens är uppnådd. 
(stegas mellan 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz).

OBS: Kom ihåg att spara innan strömmen bryts eller dosan kopplas ur.

enligt följande:

2 / 3 axlig joystick 
med PWM-utgångar
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STORLEK

2 / 3 axlig joystick 
med PWM-utgångar
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+matning -matning

X axel -

Y axel -

Z axel -

IN1 (ingång)

IO2 (ingång/utgång)

IO3 (ingång/utgång)

XB axel PWM +

YA axel PWM +

YA
AXEL

YB
AXEL

XA
AXEL

XB
AXEL

Röd

grön

grön

grön

blå

blå

blå

BLå

Blå

Blå

orange

orange

gul

svart

Tumrulle
kontakt
(Z axel)

Seriell Port
för PRG2 programmeringsdosa
 

2st lysdioder

Underifrån

 14-pol 
MOLEX kontakt.

för matningsspänning,
ingångar och utgångar

IO2 = UT (Fault / Aux / Prop. section) - IN (väljs i Set3)

IN1 = Set2 vald ingång (snabb/långsam)

IO3 = UT (DUMP) - IN (väljs i Set3)

-

+

Tumrulle
signal

0.5V - 4.5V

Joysticken levereras med eller utan kablage

XA axel PWM + 

ZA axel PWM + 

YB axel PWM + 

ZB axel PWM + 

2 / 3 axlig joystick 
med PWM-utgångar

OBS: I olika versioner kan Set2, Set3, 
 IN1, IO2 och IO3 ha olika betydelse.
.

 

På nästa sida följer några exempel på inkopplingar av JP-joysticken.
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Dump

Ya XaXb Yb

Snabb/långsam

12V / 24V

Dump

Za Ya XaXb Yb Zb

Fault

snabb/lån.

1

12V / 24V

1

Dump

Za Ya XaXb Yb Zb

snabb/lån.

PWM

12V / 24V

1

Dump

snabb/lån.

PWM

Za Ya XaXb Yb Zb

12V / 24V

JP
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EXEMPEL:

- 2 PWM sektioner (A+B) 
- Dumputgång
- Snabb/långsam ingång

- 1  PWM output + 4 ON/OFF utgångar
- 1 PWM section (A+B)
- Dumputgång
- Snabb/långsam ingång

- 3 PWM sektioner
- Dumputgång
- fault utgång (felläge)
- Snabb/långsam ingång

- 1 PWM utgång + 6 ON/OFF utgångar
- Dumputgång
- Snabb/långsam ingång

BATTERI

BATTERI

BATTERI

BATTERI

2 / 3 axlig joystick 
med PWM-utgångar
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Exempel på inkoppling till dator för justering av parametrar

PC INTERFACE PROGRAM HUVUDSIDA

till PC:s seriell port
(el. USB till RS232 adapter)

JP joystick

Serial kabel

Serial Adapter

2 / 3 axlig joystick 
med PWM-utgångar
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PRG2PRG2

BESKRIVNING
PRG2 programmeringsdosa är ett enkelt verktyg för att justera parametrarna i JP joysticken.

Med hjälp av dosan och dess lysdiod, har du möjlighet att växla mellan de olika parametrarna. 

Programmeringsdosa

I slutet av programmeringen måste man spara ändringarna 
genom att samtidigt trycka på PREV och NEXT i 3 sek.
Om inte detta görs kommer alla ändringar att försvinna. 
.

Programmeringsdosan kan anslutas under drift. 
.  
.

Joysticken känner av när dosan ansluts och   
går automatiskt in i programmeringsläge 
.

Lysdioden visar med blinkningar de olika programmeringslägena 

Gå till nästa parameter.
(efter sista parametern börjar den om från första igen)

Minska värdet av vald parameter.

Öka värdet av vald parameter. 

Gå till föregående parameter.
(stannar vid första parametern)

FUNKTION:

SKALA 1:1

Tryck PREV och NEXT samtidigt för att SPARA 

"+", "-", "Prev" och "Next" knapparna har AUTOREPEAT
dvs. det går att hålla inne knapparna för att stega.
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