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1. Wstęp. 

Dziękujemy za wybór produktów firmy MIKSTER. Wierzymy, że będą Państwo z nich zadowoleni. 
Dzięki dołączonej przez nas lekturze będą Państwo mogli w największym stopniu skorzystać z możliwości 
sterownika mikroprocesorowego serii INDU, iMAX 510 MAS. 
Sterowniki  mikroprocesorowy iMAX 510 MAS jest urządzeniem  kompaktowym typu All-in-One czyli integrującymi 
w sobie funkcję sterownika, dotykowego panela operatorskiego  rozbudowanego o opcje komunikacyjne oraz 
wbudowaną obsługę sygnałów wejściowych i wyjściowych. Dzięki swoim możliwościom sterowniki te znajdują 
zastosowanie w aplikacjach sterowania procesami przemysłowymi , w których zachodzi konieczność kontroli takich 
parametrów jak temperatura , ciśnienie , próżnia  , wilgotność , waga itp. 
 

2.Konstrukcja, przeznaczenie, mo żliwo ści. 

 
 Sterownik typ INDU iMAX 510 MAS  przeznaczony jest do automatycznego sterowania procesem masowania w 
masownicach próżniowych.  
 
Podstawowe parametry sterownika: 
 - automatyczna realizacja programu technologicznego 

- 50 programów 
- 6 cykli/program 
- 2 fazy/cykl 
- kontrola i regulacja temperatury 
- kontrola i regulacja próżni (ciśnienia) 
- płynne zadawanie prędkości obrotowej bębna 
- programowe sterowanie urządzeniami wykonawczymi (styczniki, elektrozawory,          
   itp.) 
- tryb pracy ręcznej 
- funkcja AUTOSTARTU 
- kontrola wagi podczas załadunku 
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* - klawisze funkcyjne występują tylko w wersji sterownika INDU iMAX 510 MAS. 

 

INDU iMAX500 MAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ekra dotykowy 

*Zewnętrzne klawisze funkcyjne 
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INDU iMAX  

Controller One partial Front
Panel type

Outside
dimensions

Dimensions
of assembling

hole

Assembling depth
dimensions

(toegether with
connections)

iMAX 500MAS-H

iMAX 500MAS-V

269x177mm

177x269mm

235x142mm 80mm

142x235mm 80mm

iMAX 500MAS-H

28TO

iMAX 500MAS-V

28 TO

269x177mm

177x269mm

235x142mm 80mm

142x235mm 80mm

iMAX 500FMAS-H 190x139mm 156x127mm 100mm

iMAX 500FMAS-V

iMAX 500FMAS-H

28 TO
190x139mm 156x127mm 100mm

139x190mm 127x156mm 100mm

139x190mm 100mm127x156mmiMAX 500FMAS-V

28TO
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INDU iMAX500/510 MAS 
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INDU iMAX500F MAS 
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3. Instrukcja obsługi  

 3.1 Początek pracy INDU iMAX510 MAS. 
 

 Aby sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów, stworzony został intuicyjny interfejs użytkownika, 
obsługiwany za pomocą panela dotykowego. Po włączeniu zasilania sterownika na ekranie wyświetlony zostanie 
ekran startowy z trzema ikonami.  
 

 

Rys. 1 Ekran startowy (ikony od lewej  „Ustawienia”,  „Sterowanie ręczne”,  „Praca 
automatyczna - start”). 

 
 Interakcja użytkownika ze sterownikiem polega na wskazywaniu, poprzez naciśnięcie ekranu, 
odpowiednich ikon oraz wskaźników wartości. Parametry pracy sterownika wprowadzane są poprzez zmiany stanu 
przycisków dwustanowych oraz wpisywanie wartości numerycznych i tekstowych za pomocą ekranu z klawiaturą 
numeryczną.  
 

 3.1.1 Funkcje podmenu „Ustawienia”   

 
 Podmenu udostępnia funkcje programowanie procesów, funkcję użytkownika, oraz szereg funkcji 
serwisowych niezbędnych do poprawnej konfiguracji sterownika. Funkcje opisane są w rozdziale 3 i 4. 
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 3.1.2 Funkcje podmenu „Sterowanie r ęczne”   

 Podmenu zabezpieczone kodem dostępu (domyślnie 222), udostępnia funkcję sterowania ręcznego 
dedykowanych dla masownicy funkcji załadunku i wyładunku. Udostępnia również w pełni funkcjonalne ręczne 
sterowanie procesem masowania.   
 

 
Rys 2. Ekran „Sterowanie ręczne” 

(ikony od lewej  „Półautomatyczne sterowanie cyklem załadunku”,  „Ręczne sterowanie procesem 

masowania”,  „Półautomatyczne sterowanie cyklem rozładunku”). 
 
 

 3.1.3 Funkcje podmenu „Praca automatyczna - start”   

 
 Podmenu pracy automatycznej służy do uruchamiania procesów zdefiniowanych przez użytkownika. 
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3.2 Konfiguracja 
 

 3.2.1 Programy technologiczne, edycja programów 

 
 Aby stworzyć nowy program lub dokonać edycji już istniejącego należy na wejść do podmenu „Ustawienia” 
(rys. 7) i wybrać ikonę „Programowanie”: 

 

 
 

Na ekranie „Klawiatury numerycznej” (rys. 3) należy wpisać kod dostępu (domyślnie 111) i zatwierdzić ikoną OK. 

 
Rys 3. Ekran „Klawiatura numeryczna”. 

 
Na wyświetlonym ekranie „Wyboru programu” (rys. 4) wskazać pozycję i zatwierdzić ikoną OK. 

Programowanie 

Wprowadź kod 

****** 
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Rys 4. Ekran „Wybór programu”. 

 
Edycja parametrów programu odbywa się na ekranie przedstawionym na rysunku 5. 

 
 

 
Rys 5. Ekran „Edycja parametrów programu”. 

 
 
Edycja wartości zadanych odbywa się poprzez naciśniecie ikony z wyświetlaną wartością liczbową lub tekstową 
(np. biała belka z czasem cyklu lub nazwa programu).  
 
Urządzenia w danym cyklu/fazie są włączane lub wyłączane poprzez naciśnięcie odpowiedniego piktogramu. 
 

Czas cyklu format godziny:minuty 

Numer cyklu 

Obroty zadane 

Temperatura zadana 

Zakładki fazy 

Czas fazy MM:SS 

Próżnia zadana 

Wybierz program 

 Program1 

Program 2 

Program 3 

Program 4 

Program 5 

Nazwa programu 
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- obroty szybkie                                   - pompa próżniowa 

 - obroty lewo                                         - napowietrzanie 

 - obroty prawo                                      - pompa próżniowa 

 - impuls próżni                                      - sygnał dźwiękowy 
 
 
 
Zmiana cyklu odbywa się poprzez naciśnięcie belki z wyświetlanym numerem cyklu. Naciskając zakładkę fazy 
zmienia się numer aktualnie edytowanej fazy.  
Jednoczesne włączenie funkcji obroty lewo i obroty w prawo powoduje cykliczne przełączanie kierunków obrotów w 
danej fazie. 
 
Aby zapisać ustawienia należy nacisnąć ikonę OK. Sterownik zapisze wprowadzone wartości oraz przejdzie do 
poprzedniego ekranu (ekran „Wybór programu”). 

 3.2.2 Konfiguracja parametrów sterownika 

  Ekran  „Ustawienia” przedstawiony jest na rysunku 7. 

 
Rys 7. Ekran „Ustawienia”. 

 
 

Funkcje użytkownika 

Programowanie 

Funkcje serwisowe 1 

Funkcje serwisowe 2 
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 3.2.2.1 Funkcje u żytkownika   
 
 Ekran funkcji użytkownika (rys. 8) pozwala na zmianę języka, ustawienie zegara systemowego oraz 
parametrów funkcji autostartu. 

 
Rys. 8 Ekran „Funkcje użytkownika” 

 
Sterownik obsługuje język Polski i Rosyjski. 
Funkcja auto start opisana jest w rozdziale 5.3.2. 
 

 3.2.2.2 Funkcje serwisowe 1.  
 
 Poprzez ekran „Funkcje serwisowe 1” (rys. 9) można przejść do edycji parametrów SETUP oraz edycji 
przekaźników podczas cyklu załadunku i rozładunku. Aby przejść do funkcji serwisowych 1 należy podać hasło 
użytkownika. 

Język 

Ustaw czas 

Autostart 

Funkcje użytkownika 

Funkcje serwisowe 1 
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Rys. 9 Ekran „Funkcje serwisowe 1” 

 
Parametry SETUP opisane są w rozdziale 5.2.3. 
Ustawienie przekaźników podczas cyklu załadunku i wyładunku realizowane jest na następujących ekranach. 
 
 

 
Rys. 10 Wybór funkcji załadunek lub wyładunek (ikony od lewej „załadunek”, „rozładunek”) 

 

Setup 

Przekaźniki 
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Rys. 11 Wybór aktywnych przekaźników podczas załadunku lub wyładunku. 

 

 3.2.2.3 Funkcje serwisowe 2   
 
 Funkcje dostępne tylko dla serwisu. 

 3.2.3 Ustawienie parametrów sterownika  

 Aby ustawić parametry sterownika należy wybrać funkcję „Setup” na ekranie „Funkcji serwisowych 1”. Na 
wyświetlonej liście parametrów należy wskazać i potwierdzić wybór parametru ikoną „OK”. Następnie wpisać 
żądaną wartość za pomocą ekranu „klawiatury numeryczne” i zatwierdzić ikoną OK. 
 
Znaczenie poszczególnych komórek przedstawia tabela: 
 

Numer 
komórki 

Nazwa komórki Wartość 
fabryczna 

Zakres Opis 

F00 Numer sterownika w sieci 1 1..32 Numer w sieci RS - 485  pod jakim 
widziany 
jest sterownik przez komputer PC. 

F01 Czas sygnału końca programu 10 0.. 99 s Czas sygnału 
akustycznego po 
zakończeniu 
realizacji programu 

F02 Czas sygnału końca cyklu 5 0.. 99 s Czas sygnału 
akustycznego przy 
przejściu do 
kolejnego cyklu 

F03 Opóźnienie przełączania kierunku 5 0.. 99 s Czas opóźnienia 
przy przełączaniu 
kierunku obrotów 
bębna 

Funkcje serwisowe 2 

Setup 
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F04 Opóźnienie wył. pompy/zaworu 0 0.. 99 s Czas opóźnienia 
wyłączenia 
pompy/zaworu 

F05 Opóźnienie zał. pompy/zaworu 20 0.. 99 s Czas opóźnienia 
załączenia 
pompy/zaworu 

F06 Histereza pompy próżniowej 2 0.. 99 % Histereza dla 
pompy próżniowej 

F07 Histereza zaworu zapowietrzając. 2 0.. 99 % Histereza dla 
zaworu 
zapowietrzającego 

F08 Kod dostępu do programowania 111 0... 99999 Kod dostępu do programowania 

F09 -    

F10 Kod dostępu do pracy ręcznej 222 0... 99999 Kod dostępu do parametrów 
sterownika 

F11 Dopuszczalne przekroczenie t.zad 5 0.. 99 C Dopuszczalne 
przekroczenie 
temperatury 
zadanej. 

F12 Prędkość transmisji szeregowej 1 0.. 1 Prędkość transmisji RS485 - 
połączenie z PC 
0 – 9600 
1 - 115200 

F13 Wznowienie procesu 1 0.. 1 Włączenie wznawiania procesu po 
zaniku zasilania  
0-wyłączone 
1- załączone 

F14 Czas na wznowienie procesu 10 min 00:00 .. 99:59 Czas po którym proces nie 
zostanie wznowiony jeśli nastąpił 
zanik zasilania 

F15 Wartość impulsu próżni 11 0.. 99 % Wartość impulsu 
próżni 

F16 Czas załączenia impulsu próżni 0 0.. 99 min Czas trwania 
impulsu próżni 

F17 Czas trwania impulsu próżni 10 min 0.. 99 min Czas załączenia 
impulsu próżni 

F18 Prędkość bębna dla rozł. 5 0.. 9  Prędkość obrotowa 
bębna dla fazy rozładunku. 

F19 Prędkość bębna dla zał. 5 0.. 9  Prędkość obrotowa 
bębna dla fazy załadunku. 

F20  Rodzaj czujnika próżni 0 0.. 1 Rodzaj czujnika późni 
0- czujnik wewnętrzny 
1- czujnik zewnętrzny 
0..20mA 

F21 Włączenie wagi przy załadunku 0 0.. 1 Włączenie kontroli wagi przy 
załadunku poprzez wejście 
prądowe sterownika 
0-wyłączone 
1-załączone 

F-- - - - - 
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F40 Histereza dolna regulatora temp. 2 0.. 99 C 
 

Histereza dolna 
regulatora 
temperatury 

F41 Histereza górna regulatora temp. 2 0.. 99 C Histereza górna 
regulatora 
temperatury 

F42 Opóźnienie zał./wył. reg. temp. 20 0.. 99 s Czas opóźnienia 
załączenia i 
wyłączenia 
regulatora 
temperatury 

F43 - - - - 

F44 Maksymalne zadane ciśnienie 93 0.. 100 % Maksymalna 
wartość zadanego 
ciśnienia 

F45 - - - - 

F46 Typ silnika 0 0.. 1 Typ silnika  
0 – silnik jednobiegowy 
1 – silnik trzybiegowy – 
wartość nastawy silnika 
przekaźniki: 1,2,3 

F47 Maksymalna wartość prędkości s. 9 0.. 9 Maksymalna 
wartość zadanej 
prędkości 
obrotowej silnika 

F48 Sygnał klawiatury 1 0.. 1 Sygnał dźwiękowy naciśnięcia 
panelu dotykowego 
0-wyłączone 
1-załączone 

F49 Czujnik zewnętrzny próżni 0 0 0.. 20 Wartość prądu dla czujnika 
zewnętrznego próżni przy wartości 
próżni równej 0 

F50 Czujnik zewnętrzny próżni 100 20 0.. 20 Wartość prądu dla czujnika 
zewnętrznego próżni przy wartości 
próżni równej 100 

F51 Waga dla 0mA 0 0.. 20000 kg Wartość wagi przy prądzie 0mA 

F52 Waga dla 20mA 0 0.. 20000 kg Wartość wagi przy prądzie 20mA 

F53 Alarm przekroczenie temp. 0 0.. 1 Włączenie alarmu przekroczenie 
temperatury zadanej o wartość z 
komórki F11  
0-wyłączone 
1-załączone 

F54 Alarm brak czujnika temp. 0 0.. 1 Włączenie alarmu brak czujnika 
temperatury 
0-wyłączone 
1-załączone 

F55 Panel boczny 1 0.. 1 Włączenie ikony panelu bocznego 
na ekranach pracy ręcznej 
0-wyłączone 
1-załączone 
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3.3 Funkcje urz ądzenia. 

  

 3.3.1 Realizacja programu technologicznego 

 Aby uruchomić program należy na ekranie startowym (rys.1) wybrać ikonę „Praca automatyczna”, na 
ekranie „Wyboru programu” (rys. 4) wskazać pozycję i zatwierdzić ikoną OK. 
 

 
Rys. 12. „Ekran procesu”. 

 
Uruchomienie procesu następuje po naciśnięciu ikony „START”. 
Sterownik umożliwia edycję zadanych parametrów podczas uruchomionego programu. Aby edytować wartości 
należy nacisnąć ikonę „EDIT”. Proces edycji parametrów jest analogiczny do opisanego w rozdziale 3.1. Podczas 
edycji urządzenia nie są wyłączane. Wznowienie programu następuje po ponownym naciśnięciu przycisku „EDIT”. 
 
 

UWAGA!!! 
Wprowadzone podczas pracy sterownika zmiany obowi ązują tylko do momentu 
zakończenia procesu technologicznego. Po zako ńczeniu programu sterownik 
“pami ęta” program z danymi ustawionymi podczas procesu pr ogramowania. 

 
 
Obok nazwy programu wyświetlany jest czas pozostały do końca procesu. Poprzez naciśnięcie belki ze 
wspomnianym czasem, zmienia się tryb wyświetlania na czas od uruchomienia procesu. 
Naciśnięcie ikony „PAUZA” zatrzymuje uruchomiony program oraz wyłącza wszystkie urządzenia. Wznowienie 
programu następuje po naciśnięciu przycisku „START”. 
 
W każdej chwili możemy przerwać wykonywanie programu, aby to zrobić należy nacisnąć klawisz„STOP”. 
 
Jeżeli program nie zostanie zakończony w sposób naturalny tylko poprzez zanik zasilania, to przy następnym 
uruchomieniu sterownik automatycznie będzie kontynuował przerwany proces w przypadku gdy przerwa zasilania 
nie przekroczy czasu ustawionego w komórce SETUP F14 oraz jeżeli funkcja ta jest włączona w komórce SETUP 
F13. 
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 3.3.2 Autostart.    

 Aby uruchomić program o zadanej godzinie należy użyć opcji autostartu. Na ekranie „Funkcje użytkownika” 
należy wybrać ikonę Autostart, wybrać program i zatwierdzić ikoną „OK”. 
 
Na ekranie „Autostart” (rys. xx) należy ustawić godzinę włączenia programu poprzez naciśnięcie na belkę z 
wyświetlanym czasem, wpisanie żądanej godziny i zatwierdzenie ikoną „OK”. Na ekranie startowym powinna 
pojawić się godzina oraz nazwa programu który będzie uruchomiony. Ustawienie czasu na godzinę 00:00 
spowoduje wyłączenie autostartu. 
 

 
Rys. 13 Ekran „Autostart” 

 
 

 3.3.3 Impuls pró żni.   

 Funkcja impulsu próżni pozwala na dodatkowe impulsowanie wartością próżni w masownicy. Za 
konfigurację odpowiadają następujące komórki setup: 
 
 - F15 Wartość impulsu próżni, 
 - F16 Czas załączenia impulsu próżni, 
 - F17 Czas trwania impulsu próżni 
 
Impuls próżni może zostać włączony w każdej fazie masowania. Włączenie impulsu odbywa się podczas 
programowania pracy automatycznej za pomocą ikony: 

 
 
Funkcja ma za zadanie zmieniać wartość próżni zadanej w danej fazie na wartość ustawioną w komórce F15. 
Zmiana ta będzie następować po czasie F16 od początku fazy, na czas ustawiony w komórce F17.  
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4. Dane techniczne 
 

Sterownik NDU iMAX 510 MAS Dane techniczne 

Zasilanie: 24VDC 1A MAX 

Pobór mocy: 15W 

Wymiary: Wymiary zewnętrzne: 178x270mm 
Wymiar otworu montażowego: 140x234mm 
Minimalna głębokość otworu montażowego:  90mm 

Wyświetlacz: TFT - GRB QVGA 5,6” 320x240px 

Waga: 1500g 

Obudowa: Jednoczęściowa typu front panel 

Stopień ochrony: Od przodu – IP65 (Obudowa z uszczelka silikonową) 
Od tyłu - IP21 

Warunki pracy: Temperatura pracy: 0oC..+50oC 
Temperatura składowania: -18oC..+70oC 
Wilgotność: 0..75% 

  

Komunikacja cyfrowa: RS485 – Optoizolowany. Długość przewodu do 
1200m, sygnał A B. 

Zegar czasu rzeczywistego: TAK 

Pomiary: Temperatura: PT100 
Ciśnienie: czujnik wewnętrzny lub wejście prądowe, 
zakres pomiarowy 0..100%, rozdzielczość 1%, 
dokładność pomiaru 1%. 
Pomiar próżni względnej: w % (kanał 2). 
Waga: wejście prądowe (kanał 3). 

Wyjścia: Przekaźnikowe: 9 
Prądowe: 0..20mA (regulacja obrotów). 

Wejścia kontrolne: Nie są używane. 

Autostart: TAK 

Obciążalność styków przekaźnikowych: Zalecane zewnętrzne zabezpieczenie - bezpiecznik 
topikowy: 6,3 A  

• Maksymalny prąd płynący przez przekaźnik - 
4A  
 
UWAGA ! Nie zaleca się używania 
bezpieczników większych niż 6,3 A  
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5. Wymiary zewn ętrzne i monta ż mechaniczny 

W celu zamocowaniu panelu INDU iMAX510 MAS należy postępować zgodnie z następującą instrukcją: 
- Ustal miejsce, w którym chcesz zamontować sterownik. 
- Wytnij otwór o wymiarach 140x235mm (pamiętaj aby od każdej krawędzi otworu pozostawić dodatkowo 45mm 
wolnej przestrzeni). Głębokość otworu montażowego powinna być nie mniejsza niż 80mm. 
- Wsuń panel we wcześniej przygotowany otwór i oznacz cienkim markerem miejsca które trzeba nawiercić w celu 
przykręcenia panela. 
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UWAGA! 

Firma Mikster nie odpowiada za uszkodzenia wynikaj ące 
z nieprawidłowego zamocowania sprz ętu. 

 
6. Opis podł ączeń na ścianie tylnej sterownika. 

 

  
INDU iMAX510 MAS  
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INDU iMAX500 MAS  
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Numer przeka źnika Nazwa 
DO1 Szybkie obroty                                           
DO2 Lewe obroty 
DO3 Prawe obroty 
DO4 Rozładunek 
DO5 Próżnia 
DO6 Napowietrzanie 
DO7 Grzałka 
DO8 Sygnał dzwiękowy 
DO9 Aktywacja panelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTATKI 
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