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Prezentacja sterownika 
XCx 300 firmy 
Schleicher Electronic
Mamy przyjemność zaprezentować 
kolejny sterownik firmy  
Schleicher Electronic serii XCx 300. 
Jest to ekonomiczne urządzenie,  
które dostępne jest w dwóch wersjach 
PLC i CNC.

Sterownik serii XCx 300 to oczywisty 
wybór dla mniej wymagających apli-

kacji. Posiada możliwość podłączenia do 
8 modułów we/wy, opisywanej przez nas 
we wcześniejszym artykule serii RIO, 
oraz modułów serii XCx. Dodatkowe 
moduły umieszczane są na szynie DIN, 
a ich połączenie ze sterownikiem moż-
liwe jest za pomocą zintegrowanego in-
terfejsu RIO. 

Sterownik serii XCx 300 cechuje:
l  może interpolować do 4 osi w 2 pod-

systemach;
l  wykonanie 1K instrukcji PLC trwa 

0,5 ms;
l  posiada przełącznik trybu pracy na 

panelu czołowym;
l  2 we/wy szybkich przerwań;
l  prosta instalacja na szynie DIN;
l aż 5 interfejsów:

 Ethernet,–
 XRIO do modułów we/wy,–
 RS422 do panelu operatorskiego,–
 RS232 do programowania,–
 pamięć flash z programem.–

Warto również wspomnieć o dodatko-
wym slocie, do którego możemy podłą-
czyć dodatkowe karty zewnętrzne, ta-
kie jak: Sercos, XRIO oraz Profibus-DP 
i CANopen.

Niewątpliwą zaletą sterownika serii 
XCx 300 jest możliwość łączenia z sys-
temami RIO oraz XCx micro. Jest to 
możliwe dzięki specjalnym modułom  
łączącym.

Poniżej połączenie z systemem RIO.

Kolejne zdjęcie przedstawia połączenie 
z serią XCx micro.

Firma Schleicher Electronic oferuje 
następujące moduły do sterownika serii 
XCx 300:

Moduły sterowania napędem, do któ-
rych zaliczamy:
l XP-SLM – 4 osie, protokół SLM;
l XP-SRC(x) – 2, 4, 6, 8 osi; Sercom;
l XRIO – moduł interfejsowy;
l XF-CANopen;
l XF-DPS – Profibus-DP, podrzędny;
l XF-DPM – Profibus-DP, nadrzędny;
l XF-PNS – Profinet, podrzędny.

Moduły łączące dzielą się na:
l RIO EC X2 – XRIO/RIO;
l XBCX – XRIO/XCx micro;
l X1RIO – RIO/XCx micro;
l X2RIO – XCx300, RIO/XCx micro.

Do zaprogramowania sterownika wy-
korzystujemy aplikację Multiprog. Narzę-
dziem przeznaczonym do programowania 
CNC jest Schleicher Dialog. 
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